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Συνάδελφοι , 

Η υπόψη ανακοίνωση απευθύνεται μεν σε όλους τους 
εργαζόμενους του Ομίλου της Alpha, ιδιαιτέρως όμως ο τίτλος αυτής 
ανασύρει μία σωρεία κακώς κειμένων από τη μνήμη των συναδέλφων της 
πρώην Εμπορικής. 

Συγκεκριμένα ενώ η ηγεσία του ΣΕΕΤ είχε χρονοπίστωση δέκα (10) 
ετών (!) για να επιλύσει προβλήματα τόσο ατζέντας όσο και 
καθημερινότητας που ταλάνιζαν τους εργαζομένους της τ. Εμπορικής, 
εκείνη απαρνήθηκε εν τοις πράγμασι το ρόλο της ως συνδικαλιστικής 
ασπίδας στους εργαζομένους, καίτοι τα γεγονότα αποδεικνύουν πασίδηλα 
πως οι κύριοι του ΣΕΕΤ είχαν τη δυνατότητα, πλην όμως δεν εμφορούνταν 
από την αντίστοιχη θέληση. Αρκεί να θυμηθεί κανείς πως όποτε ήθελαν 
να λάβουν χώρα συγκεκριμένοι διορισμοί και δη τέκνων, συγγενών και 
φίλων τους, διορισμοί στελεχών (όπου το «έγκλημα» εν προκειμένω τελείτο 
κατ΄ επανάληψη και κατά συρροή με άλλα, εφόσον είχαν τα εν λόγω 
στελέχη δέσμια των ρουσφετιών που τους ζητούσαν για το υπόλοιπο της 
επαγγελματικής τους ζωής) συγκεκριμένες τοποθετήσεις, μετακινήσεις, 
προαγωγές, παρεμβάσεις σε πειθαρχικές διαδικασίες έως και ρουσφέτια 
σε συνδικαλιστές εκτός κόλπων τ. Εμπορικής δίκην τράμπας όχι μόνο είχαν 
τη δυνατότητα να τα υλοποιήσουν αλλά δε δίσταζαν να καυχώνται για τα 
«επιτεύγματά» τους αυτά. Ως εκ θαύματος όμως αποστερούνταν της 
δύναμης αυτής όταν καλούνταν να επιλύσουν ζητήματα πραγματικής 
συνδικαλιστικής φύσεως.  
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Όλως ενδεικτικά δείγματα της αλαζονείας τους αυτής, 
εκπορευόμενης από την παραζάλη της εξουσίας, ήταν η προβολή των 
«παρεμβάσεών» τους στις προαγωγές και τις πειθαρχικές διαδικασίες σε 
δημόσιους χώρους ακόμη ακόμη και από μικροφώνου σε Γεν. 
Συνελεύσεις. Αλησμόνητη δε είναι τοις πάσι η Γεν. Συνέλευση της 
10.12.2010 κατά την οποία στην προσπάθειά του ο ΣΕΕΤ να ξεπουλήσει 
τον Οργανισμό της Τράπεζας, δεν δίσταζε από μικροφώνου  –  με 
μάρτυρες όλους τους παρόντες στη Γ.Σ.- να εκβιάσει τη θετική ψήφο των 
συναδέλφων επικαλούμενος επικείμενες προαγωγές, ρουσφέτια, 
παρεμβάσεις του σε πειθαρχικές διαδικασίες κ.ο.κ. με ονομαστικές 
μάλιστα αναφορές. 

 

 

Όσον αφορά τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις και την εν γένει 
διαχείριση των κεφαλαίων που τους διατίθεντο, παρέλκει οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναφορά μας επί της παρούσης. Άλλωστε άποψη για την 
κάθε είδους διαχείριση εκ μέρους του ΣΕΕΤ (επιλέξτε τον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  σκάνδαλο Κυλικείου Β. Ελλάδος) έχουν σχηματίσει όλοι οι 

εργαζόμενοι. 

