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Σύμβουλοι και συμβουλές……… 
Κύριε Αν.Διευθύνοντα  , 
 
               Οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν με τον 
καθημερινό  τους αγώνα, τις υπηρεσίες τους με συνέπεια και ποιότητα, ώστε η εταιρεία μας να 
πρωταγωνιστεί διαχρονικά στην Ασφαλιστική Αγορά. Διακρίνονται για την  αναπτυγμένη 
επαγγελματική τους συνείδηση έχοντας συνδέσει το παρελθόν το παρόν και το μέλλον τους με 
την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής. Αυτούς τους συναδέλφους δυστυχώς, τους υποτιμάτε, 
τους απογοητεύετε και ταυτόχρονα τους προκαλείτε με τους ακριβοπληρωμένους σε 
συντριπτικό ποσοστό συμβούλους-φωστήρες, που εξακολουθείτε να φέρνετε από την αγορά, 
δημιουργώντας έναν ιδιότυπο ιδιωτικό στρατό.    
 
               Η κατάσταση αυτή φθείρει καθημερινά την σχέση Διοίκησης & Εργαζομένων καθώς 
εξανεμίζονται οι όποιες φιλοδοξίες για τη εξέλιξη των συναδέλφων και αυτό που τους κρατάει 
ζωντανούς είναι το φιλότιμο  στον καθημερινό τους αγώνα να κρατήσουν την εταιρεία στο 
επίπεδο που της αξίζει. 
 
  Σας ερωτάμε, 

- Πόσο έχει στοιχίσει στη εταιρεία το πήγαινε-έλα των Ειδικών Συμβούλων για το 
θεάρεστο και ανύπαρκτο  έργο τους;  

-  Έχετε αναλογισθεί ότι στο διάστημα παραμονής τους προλαβαίνουν να κρίνουν και να 
προτείνουν για προαγωγή ή μη συναδέλφους επηρεάζοντας την υπηρεσιακή τους 
εξέλιξη ; 

- Γνωρίζετε ότι Ειδικοί Σύμβουλοι απαξιώνουν συναδέλφους, τους απειλούν ,τους 
αποκαλούν  «γατάκια» και προτρέπουν  τους συνεργάτες να αναδεικνύουν και να 
μεγενθύνουν  τις  «άτυχες στιγμές» των συναδέλφων και όχι της εταιρείας και της 
Διοίκησης; 

- Γνωρίζετε ότι ενόψει της πώλησης, Ειδικοί Σύμβουλοι δηλώνουν με ιδιαίτερη χαρά ότι 
τελειώνει ο χρόνος της κρατικής Εθνικής Ασφαλιστικής;    

- Γνωρίζετε την άποψή τους ότι τελειώνουν οι Σ.Σ.Ε. και οι παχυλοί μισθοί των 
συναδέλφων  καθώς μας  αξίζουν μόνο  μισθοί των «500 €» για την εργασία μας και στα 
δύσκολα προστρέχουν για βοήθεια στους υποτιμημένους και απαξιωμένους 
συναδέλφους;                         

   Με  βάση  τα παραπάνω  σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε να εξαλειφθεί 
άμεσα το πνεύμα αλαζονείας που επιδεικνύουν πολλές φορές οι σύμβουλοι , διότι μόνον κακό 
προκαλούν στην εταιρεία και σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε την εμπειρία και την 
πολύπλευρη  όσο και επαρκή γνώση   των εργαζομένων, που ήταν και θα είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της κουλτούρας της μεγαλύτερης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας. 

Η  
Σ.Ε. 

Υ.Γ.   
 Καλό θα ήταν να αποφεύγονται στις παρουσιάσεις στα Δίκτυα να μνημονεύονται μόνον  

ειδικοί σύμβουλοι!!!! και να παραβλέπονται  παρόντες συνάδελφοι με χρόνια υπηρεσίας 
και προσφοράς στην εταιρεία.   

Συνεχίζεται………….       


