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Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
•
•

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
• Οικονομικών

Θέμα: «Να μην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, να προστατευθεί το
δημόσιο συμφέρον, τα εργασιακά δικαιώματα, των συνεργατών και των
ασφαλισμένων στην εν λόγω εταιρεία»
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα φαίνεται να έχει αποφασίσει το
Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας την πώληση του 80-90% της Εθνικής Ασφαλιστικής
στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει διατυπώσει δημόσια την αντίθεση του με την παραπάνω
εξέλιξη και έχει διατυπώσει προτάσεις που οδηγούν σε ένα ασφαλέστερο
αποτέλεσμα για το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζουν την πιο εύρυθμη
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα και επηρεαζόμενων κλάδων της
οικονομίας και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι θέσεις
αυτές διατυπώθηκαν και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων προς στον πρόεδρο του
Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ κο Ανδρέα Βερύκιο.
Επισημαίνεται, ότι, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής στην
από 25.02.2021 ανακοίνωση του σημειώνει μεταξύ άλλων τα εξής: […] Αρκετά
οικονομικά sites εμφανίζουν σήμερα τελειωμένη υπόθεση το ξεπούλημα της
Εταιρίας μας στο fund της CVC. Παρουσιάζουν επίσης σαν δεδομένη την
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΕ, μετά μάλιστα από την επικύρωση της
συνταγματικότητας του νόμου για τη μη αυτεπάγγελτη δίωξη στελεχών
τραπεζικών ιδρυμάτων. Εμείς πάλι δε θεωρούμε ότι θα θελήσουν να
συνδέσουν το όνομά τους με ένα ξεπούλημα τέτοιας μορφής και έκτασης. Ας
συνοψίσουμε τη δική μας θέση απέναντι σε όλες τις φημολογίες:
-Πριν μόλις τέσσερα χρόνια το 80% της Eurolife πουλήθηκε στο 127% της αξίας
των Ιδίων Κεφαλαίων της (Book Value), αντί € 324,7 εκατ. Η ΕΤΕ θέλει να
ξεπουλήσει μόλις στο 40% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας μας.
-Τα οικονομικά στοιχεία τόσο από την πώληση της AXA στη Generali, όσο και
από τα στοιχεία του χρηματιστηρίου για την Ευρωπαϊκή Πίστη και την Interlife
δείχνουν το μέγεθος του οικονομικού σκανδάλου.
-Βλέπουμε μια διαχείριση του ξεπουλήματος από την ΕΤΕ με όρους απόλυτης
αδιαφάνειας και επιλεκτικές διαρροές από αυτήν για «κλεισμένο deal».

-Διαπιστώνουμε μια περιφρόνηση και αλαζονεία απέναντι σε πελάτες
συνεργάτες και εργαζόμενους της Εταιρίας μας, αφήνοντας χωρίς καμία
θεσμική ενημέρωση τους πάντες.[…]
Παρουσιάζοντας κάποια δεδομένα σημειώνεται, ότι, η αξία της Εθνικής
Ασφαλιστικής 31.12.2019, σύμφωνα και με την εκτίμηση της εταιρίας PwC που
ως ορισμένος εξωτερικός Ορκωτός Λογιστής, έλεγξε τα οικονομικά της
στοιχεία, αποτιμάται κατ’ ελάχιστο σε €1,08 δισεκ. Ο υποψήφιος επενδυτής
CVC Capital Partners (private equity fund) χρησιμοποιεί και αυτός ως
σύμβουλο για την επένδυσή του την ίδια εταιρία συμβούλων, την PwC. Το
γεγονός ότι το private equity fund -"επενδυτής" τα τελευταία έτη έγινε ο
ιδιοκτήτης αρκετών -μεγάλου μεγέθους- ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας μας
(Metropolitan, Υγεία, Μητέρα, Ιασώ General, Λητώ, Creta InterClinic) σε
συνδυασμό με την δυνητική απόκτηση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας
της χώρας (με χιλιάδες συμβόλαια υγείας, περίπου το 25% της σχετικής
αγοράς) σκιαγραφείται ότι δημιουργεί τις «δυνητικές» προϋποθέσεις
κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της σε συμπληρωματικούς/συναφείς
κλάδους για πρόκληση εναρμονισμένων τιμολογιακών πρακτικών .
Επισημαίνεται, ότι, καμιά διαβούλευση δεν έγινε καθ’ όλη την διάρκεια της
διαδικασίας για την πώληση με τον Σύλλογο Eργαζομένων της Εθνικής
Ασφαλιστικής (850 εργαζόμενοι) παρότι αυτό έχει ζητηθεί επανειλημμένα
ακόμη και με δικαστικά έγγραφα. Καμιά ενημέρωση για την τύχη των
εργασιακών τους δικαιωμάτων και την ομαλή συνέχιση της εργασιακής τους
σχέσης με την εταιρία που εργάζονται. Καμία διευκρίνηση για τους 2,5 χιλ
εργαζόμενους που απασχολούνται ως αποκλειστικοί συνεργάτες.
Είναι γνωστό ότι η DG Comp στην τελευταία της απόφαση τροποποίησης
(10.5.2019), -εφόσον δεν είχε ολοκληρωθεί η πώληση εντός του 2020- έχει
αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο
Αθηνών μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).
Σύμφωνα με τα παραπάνω,
ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πώς αξιολογούν τις ενέργειες και τη διπλή ιδιότητα της εταιρίας
ορκωτών ελεγκτών;
2. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή θα προβούν ώστε σύμφωνα με
τη νομοθεσία της ΕΕ να προσδιοριστεί με σαφήνεια και ακρίβεια
από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές αν στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η λογιστική εταιρεία παραβίασε εθνικούς κανόνες ή
δεοντολογικά πρότυπα;
3. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι βασικός
μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας κατά 40% σε ποιο Διεθνή
Επενδυτικό Οίκο έχει αναθέσει την αξιολόγηση της πρότασης της
CVC; Έχει λάβει κάποια σχετική έκθεση εκτίμησης της αγοραίας,
επενδυτικής, εύλογης αξίας της Εθνικής Ασφαλιστικής βάση της
οποίας θα γνωμοδοτήσει για την αποδοχή της πρότασης της CVC;

4. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην ανάθεση σε πιστοποιημένους
εκτιμητές σχετικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών ώστε
να προβούν σε πλήρως επικαιροποιημένες εκθέσεις εκτίμησης της
αγοραίας, εύλογης και επενδυτικής αξίας της Εθνικής
Ασφαλιστικής ώστε με σύγχρονο και ολοκληρωμένο τρόπο το
Ελληνικό Δημόσιο να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών
μεγεθών; Ποια είναι η θέση σας για τις υφιστάμενες εκτιμήσεις που
σύμφωνα με δημοσιεύματα προσεγγίζουν τα 460 εκατομμύρια €
για το 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής; Θεωρείτε επαρκές το εν
λόγω τίμημα;
5. Τι άμεσα μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για τον ενδελεχή έλεγχο των
καταγγελιών
του Συλλόγου
Εργαζομένων
της Εθνικής
Ασφαλιστικής;
6. Παρακολουθεί στενά ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων τη διαδικασία όντας το Ελληνικό Δημόσιο
σημαντικότατος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας διασφαλίζοντας τις
θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα όπως συνάδουν
ευθέως με το θεσμικό του ρόλο;
7. Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας μας
με την υπό συζήτηση απόκτηση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής
εταιρείας της χώρας (με χιλιάδες συμβόλαια υγείας, περίπου το
25% της σχετικής αγοράς) δεν δημιουργεί τις αντικειμενικές
προϋποθέσεις κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της σε
συμπληρωματικούς/συναφείς
κλάδους
για
πρόκληση
εναρμονισμένων τιμολογιακών πρακτικών; Στην τρέχουσα
συγκυρία της πανδημίας αυτό δεν δύναται να δημιουργεί ακόμη
μεγαλύτερη προβλήματα για το δημόσιο συμφέρον;
8. Θα προχωρήσετε σε ένα ουσιαστικό διάλογο με τον Σύλλογο
Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς τον έχετε αρνηθεί
επί της ουσίας μέχρι και σήμερα;
9. Θα προχωρήσετε στη διαδικασία ένταξης της εταιρίας στο
χρηματιστήριο;
10. Θεωρείτε ηθικό, αποτελεσματικό, εύλογο να πωληθεί με μια μόνο
προσφερόμενη πρόταση η Εθνική Ασφαλιστική;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σκουρλέτης Παναγιώτης(Πάνος)

Φίλης Νίκος

Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Αθανάσιος(Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Αποστόλου Βαγγέλης

Αυλωνίτης Αλέξανδρος -Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά

Κουρουμπλής Παναγιώτης
Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη(Πέτη)

Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζουφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης
Φλαμπουράρης Αλέκος

Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος

Χαρίτσης Αλέξης
Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

