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ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΕΒΗ ΑΚΑΡΠΗ ΚΑΙ 

Η ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Συνάδελφοι, 
 Την Πέμπτη 19/7/2007 πραγματοποιήθηκε η 3η επίσημη 
συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τους 
εκπροσώπους της Διοίκησης για την Επιχειρησιακή Σύμβαση του 
2007, χωρίς να υπάρξουν συνολικές και ουσιαστικές απαντήσεις στα 
οικονομικά και στα θεσμικά αιτήματα που έχουμε θέσει. 
 Η Διοίκηση έδωσε κάποιες απαντήσεις σε μια σειρά θεσμικών 
αιτημάτων ενώ σ΄ άλλα δήλωσε ότι θα τα εξετάσει. 
 Σ’ ότι αφορά τα οικονομικά αιτήματα δήλωσε ανέτοιμη για 
συγκεκριμένες απαντήσεις ζητώντας χρόνο μέχρι τις 15 
Σεπτεμβρίου. 
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει ήδη καταθέσει γραπτώς και επίσημα τα 
αιτήματά του προς την Διοίκηση από τον Μάρτιο του 2007 έτσι ώστε 
να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος συζήτησης, προετοιμασίας και 
διαπραγμάτευσης. 
 Είναι πλέον φανερό και αυτονόητο ότι η Διοίκηση όλο 
αυτό το διάστημα των πέντε μηνών είχε και τη δυνατότητα και 
το χρόνο για να προετοιμαστεί και να δώσει συγκεκριμένες 
απαντήσεις στα οικονομικά και θεσμικά μας αιτήματα. Δεν το 
έχει κάνει μέχρι σήμερα και για το λόγο αυτό είναι πλήρως 
εκτεθειμένη απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων στην 
Ε.Τ.Ε. 
 Εάν αυτή η παρελκυστική πολιτική της Διοίκησης συνεχισθεί 
τότε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα πάρει όλα τα απαραίτητα συνδικαλιστικά και 
θεσμικά μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσει το θεσμό της 
Επιχειρησιακής Σύμβασης και να βελτιώσει την οικονομική και  την 
υπηρεσιακή θέση των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. 
 Οι εργαζόμενοι μέσα από την μεγάλη και μαζική 
συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της 
25/06/2007 έδειξαν τον δρόμο της ενότητας, της 
αποφασιστικότητας και της διεκδίκησης  των αιτημάτων μας 
που θα μας οδηγήσουν και στην υπογραφή ικανοποιητικής 
Επιχειρησιακής Σύμβασης για το 2007.  
 Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε συσπειρωμένοι γύρω από τον 
ΣΥΕΤΕ θα συνεχίσουν τον αγώνα για να στηρίξουν το εισόδημά τους 
και  να προστατεύσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.  

  
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 


