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ΑΘΗΝΑ 17/02/2016 

Συνάδελφοι  , 
 
          Επειδή μας αρέσει να μιλάμε με στοιχεία και όχι με φοβικά μηνύματα σας ενημερώνουμε 
τα κάτωθι. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κεφαλαιοποίησης της ΕΤΕ, την 3η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 4 
μμ, έγινε παρουσίαση από τη Διοίκηση του Ομίλου σε επενδυτές στο Λονδίνο όπου σε ερώτηση 
αναλυτή της Cube Capital κ. Chrysis Aristidou, για το πώς θα καλυφθεί κεφάλαιο ύψους  1 δις 
ευρώ, ο κ. Μυλωνάς (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ και Αντιπρόεδρος της 
Εθνικής Ασφαλιστικής) απάντησε 50% από την πώληση θυγατρικών τραπεζών στα Βαλκάνια, 
25% από μειοψηφικό πακέτο της Finansbank και 25% από την πώληση της Εθνικής 
Ασφαλιστικής. 
 
Η συγκεκριμένη παρουσίαση βρίσκεται στα χέρια της παράταξης για όποιον ή όποια  επιθυμεί να 
ενημερωθεί. 
 
Το γεγονός ότι η τράπεζα είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δε σημαίνει τίποτε 
για το πόσο γρήγορα μπορεί να πουληθεί η εταιρία μας. Παραδείγματα είναι η Finansbank αλλά 
και η NBGI Private Equity η οποία πουλήθηκε πρόσφατα σαν αστραπή μέσα σε μια εβδομάδα. 
 
Τώρα εάν δεν θέλουμε, για 13 υψηλόβαθμα στελέχη,  να διακινδυνεύσουμε τη ΜΗ υπογραφή 
της σύμβασης και να περιμένουμε την όποια εξέλιξη οικονομική (υποψήφιος αγοραστής), 
πολιτική (πολιτικές εξελίξεις)  η οποία θα μας βρει ανοιχτούς κι ευάλωτους για οτιδήποτε 
αρνητικό θα πρέπει να ψηφίσουμε "Απόσυρση της προσφυγής στην πενταμελή επιτροπή και 
κλείσιμο πακέτο ΕΚΕ & ΣΣΕ».  
 
Η επιλογή είναι δική σας. 
 
Συνάδελφοι , 
 
Η  ιδέα ότι μία διαφορετική  άποψη  πρέπει να  είναι  και  κατευθυνόμενη  από την  Διοίκηση  της 
 εταιρίας  είναι  τουλάχιστον ΑΣΤΕΙΑ !!!! 
 
Άλλωστε  δεν μιλάμε  για την  αποδοχή μιας  εκβιαστικής  πρότασης  αλλά εάν  θα τιμήσουμε  
την πρόταση που  εμείς  είχαμε  ανακοινώσει σαν Σύλλογος   την 05/01/2016 . 
 
Το  πραγματικό ερώτημα   στην σημερινή και αυριανή ψηφοφορία  δεν  είναι εάν 
υποστηρίζουμε  και ακολουθούμε  την πρόταση της Διοίκησης  όπως έντεχνα  παρουσιάζει  η 
Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία  στην  χθεσινή της  ανακοίνωση αλλά  όπως και το 2012 έτσι και 
τώρα  όλοι οι  συνάδελφοι  καλούνται  να πάρουν μία  απόφαση  χωρίς  να  μάθουν  ποτέ  
τους,  που θα οδηγούσε ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Στην  πραγματικότητα  λοιπόν  καλούνται  
να  αποφασίσουν  εάν  θα  ακολουθήσουν  ένα δρόμο  ο οποίος  μας διασφαλίζει για την 
επόμενη τριετία  ή  θα τα παίξουν  όλα  για  όλα . 
Επομένως  το πραγματικό  ερώτημα  της  αυριανής  διαδικασίας  είναι  
<< ΡΙΣΚΑΡΟΥΜΕ ? >>  η  επιλογή  είναι  δική σας . 

Η 
Σ.Ε 
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Υ.Γ. 1 Παρακαλούμε τους συναδέλφους που εργάζονται με σύμβαση έργου μέσω της ICAP να μην 
λάβουν μέρος στην διαδικασία ψηφοφορίας την Τετάρτη και Πέμπτη καθώς ο ΕΚΕ και η ΣΣΕ δεν 
τους αφορά. 

Υ.Γ.2 Συγχαίρουμε την Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία  έστω και καθυστερημένα για τις 9 
έδρες που κατέλαβε στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου μ 


