Ν. Σκχξλε 11-8-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18-2016
Σπλάδειθνη,
Τελ 1ε Απγνχζηνπ 2016 κηα ηζηνξηθή δηαδξνκή 36 ρξφλσλ ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο
ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά θαη ηεξάζηηαο πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν,
επαλαπξνζδηνξίζηεθε, κε ηελ πψιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ απφ ηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο
ζηελ ERGO International AG.
Η εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1980 ζαλ ζπγαηξηθή ηεο ΑΤΕ θαη ησλ Ελψζεσλ Γεσξγηθψλ
Σπλεηαηξηζκψλ θαη κέρξη ζήκεξα πξνζέθεξε πξνο ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο
εθάζηνηε κεηφρνπο, ηελ πνιηηεία, ην θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, έλα
ηεξάζηην ζεηηθφ έξγν.
Σηε δηαδξνκή απηή άληεμε θαη μεπέξαζε ιάζε θαη παξαιείςεηο πνιιψλ, μεπέξαζε αθφκα
θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ηνπ 2008 ράξηλ ησλ πξνζπαζεηψλ θπξίσο ησλ αλζξψπσλ
ηεο αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επξσζηίαο πνπ είρε θαη έρεη αθφκα.
Τνλ Θνχιην ηνπ 2012, ζε κηα θαζνξηζηηθή ζηηγκή γηα ηνλ φκηιν ηεο ΑΤΕ, πνπ νδήγεζε ζηελ
αλάθιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ νκίινπ, ε Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή ήηαλ ε κφλε εηαηξεία
ηνπ νκίινπ ηεο ΑΤΕ πνπ ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί, ρσξίο αιιαγή ζηε λνκηθή ηεο κνξθή, αιιά
κε ηε κεηαβίβαζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο.
Απφ ηφηε θχιεζε πνιχο ρξφλνο, ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα θαη ηέζζεξηο κέξεο, πνπ δελ
ήηαλ αλψδπλα, αληίζεηα ήηαλ πνιχ επψδπλα, γεκάηα αλαζθάιεηα, παξαιείςεηο θαη ιάζε,
φκσο γηα κηα αθφκα θνξά άληεμε, μόνο με ηην αγάπη και ηην πποζθοπά ηων
ανθπώπων ηηρ.
Οη άλζξσπνη ηεο είλαη πξψηα απ φια:





νη πειάηεο ηεο, πνπ αξλήζεθαλ λα ηελ εγθαηαιείςνπλ παξά ηηο πηέζεηο πνπ
δέρζεθαλ,
νη ζπλεξγάηεο ηεο πνπ φρη κφλν ζπλέρηζαλ κέρξη θαη ζήκεξα λα είλαη ζπλεξγάηεο,
αιιά δνχζαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαη πξνζπαζνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ην
ραξηνθπιάθην ηνπο, λα θέξνπλ λέεο δνπιεηέο, αμηνπνηψληαο ην φλνκα θαη ην πςειφ
επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έδηλε κέρξη θαη ζήκεξα ε εηαηξεία
θαη ηέινο νη ήξσεο εξγαδφκελνη πνπ θάζε κέξα κνρζνχζαλ, κε έλα management ζε
πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, λα δηαηεξήζνπλ ηελ εηαηξεία ζηελ αγνξά θαη κε θαιά
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.

Οη πξνζπάζεηεο φισλ απηψλ είραλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη απηά εκθαλίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ γηα φια απηά ηα ρξφληα έσο θαη ηνλ 12ν ηνπ 2015 .
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Σηηο 14 Απγνχζηνπ 2014 αλαθνηλψζεθε ε κεηαβίβαζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο Αγξνηηθήο
Αζθαιηζηηθήο ζηελ ERGO International AG.
Απφ ηελ εκέξα εθείλε έσο ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2016 ε εηαηξία βίσζε κία αθφκα πεξηπέηεηα.
Τελ πξψηε πεξίνδν, 9νο έσο 12νο ηνπ 2014, απνδερζήθακε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
εξγαζηήθακε γηα λα δηακνξθψζνπκε ηελ επφκελε κέξα, ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο αιιά
θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ λένπ κεηφρνπ πνπ νδήγεζε ζηηο 22-11-2014 ζηελ ππνγξαθή
ηξηκεξνχο Ε.Σ.Σ.Ε. έζησ θαη κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ΟΜΕΔ. .
