
Ανακοίνωζη ηης Ομάδας Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

ε έλα κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ εάλ δελ αιιάδεηο θαη εζύ, ηόηε θηλδπλεύεηο λα 

γίλεηο ηζηνξία. Έηζη θη ν ύιινγνο Εξγαδνκέλσλ ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο νθείιεη 

λα αιιάμεη θαη, κάιηζηα, λα αιιάμεη ζεηηθά πξνο κηα λέα ζχέζη εμπιζηοζύνης. Μηα 

ζρέζε πνπ νθείιεη λα ρηηζηεί πάλσ θαη πέξα από άιιεο νπηζζνδξνκηθέο ινγηθέο. 

Ωζηόζν, όζν θη αλ δελ ζπλάδνπλ κε ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα, νη «δηαξξνέο ηνπ 

δηαδξόκνπ» ή νη έμσζελ παξεκβάζεηο δελ εμαιεηθζνύλ πνηέ -γηα πνιινύο ιόγνπο-. 

Άιιν ηόζν, όκσο, δελ ζα εμαιεηθζεί θη ε αλάγθε λα αληηκεησπίδνπκε ηηο θηλδύλνπο 

πνπ αλαδύνληαη αθαηάπαπζηα. 

Οη δηεθδηθήζεηο ηεο Οκάδαο Εξγαδνκέλσλ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» ζα θηλεζνύλ ζην 

παξαθάησ πιαίζην: 

 Εμαζθάιηζε ζύγρξνλνπ θαη ζύκθσλνπ κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνύξα ηεο 

Εηαηξίαο, Εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Εξγαζίαο κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηθαλώλ ζηειερώλ ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθώλ θαηαθηήζεσλ (άδεηα 

κεηξόηεηαο, γνληθήο κέξηκλαο θ.α.). 

 Μηζζνινγηθή δηθαηνζύλε πνπ ελ όςεη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα λέα 

πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο ζα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

κηζζνινγηθώλ θηλήηξσλ πνπ ζα απνδεζκεύνληαη από ηελ αλάιεςε κηαο ζέζεο 

επζύλεο. 

 Δηεξεύλεζε ησλ πξνζέζεσλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο κε πώιεζεο ηεο Εηαηξίαο καο από ην ραξηνθπιάθην ηεο ΕΣΕ θαζώο απηό 

ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηεο νπζηαζηηθήο παξέκβαζεο ηνπ ειιεληθνύ Κξάηνπο 

ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, δεδνκέλνπ όηη ε θξαηηθή επνπηεία επ’ απηήο έρεη 

γίλεη κπαιάθη κεηαμύ θνξέσλ ηελ ηειεπηαία 20εηία κε απνηέιεζκα ηηο 

πνιπάξηζκεο πησρεύζεηο εηαηξηώλ (αδεηνδνηήζεηο ζε «αθαηάιιεινπο» 

επελδπηέο, πιεκκειήο έιεγρνο επάξθεηαο θεθαιαίσλ θ.α.) θαη ηε γεληθόηεξε 

αδπλακία ειέγρνπ ησλ πξαθηηθώλ ηεο αγνξάο. 

 Οπζηαζηηθή ζπλδξνκή πξνο ην Δ ηνπ Επηθνπξηθνύ καο Σακείνπ γηα ηε 

δηεθδίθεζε ησλ νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ από πιεπξάο ηεο Εξγνδνζίαο αιιά 

θαη αλάδεημε ησλ ζεκείσλ ηνπ Σακείνπ απ’ ηα νπνία πξνθύπηνπλ αληζόηεηεο, 

αδηθίεο θαη θαηάρξεζε ζπλαδειθηθόηεηαο (δξακαηηθή αληζόηεηα εηζθνξώλ-

παξνρώλ κεηαμύ ησλ αζθαιηζκέλσλ). εκεηώζηε εδώ όηη ην ηειεπηαίν κπνξεί 

λα κεηαβάιιεη ην Επηθνπξηθό καο Σακείν ζε… ΑΣΑΠΕ! 

 Μνληκνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ICAP κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα πνπ λα 

απνκαθξύλνπλ ηνλ θίλδπλν εηζξνώλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο (ελδεηθηηθά π.ρ. 

αξηζκόο εηώλ εξγαζίαο ζηελ Εηαηξία). 

 Εμαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Εηαηξίαο θαη 

αλαβάζκηζε (αύμεζε) ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε εμππεξέηεζε 

ηνπ Δηθηύνπ καο. 



 Εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ λα 

παξαθνινπζνύλ ηηο ζπλειεύζεηο ηεο Οινκέιεηαο ή όπνηεο άιιεο ελεκεξώζεηο, 

δσληαλά κέζσ δηαδηθηύνπ θαη λα παξεκβαίλνπλ κε ηηο εξσηήζεηο ηνπο. 

 Εθκεηάιιεπζε ηνπ ππόγεηνπ πάξθηλγθ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη πξνο 

όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

πλάδειθνη, 

Σν επόκελν Δ ηνπ πιιόγνπ καο πξέπεη λα εθθξάδεη όζν δπλαηόλ ην ζώκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Γηα απηό πξέπεη λα δώζεηε δύλακε ζηελ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» σο θνξέα 

αξρώλ εηιηθξίλεηαο, ζύλζεζεο θαη πξνζήισζεο ζην απνηέιεζκα πέξαλ από 

πξνζσπηθέο ηαθηηθέο θαη καηαηόδνμεο ζηξαηεγηθέο. 

Συμμετέχουμε, Επιλέγουμε, Συνεργαζόμαστε, Κερδίζουμε. 

πλαδειθηθά, 

Οκάδα Εξγαδνκέλσλ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» 

Κνπβαξδάο Γηώξγνο 

Ναζνύθεο Γηάλλεο 

Παπαδνπνύινπ Κιενπάηξα 

Σδαλεηήο Απόζηνινο 

Σζνπθαιάο Γηάλλεο 

 

εκείσζε: Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο κέζσ ηνπ ινγ/κνύ e-mail ηνπ θάζε 

ππνςεθίνπ. Θα ραξνύκε λα αθνύκε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ή ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 

ζαο. 