http://www.sepab.gr/attachments/article/43/Anak_7_6_11.pdf
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Τα ολίγα παραπάνω διατρανούν πως κατά το χρονικό διάστημα των 
δέκα (10) ετών η ηγεσία του ΣΕΕΤ δεν έδωσε λύσεις στα προβλήματα που 
απασχολούσαν τους εργαζόμενους, καίτοι είχε τη δύναμη προς τούτο. Το 
ερώτημα όμως που εύλογα αναφύεται είναι ποιος ο λόγος που δεν 
τίμησαν τη συνδικαλιστική τους ταυτότητα. Ήταν ανίκανοι, ήταν 
φερέφωνα, άγονταν και φέρονταν από τις εκάστοτε διοικήσεις ή μήπως 
συνεργάστηκαν με όλες τις διοικήσεις και ήθελαν τους συναδέλφους 
ομήρους; Την απάντηση δεν την δίνουμε εμείς, απλά την αντλούμε από τα 
γεγονότα και αυτά επιτάσσουν να αποκλείσουμε όλες τις αμέσως 
παραπάνω περιπτώσεις, πλην της τελευταίας. 

 

 

Ηλίου φαεινότερον, λοιπόν, ότι ήθελαν ομήρους για να υφαρπάζουν 
τη ψήφο των συναδέλφων, να μας οδηγούν ως πρόβατα επί σφαγή και με 
τη δύναμη που αντλούσαν από τη ψήφο μας να διαπραγματεύονται και να 
εξυπηρετούν τα δικά τους προσωπικά ευτελή συμφέροντα και φιλοδοξίες. 

Και η παραπάνω διαπίστωση έρχεται να επαυξηθεί από την 
πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας του ΣΕΕΤ με τον Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Προβόπουλο. Και φυσικά έχοντας ο ΣΕΕΤ το 
ένδυμα του συνδικαλιστικού οργάνου, αυτονόητο θα ήταν η ατζέντα της 
συνάντησης αυτής να περιλαμβάνει θέματα που απασχολούν τον 
τραπεζικό κλάδο και κατ΄ επέκταση τη συνδικαλιστική οχύρωση των 
εργαζομένων σε αυτόν. Η ηγεσία όμως του ΣΕΕΤ κόπτεται για να 
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περισώσει το φαγοπότι που εντέχνως είχε στήσει πάνω στο βωμό του 
συνδικαλιστικού έργου του και γι΄ αυτό προσέτρεξε γογγύζοντας στον 
Διοικητή για να παρέμβει, ώστε η Διοίκηση του Ομίλου της Alpha να 
διαπραγματεύεται με εκείνους. Οι κύριοι του ΣΕΕΤ διενεργούν, λοιπόν, 
«έρανο» για να περισώσουν ό,τι καρπώθηκαν ως εργολάβοι εκπλήρωσης 
χαμερπών προσωπικών τους ωφελειών με όχημα τη συνδικαλιστική τους 
ταυτότητα. Και μάλιστα ο «έρανος» αυτός λαμβάνει χώρα σε ιεραρχική 
κλίμακα, καθόσον βλέποντας παντού κλειστές πόρτες αναγκάστηκαν να 
προσφύγουν μεμψιμοιρώντας στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
με αίτημα  –  άκουσον άκουσον - να υπερκεράσει το νομοθετικό πλαίσιο 
(Ν 1264/1982) που δίδει εργαλεία για την άσκηση πραγματικού 
συνδικαλιστικού έργου στον αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο. Η εντύπωση 
που αποκομίζει κανείς καταρχήν, παρατηρώντας τα παραπάνω, δεν είναι 
άλλη από το τραγελαφικό και φαιδρό της υπόθεσης. Πλην όμως η πρώτη 
αυτή εντύπωση διαδέχεται αμέσως από τη διαπίστωση της 
επικινδυνότητας της ηγεσίας του ΣΕΕΤ που υπονομεύει κάθε γνήσια 
συνδικαλιστική προσπάθεια, αναγορεύοντάς τον λοιπόν σε πραγματικό 
Αντισύλλογο.  
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Συνάδελφοι, 

