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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η διαφύλαξη του σημερινού χαρακτήρα και του ρόλου της ΕΤΕ και η υπεράσπιση της απα-
σχόλησης και των εργασιακών μας δικαιωμάτων είναι η δική μας αποστολή ως ΣΥΕΤΕ.

Γνωρίζουμε στη σημερινή δύσκολη και σύνθετη πραγματικότητα να παίρνουμε τις αναγκαίες πρωτο-
βουλίες που μας καθιστούν υπεύθυνους και αποτελεσματικούς.

Μπορούμε στηριζόμενοι στην γνώση, την εμπειρία, στις δικές μας δυνάμεις και στους εργαζόμε-
νους, με σοβαρά, υπεύθυνα και αποτελεσματικά βήματα να υλοποιούμε τους στόχους μας σε σημα-
ντικά στρατηγικά ζητήματα για την πορεία της ΕΤΕ και το μέλλον των εργαζομένων σ΄ αυτήν.

Από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του κ. Χριστοδουλάκη για μείωση της συμμετοχής του κράτους 
στην ΕΤΕ αντιδράσαμε άμεσα και αποφασιστικά.

Συγκεκριμένα:

1) Συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ

2)  Ενημερώσαμε τους συναδέλφους και την κοινή γνώμη για τις θέσεις μας.

3)  Προκηρύξαμε στάση εργασίας την ημέρα της Γ.Σ. της ΕΤΕ και αποφασίσαμε την πραγματο-
ποίηση συγκέντρωσης έξω από την αίθουσα που συγκαλείται η Γ.Σ. των Μετόχων της ΕΤΕ.

4)  Ενημερώσαμε την ΟΤΟΕ και καλέσαμε σε κοινή συνεδρίαση τα Δ.Σ. των Συλλόγων του ομίλου 
της ΕΤΕ.

5)  Στείλαμε επιστολή-διάβημα και προς τον κ. Χριστοδουλάκη και προς τον κ. Καρατζά όπου 
εκθέταμε τις θέσεις μας και ζητήσαμε συνάντηση μαζί τους.

Όλος ο παραπάνω σχεδιασμός που υλοποιήθηκε βήμα-βήμα με σοβαρότητα, με υπευθυνό-
τητα, με αποφασιστικότητα -χωρίς κραυγές ή ανέξοδες καταγγελίες - έφερε το αποτέλεσμα 
που θέλαμε.
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Ο κ. Χριστοδουλάκης στην συνάντηση που είχαμε μαζί του την Παρασκευή 19/4/2002 ανα-
κοίνωσε ότι:
1)  Το Δημόσιο θα συνεχίσει να παίζει το στρατηγικό ρόλο που έχει έως και τώρα στη Διοίκηση 

της ΕΤΕ.
2)  Πρόθεση του Υπουργείου Οικονομίας είναι να διαθέσει με μεγάλη διαφορά σε θεσμικούς 

μόνο ένα 2,1% του ποσοστού που κατέχει στην ΕΤΕ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

3)  Αποδέχθηκε την πρότασή μας για την εκπροσώπηση των Ασφαλιστικών Ταμείων στη Διοίκηση 
της ΕΤΕ.

4)  Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην Εθνική Τράπεζα σε περί-
πτωση που υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ( Το Ταχυδρο-
μικό Ταμιευτήριο κατέχει περίπου 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΕ).

Μετά τις απαντήσεις του Υπουργού Οικονομίας ο ΣΥΕΤΕ εκτιμά ότι:
1) Δεν τίθεται θέμα ουσιαστικής αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της ΕΤΕ.
2) Εξασφαλίζεται η διατήρηση ενός σταθερού και ισχυρού management.
3)  Απομακρύνεται η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε εξαιτίας αυτής της εξαγγελίας για τον 

έλεγχο του management της ΕΤΕ.
4)  Δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία ενός μπλοκ μετόχων από τα Ασφαλι-

στικά Ταμεία, ώστε να παίζουν ουσιαστικό και αυτόνομο ρόλο στο management της ΕΤΕ.
5) Διατηρείται ο σημερινός χαρακτήρας και ο ρόλος της ΕΤΕ.
6)  ́Εχει θετική εξέλιξη το πάγιο αίτημά μας να εκπροσωπούνται τα Ασφαλιστικά Ταμεία (που 

είναι από τους βασικούς Μετόχους της ΕΤΕ) στο Δ.Σ. της ΕΤΕ. Προκειμένου δε να υλοποιηθεί 
η παραπάνω δέσμευση επιδιώξαμε να συμπεριληφθεί ανάλογη διάταξη στην τροποποίηση 
του καταστατικού της ΕΤΕ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις στο αίτημά μας, που προέκυψαν από την αγωνιστική και αποφα-
σιστική στάση των εργαζομένων στην ΕΤΕ, 

το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ αποφάσισε:

1) Να αναστείλει την εξαγγελθείσα στάση εργασίας για τις 24/4/2002 και την συγκέντρωση.

2)  Να βρίσκεται σε συνεχή αγωνιστική επαγρύπνηση προκειμένου να μην επιτρέψει και στο 
μέλλον να τελεσφορήσουν παρόμοια σχέδια απ΄ όπου και αν προέρχονται.

3)  Να αναλάβει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλίσει την εκπροσώπιση μεγάλου 
αριθμού μετοχών (εργαζομένων και Ταμείων) στις Γ.Σ. των Μετόχων της ΕΤΕ, προκειμένου να 
στηρίζει αποφασιστικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και μέσω της ισχυρής παρουσίας 
του στις Γ.Σ.

Δεν εφησυχάζουμε. Η υλοποίηση των ανωτέρω και η διατήρηση του σημερινού ρόλου της 
ΕΤΕ και κυρίως η ανάπτυξή της προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας  

αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους.

Για το ΣΥΕΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ. ΠΙΣΧΙΝΑΣ


