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"Η πώιεζε ηες Εζληθής Αζθαιηζηηθής είλαη έλα αθόκα έγθιεκα απέλαληη ζηολ εζληθό 

πιούηο. Η θσβέρλεζε πρέπεη λα ζηακαηήζεη πηα λα ιεειαηεί ηολ εζληθό πιούηο. Η 

πώιεζε ηες Εζληθής Αζθαιηζηηθής ζα επηβαρύλεη ηοσς θαηαλαιωηές θαη ζα 

δεκηοσργήζεη έλα αβέβαηο κέιιολ γηα τηιηάδες οηθογέλεηες ηωλ εργαδόκελωλ ζε ασηήλ" 

Τζίπρας  πρηλ γίλεη Πρωζσποσργός 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

Η πώιεζε ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο είλαη απνηέιεζκα ηεο ππνγξαθήο από ηελ 

Κπβέξλεζε ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο όισλ ησλ Τξαπεδώλ (θαη ηνπ Οκίινπ Ε.Τ.Ε.), 

πνπ πξνέθπςε σο απόξξνηα ηεο ηξίηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Τξαπεδώλ ην 

Ννέκβξην ηνπ 2015.  Άιισζηε ε ππνρξέσζε  (ηα «ππό αίξεζε» κεηαηξέςηκα νκόινγα 

– Coco’s) πνπ είρε αλαιάβεη ε Εζληθή Τξάπεδα πξνο ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο 

Σηαζεξόηεηαο, απνπιεξώζεθε άκεζα ιόγσ ηεο πώιεζεο ηεο Finansbank θαη άιισλ 

πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ. Επνκέλσο, νη επαρζείο δεζκεύζεηο ηεο Εζληθήο πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ. 

Η Εζληθή Αζθαιηζηηθή είλαη ε κεγαιύηεξε ειιεληθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη ε 

πιένλ θεξδνθόξνο ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ ηεο Ε.Τ.Ε. Τα κειινληηθά ηεο απνηειέζκαηα, 

ηόζν από ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο όζν θαη από ηελ 

πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο κε ην δίθηπν ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ πώιεζε 

ηξαπεδναζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ, κπνξνύλ λα απνθέξνπλ πνιιαπιάζηα νθέιε από ην 

πξόζθαηξν θαη ππνηηκεκέλν πνζό κηαο βεβηαζκέλεο πώιεζεο. 

Η πώιεζε απνηειεί ηεξαζηίνπ κεγέζνπο απνεπέλδπζε, θαζώο δελ ππάξρεη θακία 

δηαζθάιηζε γηα ηα απνζεκαηηθά ηεο, ύςνπο άλσ ησλ 1,6 δηο €, πνπ βξίζθνληαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Η ζπλήζεο ηαθηηθή ησλ δηεζλώλ 

«επελδπηώλ», είλαη βέβαην πσο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο, ζηελ Εζληθή Τξάπεδα θαη ζηελ Ειιεληθή νηθνλνκία, 

θαζώο θαη ζε ππνβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. 

Τν Δ.Σ. ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε εθθξάδεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηνπ ζηελ πώιεζε ηεο 

Εηαηξείαο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ Σπιιόγνπ Υπαιιήισλ ηεο 

Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο, ζήκεξα, κπξνζηά από ηελ Εζληθή Τξάπεδα. Σπληνλίδνπκε ηηο 

ελέξγεηέο καο γηα λα καηαηώζνπκε ηελ πώιεζε. Ήδε έρνπκε δεηήζεη θνηλή ζπλάληεζε 

κε ηνλ θν Δξαγαζάθε (Αληηπξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο) θαη ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θν 

Τζαθαιώην, ν νπνίνο θαηόπηλ ενξηήο έζηεηιε επηζηνιή ζηε Γεληθή Δηεύζπλζε 

Αληαγσληζκνύ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο (DG COMP). Η δε επηζηνιή ηνπ Δ.Σ. ηεο 

Εζληθήο Τξάπεδαο πξνο ηε Γεληθή Δηεύζπλζε Αληαγσληζκνύ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο 



ηεο Ειιάδνο θαη ηελ εμαίξεζε πώιεζεο ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο από ηηο δεζκεύζεηο 

απηνύ ηνπ ζρεδίνπ απαληήζεθε αξλεηηθά. Θα ζπλερίζνπκε εληείλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο 

πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 

Ιαηαγγέλλοςμε ηην οςζιαζηική αδιαθοπία ηηρ κςβέπνηζηρ απένανηι ζηιρ 

εξελίξειρ και ηην καλούμε να ζεβαζηεί επιηέλοςρ έζηω και μια από ηιρ 

πποεκλογικέρ ηηρ δεζμεύζειρ. Μα παπαμείνει η Εθνική Αζθαλιζηική θςγαηπική 

ηηρ Ε.Σ.Ε. ωρ ελληνική αζθαλιζηική εηαιπεία και να ζηαμαηήζει άμεζα κάθε 

διαδικαζία πώληζήρ ηηρ. 

Καινύκε ηελ Πνιηηηθή εγεζία ηεο ρώξαο, ηνπο πνιηηηθνύο θνξείο θαη ηα πνιηηηθά 

θόκκαηα θαζώο θαη ηε Δηνίθεζε ηεο Ε.Τ.Ε., λα ζπληνληζηνύλ θαη λα καηαηώζνπλ ηελ 

πώιεζε. 

O ολοκληπωηικόρ αθελληνιζμόρ ηος αζθαλιζηικού κλάδος 

αποδςναμώνει ηην εθνική οικονομία. 

 

 

               Λε ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 

             Για ηο Διοικηηικό ςμβούλιο 

 

 