Εάν δεν μάθαμε από την ιστορία μας, θα αναγκαστούμε να τη 
ξαναζήσουμε και μάλιστα σε χειρότερο βαθμό. Δεν πρέπει να δώσουμε 
δύναμη σε ανθρώπους που η ιστορία κατέγραψε πως μέχρι σήμερα δεν 
τίμησαν τη συνδικαλιστική τους ταυτότητα, γιατί  (ως 
αντιπροσωπευτικότερος σύλλογος) και στο εξής ακόμη και αν θελήσουν 
πλέον δεν μπορούν αφενός δυνάμει του Ν. 1264/1982 ο οποίος 
επιφυλάσσει προνόμια στον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο, ήτοι 
διαπραγματεύσεων, κατάρτισης συμβάσεων  (συμπεριλαμβανομένης και 
της επιχειρησιακής), συμμετοχής στα υπηρεσιακά συμβούλια προαγωγών, 
τοποθετήσεων, πειθαρχικών διαδικασιών κ.ο.κ. αφετέρου εξαιτίας των 
αποφάσεων των συνεδρίων της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ που τάσσονται υπέρ ενός 
πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου ανά επιχείρηση. 

 

 

 

Συνάδελφοι, 

Αυτά τα ολίγα παρατέθηκαν ως ένα ενδεικτικό δείγμα γεγονότων 
που υποδεικνύουν πως δεν πρέπει να δώσουμε δύναμη στην ηγεσία του 
ΣΕΕΤ καθόσον δοκιμαζομένη επί μία δεκαετία απέτυχε παταγωδώς 
συνδικαλιστικά και πέτυχε πανηγυρικά σε επίπεδο προσπόρισης ποταπών 
προσωπικών ωφελειών εις βάρος του συνδικαλιστικού έργου. Ακόμη και αν 
όμως εμφορούνται πλέον από την επιθυμία να προσφέρουν 
συνδικαλιστικά, αποστερούνται πια της δύναμης αυτής. 

Κατόπιν τούτων εύλογα ερωτάται για ποιους λόγους θα πρέπει να 
δώσουν οι εργαζόμενοι τη δύναμή τους εκπεφρασμένης ιδίως δια της 
ψήφου τους στον αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο της Alpha. Οι λόγοι 
εδράζονται στο θεσμικό  –  νομοθετικό πλαίσιο και κατά κύριο λόγο στο 
έργο που έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα ο εν λόγω Σύλλογος .  
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Συγκεκριμένα 

α) διότι ο Ν. 1264/1982 - όπως προαναφέραμε - δίδει στον ως άνω 
Σύλλογο, ως αντιπροσωπευτικότερο, όλα τα εργαλεία εκείνα προκειμένου 
να είναι ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κέλυφος για τους εργαζόμενους, 

β) διότι η ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ τάσσονται απερίφραστα υπέρ ενός 
συλλόγου ανά πιστωτικό ίδρυμα και αυτός στους κόλπους του Ομίλου της 
Alpha δεν μπορεί παρά να είναι ο Σύλλογος των 7.000 μελών (και σε καμία 
περίπτωση ο Σύλλογος με αριθμό μελών 2.650 που βαίνει σφόδρα 
μειούμενος καθημερινά) 

γ) διότι κατά μείζονα λόγο ο Σύλλογος της Alpha έχει αποδείξει 
μέχρι σήμερα ότι και θέλει και μπορεί. Ας αναλογιστούμε ενδεικτικά: 

i) την τελευταία επιχειρησιακή σύμβαση με την προστασία των 
χαμηλόμισθων (μισθοί κάτω των 1.800 €) και τα λοιπά ευνοϊκά μέτρα για 
τους εργαζομένους,  

ii) τη συμπληρωματική επιχειρησιακή σύμβαση που καταρτίσθηκε 
για όλους εμάς τους συναδέλφους προερχόμενους από την Εμπορική 
Τράπεζα, ώστε να τεθούμε κάτω από την ίδια ομπρέλα με τους 
συναδέλφους της Alpha, 

iii) όλες εν γένει τις επιχειρησιακές συμβάσεις των τελευταίων 
ετών, 

iv) την άμεση επίλυση του ζητήματος των 1.200 νέων συναδέλφων,  

v) την άμεση παρέμβαση στα ζητήματα που απασχολούν τη 
Διεύθυνση Πληροφορικής, κυρίως δε στα θέματα της τηλεπεξεργασίας, 

