
 

 

 

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, την 
στα Καταστήµατα της Εταιρία
διαδικασίες αυτές µετέχει η Ανεξάρτητη Κίνηση Εθνικής Ασφαλιστικής. Μία κίνηση 
απαγκιστρωµένη από κοµµατικές εξαρτήσεις, πλαισιωµένη από συναδέλφους που 
είναι έτοιµοι να αγωνισθούν χωρίς σκοπιµότητες για το κοινό καλό και µε αρωγούς  
ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ, ανεξαρτήτως. 
 

Τα προβλήµατα που 
επείγοντα. Για το λόγο αυτό, θ
κοινωνούς, ώστε κατάλληλα ενηµερωµένοι να µπορέσετε να επιλέξετε τους 
εκπροσώπους σας, αλλά και να κατανοήσετε τη

 
Το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι έχει αποφασισθεί η 

πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η προσπάθεια 
Εµείς πιστεύουµε ότι η µεγαλύτερη Ασφαλιστική 
ξεπουληθεί σε διεθνή οικονοµικά 
Ελληνικό χαρακτήρα της,
να µην ξεχνάµε ότι µια τέτοια ενέργεια, θα είχε κατά πάσα πιθανότητα ως 
αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων και τη 
Συλλόγου µας στο ∆ιοικητικό 
δυστυχώς εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει όµως να αποκατασταθεί 
άµεσα. 

 
Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει µοναδική 

δεδοµένα της χώρας µας.
εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας και δίκτυο Καταστηµάτων στην περιφέρεια. 
Πάνω απ’ όλα όµως, 
εξειδικευµένες γνώσεις στον 
οφείλουµε να προσπαθήσουµε να οδηγήσουµε 
δυνάµεις, στο δρόµο της 
εµπειρία των παλαιοτέρων και εργαλείο την 
νεότερων συναδέλφων, µε κύριο γνώµονα την επίτευξη υψηλών στόχων για την 
Εταιρία και τους εργαζόµενους.
 

Η προσπάθεια εφαρµογής 
αξιολόγησης, δεν µπορεί να υπηρετήσει την ανάπτυξη της 
υποκρύπτει συγκεκριµένες σκοπιµότητες. Ο παλαιός ΕΚΕ
διορθώσεις σε σηµεία που απαιτούν εκσυγχρονισµό, µπορεί να αποτελέσει το 
αναγκαίο εργαλείο για την εύρυθµη 

 
Κατά την προηγούµενη  

κρισιµότητα των στιγµών, συµφώνησαν  στην  µείωση  των  απο
Σήµερα, τρία  χρόνια  µετά και  µε  δεδοµένα  τα  κέρδη  της  
ότι οι εργαζόµενοι δικαιούνται
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Όπως σας είναι ήδη γνωστό, την 6η  Φεβρουαρίου διεξάγονται οι εκλογές 
Εταιρίας και την 12η  Φεβρουαρίου στην 

διαδικασίες αυτές µετέχει η Ανεξάρτητη Κίνηση Εθνικής Ασφαλιστικής. Μία κίνηση 
απαγκιστρωµένη από κοµµατικές εξαρτήσεις, πλαισιωµένη από συναδέλφους που 
είναι έτοιµοι να αγωνισθούν χωρίς σκοπιµότητες για το κοινό καλό και µε αρωγούς  

ήτως.  

Τα προβλήµατα που θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε είναι µεγάλα και 
Για το λόγο αυτό, θεωρούµε απαραίτητο να σας καταστήσουµε 
ώστε κατάλληλα ενηµερωµένοι να µπορέσετε να επιλέξετε τους 

εκπροσώπους σας, αλλά και να κατανοήσετε την ανάγκη στήριξης του νέου

Το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι έχει αποφασισθεί η 
πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η προσπάθεια αυτή θα µας βρει απέναντι

η µεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρία, 
σε διεθνή οικονοµικά συµφέροντα και να απολέσει 

της, µέσα από αδιαφανείς διαδικασίες. Θα πρέπει φυσικά 
να µην ξεχνάµε ότι µια τέτοια ενέργεια, θα είχε κατά πάσα πιθανότητα ως 
αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων και τη µόνιµη κατάργηση της  εκπροσώπηση

ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Η πρακτική αυτή
δυστυχώς εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει όµως να αποκατασταθεί 

Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει µοναδική «περιουσία» για τα ασφαλιστικά 
µας. Έχει το σηµαντικότερο µερίδιο της αγοράς, 

εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας και δίκτυο Καταστηµάτων στην περιφέρεια. 
όµως, διαθέτει έµψυχο υλικό µε πολυετή εµπειρία και 

στον ασφαλιστικό τοµέα. Απαιτούµε, δικαιούµεθα και 
οφείλουµε να προσπαθήσουµε να οδηγήσουµε την Εθνική, µε τις δικές µας 

στο δρόµο της επιτυχίας, έχοντας ως παρακαταθήκη το έργο 
των παλαιοτέρων και εργαλείο την συµπόρευση και την 

, µε κύριο γνώµονα την επίτευξη υψηλών στόχων για την 
Εταιρία και τους εργαζόµενους. 

Η προσπάθεια εφαρµογής νέου ΕΚΕ, µε πλήρως διαβλητό σύστηµα 
αξιολόγησης, δεν µπορεί να υπηρετήσει την ανάπτυξη της 
υποκρύπτει συγκεκριµένες σκοπιµότητες. Ο παλαιός ΕΚΕ, µε προσαρµογές και 
διορθώσεις σε σηµεία που απαιτούν εκσυγχρονισµό, µπορεί να αποτελέσει το 
αναγκαίο εργαλείο για την εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας προς όφελος της.

Κατά την προηγούµενη  τριετία,  οι  εργαζόµενοι συναισθανόµενοι την 
κρισιµότητα των στιγµών, συµφώνησαν  στην  µείωση  των  απο
Σήµερα, τρία  χρόνια  µετά και  µε  δεδοµένα  τα  κέρδη  της  Εταιρία

οι εργαζόµενοι δικαιούνται το µερίδιο που τους αναλογεί . Στόχος µας είναι

διεξάγονται οι εκλογές 
στην Έδρα. Στις 

διαδικασίες αυτές µετέχει η Ανεξάρτητη Κίνηση Εθνικής Ασφαλιστικής. Μία κίνηση 
απαγκιστρωµένη από κοµµατικές εξαρτήσεις, πλαισιωµένη από συναδέλφους που 
είναι έτοιµοι να αγωνισθούν χωρίς σκοπιµότητες για το κοινό καλό και µε αρωγούς  

να αντιµετωπίσουµε είναι µεγάλα και 
εωρούµε απαραίτητο να σας καταστήσουµε 

ώστε κατάλληλα ενηµερωµένοι να µπορέσετε να επιλέξετε τους 
του νέου ∆Σ. 

Το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι έχει αποφασισθεί η 
θα µας βρει απέναντι. 

 δεν πρέπει να 
συµφέροντα και να απολέσει έτσι τον 

. Θα πρέπει φυσικά 
να µην ξεχνάµε ότι µια τέτοια ενέργεια, θα είχε κατά πάσα πιθανότητα ως 

εκπροσώπησης του 
Η πρακτική αυτή 

δυστυχώς εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει όµως να αποκατασταθεί 

για τα ασφαλιστικά 
χει το σηµαντικότερο µερίδιο της αγοράς, ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας και δίκτυο Καταστηµάτων στην περιφέρεια. 
τή εµπειρία και 

ασφαλιστικό τοµέα. Απαιτούµε, δικαιούµεθα και 
µε τις δικές µας 

, έχοντας ως παρακαταθήκη το έργο και την 
την αξιοποίηση των 

, µε κύριο γνώµονα την επίτευξη υψηλών στόχων για την 

, µε πλήρως διαβλητό σύστηµα 
αξιολόγησης, δεν µπορεί να υπηρετήσει την ανάπτυξη της Εταιρίας, ενώ 

µε προσαρµογές και 
διορθώσεις σε σηµεία που απαιτούν εκσυγχρονισµό, µπορεί να αποτελέσει το 

ς προς όφελος της. 

συναισθανόµενοι την 
κρισιµότητα των στιγµών, συµφώνησαν  στην  µείωση  των  αποδοχών  τους. 

Εταιρίας, θεωρούµε 
. Στόχος µας είναι, 



2 από 2 

 

µε την  έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή της νέας συλλογικής 
σύµβασης, µεταξύ των άλλων και  η αποκατάσταση των αποδοχών µας, µέσω 
ενός ειλικρινούς και άµεσου διαλόγου χωρίς την µεσολάβηση εταιριών 
συµβούλων. 
 