Απηή ε δηαδηθαζία δηαθφπεθε γηα 20 κήλεο πεξίπνπ θαη ε εηαηξία έκεηλε ρσξίο ζρέδην, ρσξίο
νπζηαζηηθφ κάλαηδκελη, αιιά δηαηεξήζεθε ζην χςνο ηεο, ράξε θαη πάιη ζηνπο αλζξψπνπο
ηεο φπσο αλαθέξακε ήδε.
Φηάζακε ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2016 γηα λα νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ
ηεο ζην λέν ηδηνθηήηε.
Γηα ηε δηαδηθαζία γξάθηεθαλ πνιιά θαη δηεξεπλψληαη ήδε ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ
ειέγρνπ. Η ζέζε ηνπ Σπιιφγνπ καο είλαη , φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηε λέα Δηνίθεζε, ε
ηήξεζε ηεο θάζε θνξά ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ είλαη επηινγή, είλαη πξνυπφζεζε. Ο
θαζέλαο απφ φπνπ ππεξεηεί, νθείιεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ, εθαξκφδνληαο ηε
λνκνζεζία αζθψληαο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή.
Απηή ήηαλ δηαρξνληθά ε ζέζε καο θαη παξακέλεη.
Σε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο θαη ησλ επζπλψλ ηεο, δηαηεξνχκε
ζην αθέξαην ην δηθαίσκά ηεο αλαθνξάο θαη ηεο θξηηηθήο ζηηο ελέξγεηεο ηεο κε αλαιπηηθή
αλαθνίλσζε, ζε ρξφλν πνπ ζα επηιέμνπκε.
Άιισζηε, αθφκα θαη θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν, έρεη ξφιν θαη επζχλεο πνπ ηεο
αλαινγνχλ θαη ειπίδνπκε έζησ θαη ηψξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο καο.
Σπλάδειθνη, ζηηο 2 Απγνχζηνπ είρακε φζνη ππεξεηνχκε ζην θεληξηθφ, ηελ πξψηε επαθή κε
ηε λέα Δηνίθεζε θαη ζηηο 3 Απγνχζηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπλάληεζε ηνπ
Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιφγνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνεδξηθνχ Δηαηάγκαηνο 240/2006
έπεηηα απφ γξαπηή πξφζθιεζε πνπ ιάβακε απφ ηε λέα Δηνίθεζε.
Σε απηή ηε ζπλάληεζε, ηέζεθαλ νπζηψδε θαη ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ηελ επφκελε κέξα πνπ
αθνξνχλ ηελ Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή, αιιά θπξίσο ηηο επηινγέο ηνπ λένπ κεηφρνπ ν νπνίνο
ήδε έρεη παξνπζία ζηε ρψξα καο κε δπν αθφκα εηαηξείεο, ηελ ERGO Ζεκηψλ θαη ηελ ERGO
Ζσήο. Με ηνπο ζπλαδέιθνπο - εξγαδφκελνπο ζε απηέο ηηο εηαηξίεο, ζα γλσξηζηνχκε θαη ζα
ζπλεξγαζηνχκε, αθνχ ζηαδηαθά ζα έρνπκε θνηλά ζπκθέξνληα θαη θνηλή πνξεία.
Σηελ ζπλάληεζε ηέζεθαλ θαη αξρήλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Δηνίθεζεο, ηα ζέκαηα πνπ
πξνβιέπεη ην Π.Δ.. Η ζπδήηεζε επεθηάζεθε θαη ζε άιια, πνπ αθνξνχλ εξσηήκαηα πνπ
γελλνχληαη ήδε θαη δφζεθαλ απαληήζεηο, νξηζκέλεο ίζσο λα κελ ηθαλνπνηνχλ ηελ θάζε
πιεπξά. Πην ζπγθεθξηκέλα ελεκεξσζήθακε αλαιπηηθά γηα:
1. Τνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επέλδπζε ζηελ Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή θαη ηελ
πξννπηηθή ηεο.
