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Ο ΣΕΠΕ Προ Των Πυλών των Ασφαλιστικών Εταιρειών  

ή εφαρμόζουν την 3/2020 διαιτητική απόφαση οι ασφαλιστικές εταιρείες;  
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Στην Ελλάδα του 2021, που δίνει μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπότητα έναν άνισο 
αγώνα απέναντι στην πανδημία, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έπρεπε να 
αναδείξουν το πιο ανθρώπινο πρόσωπο απέναντι στους εργαζόμενους τους, που 
κάτω από αντίξοες συνθήκες κρατάνε αυτές τις εταιρίες σε κερδοφόρα τροχιά. 
Αντίθετα όμως, κάποιοι εργοδότες επιλέγουν την τρομοκρατία για να μην 
εφαρμόσουν την νέα κλαδική σύμβαση που μετά από πολύχρονο και δύσκολο 
αγώνα πέτυχε η ΟΑΣΕ , ο ΣΥΑΕ και τα άλλα Σωματεία μέλη της. 

Εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τα κυβερνητικά μέτρα, με την ουσιαστική κατάργηση 
του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και την αποδυνάμωση των 
Επιθεωρήσεων Εργασίας, έχουν φτάσει στο σημείο να απειλούν με απολύσεις και 
διαθεσιμότητες εργαζόμενους γιατί ζητούν την εφαρμογή της σύμβασης, να 
εκφοβίζουν όσους προσφεύγουν στο συνδικαλιστικό τους φορέα, να τους δίνουν 
υποχρεωτικές άδειες ως τιμωρία και να σνομπάρουν επιδεικτικά εκπροσώπους 
εργαζομένων, αρνούμενοι την όποια επικοινωνία. 

Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στον κλαδικό τύπο μιλούν για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, κάνουν διαφημίσεις μιλώντας για ανθρωπιά,  αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια 
απευθυνόμενοι σε υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες. 

Τονίζουν μάλιστα με κάθε ευκαιρία την σημαντική συμβολή των εργαζομένων τους, 
του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου,  στην ανοδική πορεία της εταιρίας τους.  

Και την ίδια στιγμή διαχωρίζουν τους υπαλλήλους τους: σε αυτούς τους οποίους θα 
εφαρμόσουν την σύμβαση και σε αυτούς που θα συνεχίσουν να τους δίνουν 
μισθούς πείνας. Είναι δε, τόσο ευγνώμονες που επιβάλλουν στους εργαζόμενους 
τους να πάρουν άδειες σε μέρες που θεωρούνται αργίες στην ασφαλιστική αγορά. 

Η υποκρισία έχει πλέον απογειωθεί καθώς δεν εμπαίζουν μόνο τους εργαζόμενούς 
τους αλλά και τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρίες της Αθήνας που από την πρώτη 
κιόλας ημέρα εφάρμοσαν την νέα κλαδική σύμβαση σε όλους του υπαλλήλους 
τους χωρίς να ζητάνε συνδικαλιστικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά κοινωνικών 
φρονημάτων!!! 

Με αρωγό το Υπουργείο Εργασίας που επί μήνες καθυστερεί να αποφασίσει για την 
επεκτασιμότητα και υποχρεωτικότητα της κλαδικής σύμβασης καταπατούν όχι μόνο 
εργασιακά δικαιώματα αλλά εξευτελίζουν τους μετόχους τους απέναντι σε όλη την 
Ασφαλιστική Αγορά αλλά και την Ελληνική κοινωνία. 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

H πανδημία του covid 19 δεν εμπόδισε την κυβέρνηση να νομοθετήσει την 
κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ , δίνοντας την δυνατότητα στην 
εργοδοσία να υπεκφεύγει για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης. 

Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κάθε εργάσιμη μέρα το χτύπημα από ένα 
καμπανάκι συμβολίζει το τέλος των εργασιών. 

Το καμπανάκι του ΣΥΑΕ δεν χτυπά για το Χρηματιστήριο… 

Το καμπανάκι χτυπά για εκείνες τις εταιρείες που δεν σέβονται τους εργαζόμενους 
τους, δηλαδή  έμμεσα τις υποχρεώσεις τους, τους μετόχους τους , τους πελάτες 
τους. 

Το καμπανάκι χτυπά για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών που μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν χρειάζεται κανένας νόμος για να υπάρχει κλαδική σύμβαση και θα 
πρωτοστατήσει στην καταδίκη μελών της που προσβάλλουν έμμεσα τον ίδιο τον 
θεσμό. 

Το καμπανάκι χτυπά για εκείνους τους επαγγελματίες  “επαναστάτες” 
συνδικαλιστές που θεωρούν την περαιτέρω χειροτέρευση των εργασιακών 
δικαιωμάτων αναγκαίο ιστορικό μάθημα, σπάζοντας το ενιαίο διεκδικητικό μέτωπο. 

Το καμπανάκι χτυπά για όλους εμάς που πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι η 
αλληλεγγύη, η συλλογικότητα και η συμμετοχή είναι ο μόνος τρόπος. 

Το καμπανάκι το χτυπά ο ΣΥΑΕ και η ΟΑΣΕ που δίνουν καθημερινό αγώνα για 
στοιχειώδη διανοητική εντιμότητα απέναντι σε όλους και σε όλα. 

Όταν λένε ότι δεν κερδίζεις αυτό που αξίζεις αλλά αυτό που μπορείς να 
διαπραγματευτείς, εμείς το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τη 
διαπραγματευτική μας ισχύ, πρέπει να συσπειρωθούμε και να γιγαντώσουμε κι 
άλλο το κλαδικό μας σωματείο, όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να γίνουν μέλη του 
ΣΥΑΕ.  

Η Ισχύς εν τη ενώσει! 

Ο  ΣΥΑΕ είναι δίπλα σε κάθε συνάδελφο, κάθε στιγμή, για να τον στηρίξει και για να 
προασπίσουμε και να επεκτείνουμε από κοινού τα δικαιώματα μας!     

 

Συναδελφικά, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΑΕ, 

Ο Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας 

 

Σπύρος Κολαΐτης                        Αλεξάνδρα Θεοδωρίδου 

 

 


