Αθήνα 1/7/2015
Συνάδελφοι,
Τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος,
δημοψηφίσματος έχουν
παρατηρηθεί στιγμές έντασης στους χώρους εργασίας , για τις οποίες θεωρούμε ότι
οφείλουμε ως παράταξη να λάβουμε θέση.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκρατίας των
εργαζομένων, από όποιον και αν προέρχεται,
προέρχεται, είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να
καταδικαστεί από όλους.
Μέσα σε ένα χώρο εργασίας, είναι αυτονόητο ότι πολλοί συνάδελφοι θα θελήσουν να
συζητήσουν
τήσουν και να σχολιάσουν τις εξελίξεις. Αυτό θα πρέπει όμως να γίνεται πάντοτε στα
πλαίσια ενός καλόπιστου διαλόγου, με μετριοπάθεια και με απόλυτο σεβασμό σε όλες τις
διαφορετικές απόψεις.
Καλούμε τους συναδέλφους
υναδέλφους που τάσσονται υπέρ οποιουδήποτε αποτελέσματος
αποτελέσ
στο
δημοψήφισμα της Κυριακής,
Κυριακής να μη δημιουργούν ένταση στον χώρο εργασίας, να μην
προκαλούν και να απέχουν από πρακτικές επηρεασμού. Όλοι μας σταθμίζουμε προσεκτικά
τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέρα με τη μέρα με ραγδαίους ρυθμούς,
ρυθμούς ώστε
να λάβουμε την καλύτερη, κατά τη γνώμη μας,
μας απόφαση την ερχόμενη Κυριακή.
Στις κρίσιμες αυτές στιγμές, θεωρούμε ότι η Εταιρεία θα πρέπει να σταθεί δίπλα στον
πολίτη, στον έλληνα καταναλωτή,
καταναλωτή στον υφιστάμενο αλλά και στον υποψήφιο πελάτη,
πελάτη με
αποφάσεις κοινωνικού
ύ χαρακτήρα που θα έρθουν ως σταγόνες ανακούφισης στη σκληρή
πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα,
σήμερα, στοχεύοντας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως
οι άνεργοι, οι χαμηλόμισθοι,
χαμηλόμισθοι οι συνταξιούχοι και τα ΑΜΕΑ.
Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω ενέργειες σε μια δοκιμαζόμενη κοινωνία θα προσδώσουν
στην εταιρεία
ταιρεία μας επιπλέον ΦΗΜΗ,ΚΥΡΟΣ,
ΦΗΜΗ,ΚΥΡΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και θα ενδυναμώσουν το αίσθημα
της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους πελάτες μας, με σίγουρο αποτέλεσμα την
επιβράβευση μέσω της παραγωγικής αύξησης των αποτελεσμάτων της
της εταιρείας .
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πρωτοφανείς
καταστάσεις. Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, θα
μπορέσουμε να υπερπηδήσουμε όλα τα εμπόδια που πιθανώς θα ανακύψουν, αρκεί να
είμαστε
στε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί, με σκοπό την επίτευξη
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, μακριά από εμπάθειες, χαρακτηρισμούς και
προκλήσεις.
Όλοι μαζί, οι υπάλληλοι τη Έδρας και των Καταστημάτων αλλά και όλο το παραγωγικό
δίκτυο
ο της Εταιρείας, είμαστε μέλη της ίδιας οικογένειας, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ!
Η ΣΕ

