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ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. να 

ματαιώσει τη διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής που είχε αποφα-

σίσει πριν από ένα μήνα.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. χαιρετίζει αυτή την απόφαση επειδή από την πρώτη στιγμή είχε 

αντιταχθεί στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής γιατί εκτιμά ότι η πώληση της 

θυγατρικής της Τράπεζας θα αδυνάτιζε  την ίδια την Τράπεζα και θα υπονόμευε  

την ανάπτυξή της, όπως απέδειξε και η πρόσφατη χρηματιστηριακή κρίση. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είχε συμπαρασταθεί στον αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι 

της Εθνικής Ασφαλιστικής για να αποτρέψουν την πώλησή της. 

Την ίδια συμπαράσταση έδειξαν και οι εργαζόμενοι της Εθνικής που συμμε-

τείχαν μαζικά στην 3ωρη στάση εργασίας που  πραγματοποίησε  ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

στις 18/9/2008 ημέρα κατά την οποία οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστι-

κής έκαναν  απεργία και μαζική συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό κατάστημα 

της Ε.Τ.Ε. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ  

Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 



Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Συνάδελφοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί την Διοίκηση να ξεχάσει οριστικά τα σχέδια της πώλησης 

και να εργαστεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστι-

κής, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο θωρακίζει ουσιαστικά τον Όμιλο της Εθνικής 

Τράπεζας.

Το κύρος της, η φερεγγυότητά της, ο ηγετικός της  ρόλος στην αγο-

ρά, όπως η ίδια η Διοίκηση αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 

30/10/2008 όπως και το ανθρώπινο δυναμικό της και η τεχνογνωσία της  να 

αξιοποιηθούν από τη Διοίκηση για την ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής 

προς όφελος των χωρών  που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, των μετόχων και 

των εργαζομένων της. 

Συνάδελφοι,

Τέλος καλούμε τη Διοίκηση  να σταματήσει άμεσα τη συνεργασία με την 

Goldman Sachs Ιnt. γιατί από τα προβλήματα που έχει σήμερα η μητρική της 

εταιρία στην Αμερική, αποδεικνύεται ότι οι συμβουλές της δεν είναι φερέγγυ-

ες αλλά βασίζονται σε απαράδεκτες και αναξιόπιστες παραμέτρους. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η μητρική της εταιρία στην Αμερική έχει 

ανακοινώσει σε 3.200 εργαζόμενούς της, δηλαδή στο 10% του προσωπι-

κού της, ότι θα απολυθούν στο άμεσο μέλλον. Τις επιπτώσεις τις ασύνετης  

αυτής πολιτικής την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι μικρομέτοχοι, 

με ανεργία, με απαξίωση των συνταξιοδοτικών τους προγραμμάτων και της πε-

ριουσίας των. 