Τα  τελευταία  χρόνια  είµαστε µάρτυρες τοποθέτησης δεκάδων Ειδικών 
Συµβούλων (περίπου ογδόντα -80- ) στην  Εταιρία  µας. Οι  περισσότεροι  από  
αυτούς  δεν έχουν καµία σχέση µε την Ασφαλιστική Αγορά, κάποιοι τοποθετούνται 
σε θέσεις ευθύνης µε αµφίβολα αποτελέσµατα και άλλοι αφού εκπαιδευτούν από 
το εσωτερικό δίκτυο των υπαλλήλων, προάγονται σε ανώτερες  θέσεις. Πέρα από 
την απαξίωση των στελεχών της Εταιρίας, η υποβάθµιση των υπηρεσιών και οι 
οικονοµικές επιπτώσεις είναι εµφανέστατες. Θέση της  παράταξής  µας είναι η 
περαιτέρω αξιοποίηση του στελεχιακού δυναµικού της Εθνικής, το οποίο 
διαθέτει  ικανότητες, γνώσεις και αγάπη για τον Οργανισµό στον οποίο υπηρετεί 
επί σειρά ετών. Είναι σε όλους προφανές ότι, στελέχη της Εταιρίας µε πολυετή 
πείρα, δεν είναι δυνατόν να είναι ανάξια για ανάληψη θέσεων ευθύνης ενώ 
στελέχη της τραπεζικής αγοράς, µε πλήρη άγνοια του ασφαλιστικού χώρου, να 
θεωρούνται ικανά για ∆ιευθυντικές και λοιπές ∆ιοικητικές θέσεις .  

 
∆εν είµαστε διατεθειµένοι να ανεχθούµε πλέον την εκµετάλλευση των νέων 

ανθρώπων, είτε ονοµάζονται «οκταµηνίτες», είτε «δανειζόµενοι». Η Εθνική 
Ασφαλιστική έχει ανάγκη από υπαλλήλους µε γνώσεις και εµπειρία. Προφανώς οι 
ανάγκες της Εταιρίας για υπαλληλικό προσωπικό, µπορούν να καλυφθούν και από 
τους προαναφερθέντες, αξιοποιώντας τους και εντάσσοντάς τους στο Προσωπικό 
της,  ώστε να αποτελέσουν τµήµα του αυριανού στελεχιακού δυναµικού της. Από 
το  καθεστώς του «σκλαβοπάζαρου», ευνοείται µόνο η στρατιά των 
καλοπληρωµένων Ειδικών Συµβούλων, για να καλύπτουν και να υποκαθιστούν το 
έλλειµµά τους στην ασφαλιστική γνώση. 

 
Το ∆ίκτυο των Καταστηµάτων µας είναι πλήρως απαξιωµένο από τις 

∆ιοικήσεις των τελευταίων ετών. Η αρχή έγινε µε  το κλείσιµο  των  περισσοτέρων  
από αυτά και συνεχίζεται µε την διαρκή συρρίκνωση των αρµοδιοτήτων τους, 
καθιστώντας το µέλλον  τους  αβέβαιο. Τα καταστήµατα είναι η εικόνα και η 
παρουσία της Εταιρίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η απαξίωσή τους αποδυναµώνει 
και εκθέτει την ίδια την Εταιρία Πανελλαδικά. Αντί της πρακτικής  αυτής, 
διεκδικούµε τον επανασχεδιασµό των αρµοδιοτήτων τους, µε τρόπο που θα τους 
επιτρέψει την βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπαρχόντων πελατών και συνεργατών 
αλλά και την προσέλκυση νέων, ώστε να ξανακάνουµε την Εθνική Ασφαλιστική 
ΜΕΓΑΛΗ . 
 
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Εθνικής Ασφαλιστικής, θέτοντας τις παραπάνω βασικές 
προτεραιότητες, σάς προσκαλεί να την στηρίξετε στις επερχόµενες εκλογές και σας 
διαβεβαιώνει ότι θα αγωνιστεί µε όλες της τις δυνάµεις, ώστε Η Εθνική 
Ασφαλιστική να είναι πάντοτε η δεύτερη οικογένεια µας και όλοι µαζί να 
προσπαθούµε χωρίς πικρίες  και αποκλεισµούς, να της δίνουµε την ώθηση για το 
µέλλον . 

Η 
Σ.Ε 