2. Τν λέν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
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3. Τηο αιιαγέο ζην νξγαλφγξακκα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ απηέο έγηλαλ.
4. Τελ επσλπκία πνπ δηαηεξήζεθε θαη φηη ζπλερίδεη γηα έλα δηάζηεκα.
5. Τηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο κε ηελ δηαηήξεζε ησλ ζπκβνιαίσλ, ησλ πειαηψλ, αιιά
θαη ησλ ζπλεξγαηψλ.
6. Τν Αλζξψπηλν Δπλακηθφ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο παξάιιεια κε
ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ. Τέζεθε θαη ην ζέκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζαλ κηα
παξάκεηξνο ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ.
7. Επίζεο φηη, άκεζνο ζηφρνο ησλ δπν εηαηξηψλ, είλαη ε επηηπρήο πξνζαξκνγή θαη
εθπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ.
Απφ ηελ πιεπξά καο ζέζακε :
1. ηη ππάξρεη ηζρχνπζα Ε.Σ.Σ.Ε. κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηνλ 9 ν ηνπ 2017 θαη άξα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ θφζηνο δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε απηή ηε ρξνληθή
ζηηγκή. Αλαθέξακε αθφκα φηη ην θφζηνο εξγαζίαο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Υπελζπκίζακε φηη ε ηζρχνπζα Ε.Σ.Σ.Ε., είλαη φκνηα κε απηή πνπ ηνλ 11νπ ηνπ
2014 πνπ ππέγξαςε θαη ε ERGO.
2. Αλαθέξακε ην ζέκα ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ θαη φηη ζε
απηή ηε πεξίνδν πξνζαξκνγήο δελ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηα κεγέζε. Η απάληεζε
πνπ δφζεθε, φπσο εκείο ηελ θαηαλνήζακε, ήηαλ φηη γηα ηελ πεξίνδν πνπ ε εηαηξία
ζπλερίδεη κε ηελ ίδηα λνκηθή κνξθή θαη ηα κεγέζε, φιεο νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο
δηαηεξνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο. Αθφκα θαη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ιήγνπλ,
ζα αλαλεσζνχλ φπσο κέρξη ζήκεξα.
3. Τελ δηακφξθσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζην εζσηεξηθφ, πνπ ζα
κεηαθεξζεί ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ
ζπλφινπ ηνπ πειαηνινγίνπ, ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ. Δελ
ππήξμε δηαθσλία. Μάιηζηα γηα ηα Δίθηπα ε Δηνίθεζε δεζκεχηεθε ζε πξφγξακκα
ζπλαληήζεσλ καδί ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ.
4. Λφγσ ηεο ζχλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζέζακε θαη ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ζε Ζσή θαη Υγεία. Ήδε, φπσο καο απαληήζεθε, ππάξρεη επεμεξγαζία
γηα πξντφληα θαη πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ.
5. Σε εξψηεζε αλ ζα γίλεη εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ φξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
ηζρχνπζα Ε.Σ.Σ.Ε. γηα αιιαγή ηνπ σξαξίνπ ε απάληεζε πνπ δφζεθε είλαη φηη ζα
εμεηαζηεί θαη ζα ελεκεξσζνχκε γηα ηπρφλ αιιαγή ηνπ. Με ηελ επθαηξία
ππελζπκίδνπκε φηη ην ζπκβαηηθφ σξάξην είλαη 37 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ε ζχκβαζε
πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ζε 39. Η ηήπηζη ηος ωπαπίος αςηού είναι ςποσπεωηική
για όλοςρ, εκηόρ όζων εξαιπούνηαι νόμιμα.
6. Σε φηη αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Σπιιφγνπ κε ηελ Δηνίθεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ, ε απάληεζε είλαη φηη κε βάζε ηελ βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο ζα
αληηκεησπίδεηαη κέρξη θαη απφ ηνλ Δηεπζχλνληα Σχκβνπιν. Αθεηεξία ζα είλαη ε
πξνζσπάξρεο ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν.
7. Γηα ηελ κε εκθάληζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Θσαλλίλσλ ζην νξγαλφγξακκα, απαληήζεθε
φηη είλαη έλα κηθξφ ηππνγξαθηθφ ιάζνο.