vi) την περιαφή εκ μέρους του Συλλόγου της Alpha με τη δέουσα 
προσοχή και ειλικρινή διάθεση επίλυσης όλων των λοιπών προβλημάτων και 
θεμάτων που απασχολούν τους συναδέλφους του Ομίλου είτε πρόκειται 
για ζητήματα ατζέντας είτε καθημερινότητας. 
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Είναι επομένως κατάφωρη η ανάγκη να δώσουμε δύναμη στο υγιές 
κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος που εκδηλώνεται στους κόλπους 
του Ομίλου. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά που θα 
δώσουμε τη δύναμή μας, όπως αυτή εκφράζεται δια της ψήφου μας. Για 
τους συναδέλφους  –  εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου Επιστημονικού 
Προσωπικού δεν γίνεται λόγος …  τα γεγονότα τους έπεισαν απολύτως 
πως δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες του ΣΕΕΤ, 
όπως άλλωστε έπραξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, διότι εκ του νόμου 
δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε δια της ψήφου μας στις εκλογικές 
διαδικασίες δύο πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων την ίδια 
εκλογική περίοδο μεταξύ δύο συνεδρίων της ΟΤΟΕ. Το ζήτημα παραμένει, 
επομένως, με τους λοιπούς συναδέλφους που καλούνται να αποφασίσουν 
σε ποιο Σύλλογο θα δώσουν το δικαίωμα της εκπροσώπησής τους, ποιος 
θέλουν να διαχειριστεί τα συμφέροντά τους, ο ΣΕΕΤ ή ο 
αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος της Alpha. Η επιλογή υφίσταται μεταξύ 
των αποτυχημένων και την πεποίθηση επιτυχίας για τον Σύλλογο της Alpha, 
πεποίθηση που εκπορεύεται από το θεσμικό έρεισμα και κυρίως τα 
πεπραγμένα του. Θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε εκείνους που μας 
έφεραν στη σημερινή κατάσταση και πλέον αποστερούνται κάθε 
δύναμης συνδικαλιστικής προσφοράς και σε εκείνους που και θέλουν και 
μπορούν. Η ψήφος θα δοθεί είτε στους διαπλεκόμενους ρουσφετολόγους 
που η ιστορία τους έχει ήδη καταδικάσει είτε σε αυτούς που τουλάχιστον 
έχουν να επιδείξουν μέχρι σήμερα μόνο καλά δείγματα. 
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Εν κατακλείδι, συνάδελφοι, ας μην αναγκαστούμε να ξαναζήσουμε 
την ιστορία μας και μάλιστα σε χειρότερο βαθμό συμμετέχοντας στις 
εκλογικές διαδικασίες του ΣΕΕΤ. Την ερχόμενη άνοιξη θα διενεργηθούν 
οι εκλογές του Συλλόγου της Alpha και με λογική ακολουθία των 
γεγονότων η συμμετοχή μας σε αυτές θα φέρουν για εμάς την άνοιξη 
και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Άλλως το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός 
σοφού…  

• Αντισταθείτε, συνάδελφοι, στην πίεση 
που θα δεχτείτε από τον ΣΕΕΤ για να 
υφαρπάξει τη δύναμή σας (ψήφο). 

• Αντισταθείτε στο Σύλλογο αυτό που 
από ένας κακός Σύλλογος εξελίσσεται σε 
πραγματικό Αντισύλλογο. 

• Αντισταθείτε και κρατήστε τις δυνάμεις 
για να τις διοχετεύσετε εκεί που και μπορούν 
και θέλουν να αποτελέσουν για εσάς 
πραγματική συνδικαλιστική ασπίδα. 

• Αντισταθείτε και δώστε δύναμη σε 
αυτούς που και μπορούν και θέλουν να λύσουν 
εκτός των μεγάλων προβλημάτων - που 
άλλωστε βαθμηδόν επιλύονται - και τα 
προβλήματα της καθημερινότητας. 

• Αντισταθείτε και πείτε ΟΧΙ στο 
ΜΟΡΦΩΜΑ που δημιουργείται και στο εξής 
κατοχυρώνει με όλη τη σημασία της λέξης  
την ονομασία του ως Αντισυλλόγου. 

