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Σκηνές απείρου κάλους, πρωτοφανείς για τα ελληνικά χρηματιστηριακά δεδομένα,
διαδραματίστηκαν πριν από λίγη ώρα έξω από το μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι, καθώς εξαιτίας
των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, ο πρόεδρος του ΟΤΕ, κ. Π. Βουρλούμης, υποχρεώθηκε να
συγκαλέσει και να ολοκληρώσει τη Γενική Συνέλευση στο πεζοδρόμιο.
Παρουσία των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ και εκπροσώπων των μετόχων, η Γ.Σ. ενέκρινε όλα τα
προς συζήτηση θέματα με την εξαίρεση του προγράμματος διάθεσης stock option καθώς απαιτείτο
αυξημένη απαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Βουρλούμης διατηρεί τη θέση του προέδρου και CEO
στον ΟΤΕ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος σε σχετική ερώτηση του Capital.gr.
Η χωρίς προηγούμενο αυτή Γενική Συνέλευση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των
συνδικαλιστών, οι οποίο αντέδρασαν φωνάζοντας συνθήματα κατά της διοίκησης.
Ερωτηθέντα σχετικά με το αν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη σύγκλιση Γ.Σ. στους εξωτερικούς
χώρους της έδρας μίας επιχείρησης, αρμόδια στελέχη του ΟΤΕ τόνισαν πως πρόκειται για μία
νομότυπη πράξη, πλην «επί της ουσίας αποτελεί ισχυρό πλήγμα στη μετοχική ιδέα αλλά και στην
ίδια την επιχείρηση και τη διοίκησή της, η οποία εν έτει 2009 εμποδίζεται από μία ομάδα τριάντα
ατόμων να επιτελέσει το έργο της».
Στο χώρο βρίσκονται δυνάμεις της υποδιεύθυνσης μέτρων τάξης, εισαγγελέας, καθώς και ο
πρόεδρος του ΟΤΕ, η είσοδος του οποίου στο κτήριο του Οργανισμού δεν έχει επιτραπεί από τους
συγκεντρωμένους.
Τελικώς ο κ. Βουρλούμης και τα μέλη του Δ.Σ., αν και επιχείρησαν να εισέλθουν στα γραφεία τους
από πλαϊνή είσοδο, εν τέλει εμποδίστηκαν από συνδικαλιστές και εργαζόμενους με αποτέλεσμα να
αποχωρήσουν άπραγοι.
Με αφορμή όσα συνέβησαν σήμερα έξω από το μέγαρο του ΟΤΕ, η ΟΜΕ-ΟΤΕ εξέδωσε την

ακόλουθη ανακοίνωση:
"Η αποφασιστική και δυναμική παρέμβαση της ΟΜΕ ΟΤΕ και των εργαζομένων του ΟΤΕ
απέτρεψαν την πραγματοποίηση της τακτικής Γ.Σ. του Οργανισμού.
Αυτό που ανακοίνωσε η ομάδα του κ. Βουρλούμη ως «Γενική Συνέλευση» είναι μία παρωδία του
πεζοδρομίου επί της λεωφόρου Κηφισίας χωρίς καμία απολύτως νομιμότητα και εγκυρότητα.
Η σθεναρή αντίσταση των εργαζομένων παρά την εντολή του για παρέμβαση ισχυρής δύναμης
των ΜΑΤ δεν επέτρεψαν την είσοδο σε κανέναν και δεν πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ.
Η εμμονή και το πείσμα της διοίκησης να μπουν από τις πίσω πόρτες, που τις άνοιξαν τα ΜΑΤ,
αντιμετωπίστηκε το ίδιο δυναμικά στην κύρια είσοδο του κτιρίου.
Ενωμένοι, δυναμωμένοι και αποφασισμένοι, παρά τις ευθείες απειλές του κ. Βουρλούμη του
τύπου «για να δω ποιοι είστε για να σας θυμάμαι και αύριο», συνεχίζουμε τον αγώνα και τις
κινητοποιήσεις για να αποτρέψουμε τη συνέχιση του εθνικού εγκλήματος της εκποίησης του ΟΤΕ
που προωθεί πεισματικά η Κυβέρνηση της Ν.Δ. και για να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας και
τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Οι απόντες αυτού του αγώνα προσφέρουν χείριστη υπηρεσία στους εργαζόμενους του ΟΤΕ.
Εμείς ενωμένοι και αποφασισμένοι συνεχίζουμε ως την τελική νίκη και δικαίωση των δίκαιων
αιτημάτων μας".
Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:
Διαπραγματεύσεις προκειμένου οι συνδικαλιστές να επιτρέψουν την είσοδο της διοίκησης και των
μετόχων του ΟΤΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη για αυτή την ώρα
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, πραγματοποιούνται παρουσία μικρής αστυνομικής δύναμης,
έξω από την κύρια πύλη του μεγάρου του ΟΤΕ.
Παρών είναι τόσο ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Παναγής Βουρλούμης, όσο και τα περισσότερα
από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι συνδικαλιστές της ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν εμφανίζονται
διατεθειμένοι να επιτρέψουν την είσοδο των παρευρισκομένων, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις
συνεχίζονται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντιρρήσεις τους δεν κάμφθηκαν ούτε μετά την παρέμβαση υψηλά
ιστάμενων της Ελληνικής Αστυνομίας.
"Μπλόκο" στη σημερινή Γ.Σ. του ΟΤΕ

Με το γνώριμο σκηνικό των τελευταίων μηνών να έχει ήδη στηθεί έξω από την κεντρική πύλη του
μεγάρου του ΟΤΕ στο Μαρούσι, το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά μια
προγραμματισμένη γενική συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού συγκεντρώνει ήδη πολλές
πιθανότητες.
Από το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα, μέλη συνδικαλιστικών φορέων του ΟΤΕ έχουν αποκλείσει
την πρόσβαση προς το χώρο όπου είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 16.30 η
σημερινή γ.σ., έχοντας αναρτήσει μαύρες σημαίες και πανό για να δηλώσουν την αντίθεσή τους
στην περαιτέρω παραχώρηση ποσοστού του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom.
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων είχαν ενταθεί από χθες, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το Υπουργείο Οικονομίας και πορεία προς τη Βουλή. Η ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ συναντήθηκε με
τον Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας κ. Σιδηρόπουλο και με εκπροσώπους των κομμάτων στη
Βουλή, διατυπώνοντας για ακόμα μια φορά την έντονη αντίθεσή της στην επικείμενη συμφωνία.
Η αναβολής της σημερινής γενικής συνέλευσης, εάν τελικώς πραγματοποιηθεί, θα καθυστερήσει
εκ νέου τη λήψη αποφάσεων για σειρά σημαντικών θεμάτων που περιλαμβάνονται στην σημερινή
ατζέντα, μεταξύ των οποίων, η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και η τροποποίηση όρων του
προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας.
Το κυριότερο, όμως, θα αναβάλλει την ανταλλαγή θέσεων μεταξύ της διοίκησης του ΟΤΕ και των
μετόχων της εταιρείας, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας γύρω από τον Οργανισμό με
κυρίαρχα τα θέματα της πώλησης επιπλέον ποσοστού 5% από το ελληνικό δημόσιο στην D.T.,
των αντιδράσεων (από το ΣΜΕΧΑ και άλλους μετόχους) για τη μη υποβολή δημόσιας πρότασης
στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, της πραγματοποίησης ή μη νέας εθελουσίας εξόδου και του
επιχειρηματικού πλάνου που σχεδιάζει να εφαρμόσει η D.T.
Δύσκολο απόγευμα για τη διοίκηση Βουρλούμη
Θα είναι μάλλον ένα δύσκολο απόγευμα για τον Παναγή Βουρλούμη και τα υπόλοιπα στελέχη της
διοίκησης. Ήδη από τη Δευτέρα, οι εργαζόμενοι ξεκαθάρισαν τη στάση τους αναφορικά με την
πρόθεση του Υπουργού Οικονομίας να προχωρήσει σε πώληση επιπλέον ποσοστού (5% σε
πρώτη φάση) στην Deutsche Telekom. Θέτουν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή κανόνων
λειτουργίας της επιχείρησης, διασφάλισης της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της προοπτικής του
Οργανισμού και φυσικά αντιτίθενται σε μια τέτοια εξέλιξη. Για το λόγο αυτό πραγματοποίησαν ήδη
χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΟΙΚ στην Πλ. Συντάγματος και σήμερα αναμένεται
συνέχεια.
Η Κυβέρνηση άλλωστε φρόντισε από νωρίς να «εξοπλίσει» τους συνδικαλιστές με επιχειρήματα.
