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Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

Οη όξνη πνπ πξνήιζαλ από ην 3ν Μλεκόλην θαη  από ηελ 3ε αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ ηξαπεδώλ πνπ ππέγξαςε ε  Κπβέξλεζε, πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πώιεζε ηεο Εζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο. Ήδε όκσο, ε ΕΤΕ έρεη απνπιεξώζεη ηελ ππνρξέσζή ηεο πξνο ην ΤΦΣ κε 

ηελ πώιεζε άιισλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ θαη είλαη θαζήθνλ πιένλ ηεο Κπβέξλεζεο λα 

παξέκβεη νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηε Γεληθή Δηεύζπλζε Αληαγσληζκνύ ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο θαη λα αλαζεσξήζεη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ ηεο 

Εζληθήο Τξάπεδαο εμαηξώληαο ηελ πώιεζε ηεο ΑΕΕΓΑ «Η Εζληθή». 

Η επηρεηξνύκελε πώιεζε ζα πιήμεη εξγαδόκελνπο, δίθηπα θαη θαηαλαισηέο, ζα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηνλ θιάδν θαη ηελ Εζληθή Τξάπεδα. Οδεγεί ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά 

ζηνλ αθειιεληζκό ηεο, ζηε ζπξξίθλσζή ηεο θαη ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Όρη κόλν δελ ζα απνθέξεη λέα επελδπόκελα θεθάιαηα ζηελ εζληθή νηθνλνκία 

αιιά ζα θαηαιήμεη ζε ηεξαζηίνπ κεγέζνπο απνεπέλδπζε, θαζώο δελ ππάξρεη θακία 

δηαζθάιηζε γηα ηελ ηύρε ησλ ηζρπξόηαησλ πνζώλ από ηα απνζεκαηηθά ηεο Εζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο, ύςνπο άλσ ησλ 1,6 δηο €, πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Τπελζπκίδνπκε ζηνλ Πξωζππνπξγό ηεο ρώξαο ηε δήιωζή ηνπ: «όηαν 

ιδρύθηκε η Εθνική Αζθαλιζηική ένας από ηοσς ιδρσηικούς ηης ζηότοσς ήηαν να 

μη θεύγει ηο εθνικό κεθάλαιο». Επηβάιιεηαη λα καηαηωζεί ε πώιεζε. 

Τα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο είλαη εληππσζηαθά, αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο. Τόζν ε απνδνηηθόηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ όζν θαη ην θαζαξό πεξηζώξην 

θέξδνπο βξίζθνληαη πνιύ πάλσ από ην κέζν όξν ησλ επξσπατθώλ αζθαιηζηηθώλ 

εηαηξεηώλ. 

Γηα ηελ εμαγνξά ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο έρνπλ θαηαηεζεί πξνηάζεηο από 

θεξδνζθνπηθά funds. Είλαη ελδεηθηηθό όηη θακία επξσπατθή εηαηξεία δε ζπκκεηέρεη ζηνλ 

δηαγσληζκό. Η δεκηά από ηε ζπλήζε ηαθηηθή ησλ δηεζλώλ θεξδνζθόπσλ ζα είλαη 



ηεξάζηηα, θαζώο ζα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, πίεζε ζηα εηζνδήκαηα ησλ 

εξγαδόκελσλ αιιά θαη ειάηησζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. 

Σσναδέλθιζζες, Σσνάδελθοι, 

Η ζπλεηζθνξά ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο είλαη ζεκαληηθόηαηε ζηε ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ 

Οκίινπ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, σο ε κεγαιύηεξε ζπγαηξηθή κε ζεκαληηθή θεξδνθνξία. Η 

δηαξθήο απνεπέλδπζε θξίζηκσλ ηκεκάησλ ηνπ Οκίινπ απεηιεί ηελ ππόζηαζε θαη ηελ 

πξννπηηθή ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, αθνύ εγθισβίδεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζε έλα 

πθεζηαθό θαη δεκηνγόλν πεξηβάιινλ. Η ηαθηηθή ηεο δηαξθνύο ζπξξίθλωζεο ηεο 

Εζληθήο Σξάπεδαο αθνξά θαη ην δηθό καο εξγαζηαθό κέιινλ. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δειώλνληαο ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη αιιειεγγύε ηνπ ζην 

δίθαην αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο, βξέζεθε, κε πνιπκειή 

αληηπξνζσπεία, ζηε ρζεζηλή αγσληζηηθή απεξγηαθή ηνπο πνξεία, πνπ θαηέιεμε ζην 

γξαθείν ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, θ. Δξαγαζάθε. Σηε ζπλάληεζε πνπ 

αθνινύζεζε κε ηνλ ίδην, ζπκκεηείραλ κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θαη απαίηεζαλ 

ηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα λα ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία πώιεζεο ηεο 

Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο.  

Η ηζηνξηθή θαη κεγαιύηεξε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο ρώξαο καο, πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθό κνριό αλάπηπμεο ηεο Οηθνλνκίαο, πξέπεη λα παξακείλεη Ειιεληθή. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζα ζπληνλίζεη ηηο δξάζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Εζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο θαη θαιεί όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ζε απεξγηαθή 

εηνηκόηεηα ηόζν γηα ην δήηεκα απηό όζν θαη γηα ηελ έθνδν εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ θαη 

ζπκβνύισλ ζηελ νξγαληθή ππξακίδα, πνπ αλαδείμακε κε ηε ρζεζηλή καο αλαθνίλσζε. 

        

                                Λε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

                                Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 