Η πξψηε ζπλάληεζε κε ηελ Δηνίθεζε είλαη λσξίο λα αμηνινγεζεί. Δελ ππήξμαλ ηνπιάρηζηνλ
ζε απηή, ζέκαηα πνπ λα δεκηνπξγήζνπλ αληηπαξαζέζεηο (εθηφο κηαο εμαίξεζεο). Η Δηνίθεζε
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θάιπςε φιεο ηηο ηππηθέο ππνρξεψζεηο ηεο θαη θπζηθά είλαη πξφζπκε γηα επξχηεξν δηάινγν
νπζίαο πνπ ζχληνκα πηζηεχνπκε φηη ζα μεθηλήζεη.
Όπεπ έδει δείξαι, για ηον νέο ιδιοκηήηη και ηην νέα Διοίκηζη.
Σπλάδειθνη,
Μηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηαδηαθά εμειίζζεηαη ζηελ Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή κε ηελ
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ θαη ηελ ππαγσγή ηεο ζηνλ φκηιν ERGO International AG.
Ο δξφκνο απηφο ζα έρεη αιιαγέο θαη πξνζαξκνγή ζε θαηλνχξγηα δεδνκέλα. Τν άγλσζην
είλαη ινγηθφ λα δεκηνπξγεί θαη αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ. Αο κελ μερλάκε φηη απηή ε
αλαζθάιεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ ήηαλ θαη ην θνξπθαίν ζέκα πνπ καο
απαζρνινχζε. Ίζσο λα είλαη ε αθεηεξία κηαο λέαο αξρήο πνπ λα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε
αηζηνδνμία, απφ απηή πνπ βηψζακε ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα ην κέιινλ.
Σε φηη αθνξά ηα δηθαηψκαηά καο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, απιά ζα επαλαιάβνπκε φηη ζα είκαζηε
παξφληεο γηα ζςζήηηζη – διαππαγμάηεςζη – ζςμθωνία. Η εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο απνηειεί ηελ πξψηε πξνυπφζεζε θαη ίζσο ηεζη πξνζέζεσλ γηα λα
πξνρσξήζνπκε βήκα – βήκα ζε ζπκθσλίεο κε νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν. Σχληνκα ζα
ζπλεδξηάζεη θαη πάιη ην Δ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ γηα εθηίκεζε ησλ γεγνλφησλ ψζηε λα πάξεη ηηο
απαξαίηεηεο απνθάζεηο. Επίζεο ζα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν λα ζηαινχλ επηζηνιέο ζηελ
Δηνίθεζε ηεο ERGO insurance group θαη ζην εθεί ζπλδηθάην γηα ζπλάληεζε γλσξηκίαο θαη
ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
πνιπεζληθψλ φπσο π.ρ. ηελ νδεγία 2009/38/ΕΚ γηα ηα εξγαζηαθά ζπκβνχιηα πνπ ηζρχεη
απφ 6-6-2011, αιιά θαη λα γλσξίζνπκε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα ηνπ νκίινπ ERGO.
Μφιηο έρνπκε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί Γεληθή Σπλέιεπζε θαη
ελεκέξσζε ησλ Π/Μ.
Μηα λέα πεξίνδνο μεθηλάεη ζηελ νπνία ζα δηαρεηξηζηνχκε πνιιά θαη κεγάια ζέκαηα πνπ καο
αθνξνχλ θαζνξηζηηθά φινπο. Είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηφ θαη αηζηνδνμνχκε φηη ζα
θαηαθέξνπκε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.
Τν ζπλδηθαιηζηηθφ καο φξγαλν θαη νη αηξεηνί εθπξφζσπνί καο αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη κειψλ καο είλαη ε κφλε εγγχεζε γηα ην κέγηζην απνηέιεζκα.
Σπλάδειθνη,
Απηή ε αλαθνίλσζε έρεη ηζηνξηθφ ραξαθηήξα γηα απηφ είλαη καθξνζθειήο. Φπζηθά εθηφο απφ
εζάο πνπ απεπζχλεηαη, ζα γλσζηνπνηεζεί θαη ζε φζνπο αγαπνχλ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπιιφγνπ.
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