Έκανε λόγο για επιχείρηση εθνικής σημασίας που δεν μπορεί να παραδοθεί στους Άραβες, όταν ο
Ανδρέας Βγενόπουλος επιχείρησε να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου τον έλεγχο του
οργανισμού. Ακόμη και όταν υπεγράφη η συμφωνία με την DT, η Κυβέρνηση υποσχόταν ότι θα

διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα της Κυβέρνησης που σχετίζονται με την ασφάλεια και ορισμένες
επιλογές της νέας διοίκησης. Με την πώληση του 5% δεν αλλάζει κάτι δραματικά στα δικαιώματα
του δημοσίου, αλλά όπως και να το κάνουμε, μεγαλύτερος μέτοχος θα είναι η DT. Αυτό και μόνο
φθάνει για να αντιδρούν οι εργαζόμενοι που έκλεισαν την προχθεσινή τους ανακοίνωση με τη
φράση: «Δεν θα γίνει ο κόπος μας κέρδη της Deutsche Telekom».
Για τον υπουργό Οικονομίας όμως που βλέπει τη συλλογή των εσόδων να μην πραγματοποιείται
με τους επιθυμητούς ρυθμούς την ώρα που η ΕΕ πιέζει για δραστική μείωση του ελλείμματος, η
πώληση του 5% σε προσυμφωνημένη τιμή 27,5 ευρώ ανά μετοχή, είναι μια βαθιά ανάσα. Ακόμη
μεγαλύτερη θα είναι η ανάσα αν πωληθεί –όπως προβλέπεται στη συμφωνία- και το επιπλέον
10% του Οργανισμού, τότε τα έσοδα θα είναι σημαντικά για τον κρατικό κουμπαρά. Τότε όμως το
Δημόσιο θα ελέγχει μόλις το 10% της επιχείρησης «εθνικής σημασίας» και τα δικαιώματά του θα
είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, οι συνδικαλιστές θεωρούν τον Π.
Βουρλούμη ως υπαίτιο για τις αποφάσεις του μετόχου, δηλαδή του δημοσίου.
Βεβαίως η απώλεια του κρατικού ελέγχου δεν είναι το μόνο «αγκάθι». Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ
αποτελεί το επίκεντρο του μεγαλύτερου ίσως και σίγουρα πιο διαχρονικού σκανδάλου στη χώρα.
Αυτού της Siemens. Ήδη στελέχη της διοίκησης έχουν κληθεί ως κατηγορούμενοι για προμήθειεςbonus προς τη Siemens, ενώ ανοιχτό για τη δικαιοσύνη είναι και το θέμα της πώλησης του
Γερμανού στη θυγατρική Cosmote χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εξελίξεις.
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα που να ενοχοποιεί οποιονδήποτε. Ωστόσο το
κλίμα συνεχίζει να είναι βαρύ. Ακόμη και τα προηγούμενα χρόνια που το θέμα των συμβάσεων δεν
βρισκόταν στην επικαιρότητα, πάντοτε υπήρχαν στις συνελεύσεις μέτοχοι ή εργαζόμενοι που
χαρακτηρίζονταν «γραφικοί» και μοίραζαν έγγραφα που αποδείκνυαν όπως υποστήριζαν ότι οι
συμβάσεις είναι αμαρτωλές. Φέτος πιθανότατα κάποιοι εξ’ αυτών να επιστρέψουν δριμύτεροι και
να νιώθουν δικαιωμένοι. Ακόμη και χωρίς να υπάρχει τίποτε μεμπτό από πλευράς δικαιοσύνης.
Το θέμα της μετοχής, αναγκαστικά περνά σε δεύτερη μοίρα για τα media. Στη γενική συνέλευση
των μετόχων όμως δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν φωνές από μετόχους μειοψηφίας που
δυσανασχετούν για την έκδηλη μιζέρια των τελευταίων μηνών. Στις αρχές του 2008 η μετοχή
κινούταν στην τιμή των 24-26 ευρώ ενώ έναν χρόνο πριν, στα τέλη Ιουνίου, βρισκόταν 10 ευρώ
χαμηλότερα, στα 16 ευρώ. Από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα, η μετοχή έχει περιοριστεί σε ένα
εύρος μεταξύ 10-12 ευρώ και είναι φυσικό να υπάρχουν αντιδράσεις καθώς από τις αρχές του
2009 μέχρι σήμερα ο ΓΔ έχει καταγράψει σημαντικά κέρδη ενώ άλλες «δεικτοβαρείς» μετοχές
έχουν γράψει κέρδη που ξεπερνούν κόμη και το 100%. Μόνο «βάλσαμο» για τους ενδεχομένως
εξοργισμένους μετόχους, είναι η διανομή του μερίσματος που προτείνεται να είναι 0,75 ευρώ ανά
μετοχή.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

