Νέα κύξλε 17-6-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10-2014
Πξηλ από ιίγεο εκέξεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ Δηεπζύλνληα κε ζεηξά ζεκάησλ
πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία ηνπ κεηόρνπ γηα ηελ πώιεζε θαη θπξίσο ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ
ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε πξνο όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο.
ην θπξίαξρν ζέκα ησλ εκεξώλ, γηα ηελ ελδερόκελε πώιεζε ηεο εηαηξίαο, ε απάληεζε ηνπ
Δηεπζύλνληα ήηαλ όηη νη δηαδηθαζίεο πξνρσξνύλ κε επζύλε ηνπ κεηόρνπ θη αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζνύλ ζην ηέινο Ινπλίνπ.
ε όηη αθνξά πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο, πνηνί νη ελδηαθεξόκελνη
αγνξαζηέο, πνηό ην ηίκεκα, πνηέο νη πξνβιέςεηο γηα ην πξνζσπηθό θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπ δελ
πήξακε απαληήζεηο. Επηκείλακε ζην ελδερόκελν λα κελ νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο κε ηελ
πώιεζε ηεο εηαηξίαο θαη πνηα ηα πιάλα γηα ηελ επόκελε κέξα.
ην ζεκείν απηό αλαθέξζεθαλ νη δεζκεύζεηο πνπ από ην Φεβξνπάξην έρνπλ δνζεί ζηε ΔΕΙΑ
γηα ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ, ηεο κεραλνγξάθεζεο, ησλ πξντόλησλ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνύ
ζρεδηαζκνύ πνπ ζε θάζε πεξίπησζε από 1/7/14 ζα αληηκεησπηζζνύλ. Δηαηππώζακε ηηο
επηθπιάμεηο καο, αλ απηό ζα γίλεη, κα βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ ηειεπηαίνπ 23κελνπ.
πλάδειθνη,
Οη εμειίμεηο απηέο, ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ, ν ηξόπνο πνπ ν κέηνρνο αληηκεησπίδεη ην
πεξηνπζηαθό ηνπ ζηνηρείν, ηνπο αλζξώπνπο ηεο εηαηξίαο, εηαηξηθό & ειεύζεξν δίθηπν ηνπο
εξγαδόκελνπο, καο νδεγνύλ ζε κηα αλαγθαία δεκόζηα ηνπνζέηεζε πξνο θάζε θαηεύζπλζε.
Απηή ε εηαηξία, εθ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πξνο ην θνηλσληθό
ζύλνιν, ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηελ πνιηηεία, έρεη πξνζθέξεη έλα ηεξάζηην ζεηηθό
έξγν πξνο όινπο. Επσκίζζεθε επζύλεο άιισλ θη άληεμε ράξηο ηεο αγάπεο θαη ηεο πξνζθνξάο
ησλ αλζξώπσλ ηεο. Αληέρεη θαη ππάξρεη, γηα πόζν αθόκα; παξά ην πξσηνθαλέο γεγνλόο λα
είλαη ζε δηαδηθαζίεο πώιεζεο γηα ζρεδόλ δύν ρξόληα. Σν 2008 θαη πάιη γηα έλα ρξόλν ήηαλ ζε
παξόκνηα δηαδηθαζία κε άιινπο όξνπο θαη θαλόλεο. Ο κέηνρνο (κε ηίκεκα 1 επξώ) από
27/7/2012 δελ ηελ αγθάιηαζε, δελ ηελ αμηνπνίεζε, δελ ηεο έδσζε έλα ζρέδην γηα ην κέιινλ.
Μόλν αναζθάλεια και ζσρρίκνωζη!! Υσξίο ζρέδην, ρσξίο πξντόληα, αιιά κε ζπξξίθλσζε
ζε πξνζσπηθό θαη έζνδα αληέρεη θη εθπιήζζεη όινπο γηα ηελ θεξδνθνξία θαη ην πάζνο πνπ
εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ νη άλζξσπνί ηεο ( δίθηπα & εξγαδόκελνη), πνπ εμαληιώληαο θάζε
αλζξώπηλν όξην, ζε ηξαγηθέο ζπλζήθεο, πξνζπαζνύλ λα ηελ θξαηήζνπλ όξζηα ζηελ αγνξά.
Μέρξη ηώξα ηα έρνπκε θαηαθέξεη αιιά πόζν αθόκα ζα αληέμνπκε…

Οη επζύλεο γηα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ππάξρνπλ, δελ κπνξεί λα δηαρένληαη θη ίζσο πξέπεη
λα αλαδεηεζνύλ.
Με όπνην κέηξν ζύγθξηζεο, κε ζπλερή stress test, κε έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θη όρη κόλν
ζηνηρείσλ, από ηνπο ζπκβνύινπο, ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο
απνδεηθλύεη ηελ επξσζηία ηεο θαη ηελ απόδνζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζε απηή.
Να ππελζπκίζνπκε όηη ηα κόλα θεθάιαηα πνπ ρξεηάζηεθε λα θαιύςεη ήηαλ απηά από ηελ
αληαιιαγή ησλ νκνιόγσλ πνπ από απώιεηα 284 εθ επξώ ρξεηάζηεθαλ κόλν 172 εθ γηα λα
είλαη ζπλεπήο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο.
Καη όκσο κε ηίκεκα 1 επξώ θαη ηεξάζηηεο απνδόζεηο θεθαιαίνπ (ζηηο ζπλζήθεο πνπ
αλαθέξακε) πσιείηαη αληί λα αμηνπνηείηαη. ΓΙΑΣΙ ΑΡΑΓΕ???
ήκεξα κεηά από 34 πεξίπνπ ρξόληα ζεηηθήο παξνπζίαο θαη πξνζθνξάο ζηελ Ειιεληθή
αζθαιηζηηθή αγνξά, αληηκεησπηδόκαζηε ζαλ αλύπαξθηε νηθνλνκηθή νληόηεηα.
Δειώλνπκε θαη ζα είκαζηε παξόληεο. Δειώλνπκε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο εμειίμεηο κε
όπνην ηξόπν θη αλ ρξεηαζηεί (θη έρνπκε πνιινύο).
Απεσθύνοσμε ένα μήνσμα προς κάθε καηεύθσνζη, όηι όηαν έτεις δίκιο ηόηε ηο μόνο ποσ
ζοσ μένει είναι να ηο κερδίζεις!
Κη απηό ζα επηδηώμνπκε λα θάλνπκε.
Τπάξρνπλ αθόκα Νόκνη θαη Π.Δ πνπ ηζρύνπλ, όζν θη αλ ε δηνίθεζε πξνζπαζεί λα
δεκηνπξγήζεη θιίκα ακθηζβήηεζήο ηνπο, ηόζν γηα ηελ ελδερόκελε πώιεζε όζν θαη ηα
εξγαζηαθά θαη ζπιινγηθά δηθαηώκαηα.
Απηά, όπσο επαλεηιεκκέλα έρνπκε αλαθέξεη, δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκα, είλαη κνλαδηθή
επηινγή γηα όινπο λα εθαξκνζηνύλ θη αλ απηό δελ γίλεη ηόηε ππάξρεη κόλν έλαο δξόκνο πνπ
είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα δηαλύζνπκε.
Κη ο νοών νοείηω.

