
 

 
 

 

 

 

Πριν αλέκτορα φωνήσαι… 

Συνάδελφοι, 

Η παλιά, αποτυχημένη συνταγή για την μη αξιοποίηση 

του προσωπικού της Εταιρίας, δυστυχώς 

επαναλαμβάνεται με την κατάληψη της θέσης της 

Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού από άνθρωπο εκτός 

της ιεραρχίας της Εταιρίας μας. Η συνεχής και 

κατάφορη απαξίωση των ανθρώπων της Εθνικής 

Ασφαλιστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παρά τις 

διαβεβαιώσεις ότι «οι θέσεις που θα μείνουν κενές 

λόγω εθελουσίας, θα καλυφθούν με μετακινήσεις ή 

προαγωγές». 

Μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι οι 

διευθύνσεις που έχουν διευθυντή συνάδελφο που 

προέρχεται από την ιεραρχία, ενώ, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία, οι διευθυντές προέρχονται είτε από 

την ΕΤΕ είτε από την «Αγορά». Αν δε, ελέγξουμε την 

ανθρωπογεωγραφία στον 6ο όροφο, εκεί από τους 6 

της Γενικής Διεύθυνσης κανείς δεν προέρχεται από  το 

προσωπικό της Εθνικής Ασφαλιστικής. Άραγε ΚΑΝΕΙΣ 

υπάλληλος δεν υπάρχει με προσόντα τέτοια που να 

μπορεί να προΐσταται τουλάχιστον μίας Γενικής 

Διεύθυνσης;  Άραγε ΚΑΝΕΙΣ δε σκέφτηκε ότι μια τέτοια 

ιστορική Εταιρία δεν μπορεί παρά να έχει Δ/ντη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, κάποιον που να ξέρει άριστα 

το προσωπικό, τα προβλήματα και τις ανάγκες του; 

Άραγε ΚΑΝΕΙΣ δεν απορεί που αύριο κάποιος μπορεί 

να χαρακτηρίσει έναν συνάδελφό μας μέσω ICAP, 

«εξωτερικό συνεργάτη» μη γνωρίζοντας ότι κάνει την 

ίδια ακριβώς δουλειά με εμάς και εδώ και μια 

δεκαετία πληρώνεται με πενταροδεκάρες; 

Φυσικά και υπάρχει εξαιρετικό δυναμικό εντός της 

Εταιρίας, που δεν στερείται προσόντων και εμπειρίας 

από όλους αυτούς, αλλά απλά μένει αναξιοποίητο για 

προφανείς λόγους. 

Υ.Γ. Εν όψει υπογραφής της νέας συλλογικής 

σύμβασης, θα πρέπει να ζητηθεί και επίδομα 

εκπαίδευσης Διευθυντών και Γενικής Διεύθυνσης. Θα 

έχουν, μάλλον, πολλές απορίες οι άνθρωποι…  

 

 

 

 

 

Ακρόπολη, Ανθρωπάκια Γιάννης Γαΐτης 

 

Τώρα και προσωπάρχης από έξω.  

Άντε πάμε από την αρχή... 

Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, ότι είμαι υπάλληλος 

σε αυτή την Εταιρία και προσφέρω τις υπηρεσίες 

μου... 

Ακόμα, ευελπιστώ ... 

και 

συνεχίζω να ονειρεύομαι ... 

 

Ας ξεκινήσουμε από το γνωστό σε όλους μας σημείο.  

Εκεί απέναντι είναι ο Παρθενώνας…  

 

Καλή Ανάσταση,  

Η  

Σ.Ε. 

 