 

Υ.Γ. Συνάδελφοι, 

Την ώρα που γράφονταν οι πιο πάνω γραμμές, η ΔΗΣΥΕ εξέδωσε μία 
ανακοίνωσή της που γέμισε όλους μας πάμπολλα ερωτηματικά. 

Αλήθεια, πότε προστάτευσαν τις αμοιβές και τα επιδόματα των 
εργαζομένων, όταν ξεπούλησαν το 3% του επιχειρησιακού επιδόματος; 

Αλήθεια πότε διασφάλισαν εν γένει τις εργασιακές μας σχέσεις; 

Αλήθεια πότε πολέμησαν ως πραγματικοί συνδικαλιστές; 

Αλήθεια πότε ασχολήθηκαν σοβαρά με τα καθημερινά προβλήματα των 
εργαζομένων, το ωράριο, τις υπερωρίες, την τήρηση των συμβάσεων; 

Αλήθεια πότε αποτέλεσαν πραγματική συνδικαλιστική ασπίδα για όλους 
τους εργαζομένους, όταν προωθούσαν μία άκρατη κομματικοποίηση; 

Αλήθεια ποια χρονική περίοδο δεν τα είχαν βρει με τις εκάστοτε 
Διοικήσεις; 
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Αλήθεια πότε στάθηκαν συνδικαλιστικά στους πολλούς συναδέλφους, 
πλην της ομήγυρης και των κομματικών τους φίλων; 

Αλήθεια πότε συμπεριφέρονταν δημοκρατικά, όταν εκβίαζαν και 
φοβέριζαν; 

Αλήθεια πότε συμπεριφέρθηκαν με ήθος και υπευθυνότητα, όπως 
επιτάσσει η συνδικαλιστική τους ιδιότητα, και εμείς οι συνάδελφοι της 
πρώτης γραμμής δεν το αντιληφθήκαμε; 

Αλήθεια πότε τάχθηκαν στην υπηρεσία του απλού συναδέλφου, όταν 
αυτός δεν συνδεόταν κομματικά, φιλικά κ.ο.κ. μαζί τους; 

Αλήθεια ποιο μοντέλο συνδικαλιστικής προστασίας των συναδέλφων 
υιοθέτησαν με αποτέλεσμα να έχουν καταφέρει να απαξιώσουν εν γένει 
το θεσμό του συνδικαλισμού στα μάτια των εργαζομένων; 

Αλήθεια πότε έκαναν χρήση του δικαιώματος της προκήρυξης απεργίας 
ως πραγματικού οχήματος επίτευξης συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, όταν 
προκήρυτταν απεργίες χωρίς καμία προοπτική, εν είδη άσφαιρων 
τουφεκιών ώστε να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια όταν συνδιοικούσαν 
όλα αυτά τα χρόνια για να προσποριστούν προσωπικές ευτελείς ωφέλειες; 

Αλήθεια ποιος απλός συνάδελφος είναι υπερήφανος για τα έργα σας επί 
ημερών σας; 

Αλήθεια ποιος συνάδελφος δεν μετάνιωσε για την εμπιστοσύνη με την 
οποία σας περιέβαλε, πλην των ολίγων με τους οποίους υπήρξατε 
συνδαιτυμόνες στο ίδιο φαγοπότι; 

Αλήθεια ποια συνδικαλιστική ομπρέλα ανοίξατε για τους εργαζομένους ή 
μήπως εννοείτε τους κεραυνούς τους ξεπουλήματος του Οργανισμού που 
ρίξατε και ευτυχώς πολλοί συνετοί αντιληφθήκαμε γρήγορα τις προθέσεις 
σας και στήσαμε σχετικά αλεξικέραυνα; 

Αλήθεια έχετε την πεποίθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
συναδέλφων που δεν συμμετείχε στο φαγοπότι και τη συνδιοίκησή σας 
δεν θα σας γυρίσει την πλάτη; 

Αλήθεια εάν ανοίξετε τα μάτια σας, τι νομίζετε ότι θα δείτε; Μπορεί να 
μην δείτε ούτε καν την πλάτη των συναδέλφων αλλά μόνο την σκόνη που 
αφήνουν πίσω τρέχοντας μακριά σας. 

 


