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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017
«Ο κ. Τσακαλώτος στέλνει καθυστερημένα επιστολή στην Ε.Ε., ενώ ο
διαγωνισμός προχωράει. Ποιον κοροϊδεύει;»
Πρωτοβουλία για το θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής αναλαμβάνει η
Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) με τον Βουλευτή Αρκαδίας και
επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. κ.Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να
προχωρά σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ.Ευκλείδη Τσακαλώτο για το ζήτημα.
Συγκεκριμένα, ο κ.Κωνσταντινόπουλος ζητά από τον Υπουργό να καταθέσει
στη Βουλή την επιστολή που έστειλε τον Ιανουάριο 2017 στη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP) σχετικά
με την αλλαγή του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος και την εξαίρεση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από τις
δεσμεύσεις αυτού του σχεδίου. Η αίτηση κατάθεσης της σχετικής επιστολής
έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης του κλιμακίου της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) αποτελούμενου από τους Βουλευτές
Οδ.Κωνσταντινόπουλο, Β.Κεγκέρογλου και τον εκπρόσωπο τύπου του
ΠΑΣΟΚ Π.Χρηστίδη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας
Λ.Φραγκιαδάκη στις 10 Φεβρουαρίου.
Το κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σκοπεύει να συναντηθεί τις
επόμενες ημέρες με τον Πρόεδρο της ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Χριστόφορο
Σαρδελή, με στόχο να υποστηρίξει το αίτημά τους, να παραμείνει η Εθνική
Ασφαλιστική στα χέρια του Ομίλου ΕΤΕ. Επίσης, θα αποσταλεί σχετική
επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί, αλλά και θα φέρει το θέμα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Μετά την – αχρείαστη και ανώφελη – τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το σχέδιο αφελληνισμού του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος τέθηκε σε εφαρμογή από το επιτελείο του
κ.Τσίπρα. Σήμερα, και ενώ ισχυρίζονται πως στηρίζουν το αίτημα των
εργαζομένων και του Ομίλου ΕΤΕ να μην πωληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, η
διαδικασία δυστυχώς δεν έχει ανασταλεί. Μάλιστα, η αξία της Εθνικής
Ασφαλιστικής υποτιμάται και επισήμως, καθώς έχει τεθεί ως τιμή εκκίνησης
για την πώλησή της τα 700 εκ. ευρώ, την ώρα που η πραγματική της αξία
αποτιμάται έως και ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ υπάρχουν και ενστάσεις
ως προς τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας», αναφέρει ο
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κ.Κωνσταντινόπουλος, ζητώντας να αποσαφηνιστεί η επίσημη θέση της
Κυβέρνησης με την κατάθεση της επιστολής Τσακαλώτου στη Βουλή.
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