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Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Τα γνωστά – άγνωστα «παπαγαλάκια» Τα γνωστά – άγνωστα «παπαγαλάκια» 
επιδίδονταν κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. της επιδίδονταν κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. της 
4.12.2010 στο προσφιλές τους άθληµα ... στις 4.12.2010 στο προσφιλές τους άθληµα ... στις 
διαδόσεις. Διέδιδαν λοιπόν πως στο άµεσο διαδόσεις. Διέδιδαν λοιπόν πως στο άµεσο 
µέλλον θα λάβουν χώρα οι προαγωγές του µέλλον θα λάβουν χώρα οι προαγωγές του 
2008, επιβεβαιώνοντας πως είχαν την ενηµέ-2008, επιβεβαιώνοντας πως είχαν την ενηµέ-
ρωση ερήµην των συναδέλφων. ρωση ερήµην των συναδέλφων. 

Γιατί άραγε; Γιατί άραγε; Μήπως δεν τους βγαίνουν τα κουκιάΜήπως δεν τους βγαίνουν τα κουκιά και κατα- και κατα-
βάλλουν προσπάθεια να αυξήσουν την πελατεία τους και για βάλλουν προσπάθεια να αυξήσουν την πελατεία τους και για 
την επόµενη µέρα; Δυστυχώς όµως για αυτά την επόµενη µέρα; Δυστυχώς όµως για αυτά 
τα «παπαγαλάκια» στην αγωνιώδη προσπά-τα «παπαγαλάκια» στην αγωνιώδη προσπά-
θειά τους να συσπειρώσουν τον κόσµο γύρω θειά τους να συσπειρώσουν τον κόσµο γύρω 
τους, δίνοντάς τους υπόσχεση για 15 €, έφε-τους, δίνοντάς τους υπόσχεση για 15 €, έφε-
ραν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα … ραν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα … 
κατέστησαν φανερές τις αληθινές προθέσεις κατέστησαν φανερές τις αληθινές προθέσεις 
και διαθέσεις τους. και διαθέσεις τους. 
Κοινώς όλοι οι συνάδελφοι τους πήραν χα-Κοινώς όλοι οι συνάδελφοι τους πήραν χα-
µπάρι.µπάρι.



Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση πρέπει επιτέλους να καταλάβει πως το συµφέρον της Τρά-Η Διοίκηση πρέπει επιτέλους να καταλάβει πως το συµφέρον της Τρά-
πεζας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη συνεργασία που θα αναπτυχθεί πεζας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη συνεργασία που θα αναπτυχθεί 
ανάµεσα στους διοικούντες και την πλειοψηφία των απλών συναδέλφων ... ανάµεσα στους διοικούντες και την πλειοψηφία των απλών συναδέλφων ... 
εµάς τους πολλούς που ζητούµε εµάς τους πολλούς που ζητούµε ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ.
Η Διοίκηση θα δει όλους τους συναδέλφους στο πλευρό της, µόλις δούµε Η Διοίκηση θα δει όλους τους συναδέλφους στο πλευρό της, µόλις δούµε 

το πρόγραµµά της να κατευθύνεται προς την ορθή οδό, εκείνη της αξιο-το πρόγραµµά της να κατευθύνεται προς την ορθή οδό, εκείνη της αξιο-
κρατίας και της διαφάνειας. Δύο αξίες που δυστυχώς στους κόλπους της κρατίας και της διαφάνειας. Δύο αξίες που δυστυχώς στους κόλπους της 
Εµπορικής έχουν χάσει το νόηµά τους και έχουν υποβιβαστεί από τους Εµπορικής έχουν χάσει το νόηµά τους και έχουν υποβιβαστεί από τους 
ολίγους σε δύο απλές λέξεις, χαρακτηρίζοντας αυτοί οι ολίγοι όσους τις ολίγους σε δύο απλές λέξεις, χαρακτηρίζοντας αυτοί οι ολίγοι όσους τις 
επικαλούνται γραφικούς. Μόλις όµως η πολιτική των διοικούντων συ-επικαλούνται γραφικούς. Μόλις όµως η πολιτική των διοικούντων συ-
µπλεύσει µε τα δίκαια αιτήµατα της πλειοψηφίας των συναδέλφων και µπλεύσει µε τα δίκαια αιτήµατα της πλειοψηφίας των συναδέλφων και 
οι τελευταίοι δούµε στις αποφάσεις τους να αντικατροπτίζονται οι αρχές οι τελευταίοι δούµε στις αποφάσεις τους να αντικατροπτίζονται οι αρχές 
από τις οποίες εµφορούµαστε, τότε και µόνο τότε θα δει η Διοίκηση ένα νέο από τις οποίες εµφορούµαστε, τότε και µόνο τότε θα δει η Διοίκηση ένα νέο 
φρέσκο πρόσωπο στους εργαζόµενους, καθώς θα έχουµε τη φαρέτρα µας φρέσκο πρόσωπο στους εργαζόµενους, καθώς θα έχουµε τη φαρέτρα µας 
γεµάτη αισιοδοξία και σιγουριά για το µέλλον το δικό µας και της Τράπε-γεµάτη αισιοδοξία και σιγουριά για το µέλλον το δικό µας και της Τράπε-
ζας. Γι΄ αυτό ζητούµε:ζας. Γι΄ αυτό ζητούµε:

 τέλος στο αλισβερίσι των 15 €, τέλος στο αλισβερίσι των 15 €,
 εδώ και τώρα  εδώ και τώρα διαφάνειαδιαφάνεια και  και αξιοκρατίααξιοκρατία,
 εδώ και τώρα  εδώ και τώρα υλοποίηση του νέου συστήµατος προαγωγών υλοποίηση του νέου συστήµατος προαγωγών εκ-εκ-
κινώντας από τη ανάρτηση στο portal της µοριοδότησης των συνα-κινώντας από τη ανάρτηση στο portal της µοριοδότησης των συνα-
δέλφων, ώστε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές να έχουµε όλοι οι δέλφων, ώστε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές να έχουµε όλοι οι 
συνάδελφοι και όχι µόνο κάποιοι συνδικαλιστές για ψηφοθηρική συνάδελφοι και όχι µόνο κάποιοι συνδικαλιστές για ψηφοθηρική 
εκµετάλευση. εκµετάλευση.     

 [Επισυνάπτεται – για να μην ξεχνιόμαστε - η πρόσφατη ανακοίνωσή μας  [Επισυνάπτεται – για να μην ξεχνιόμαστε - η πρόσφατη ανακοίνωσή μας 
για τις  προαγωγές]για τις  προαγωγές]
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Υ.Γ. ΣυνάδελφοιΥ.Γ. Συνάδελφοι,  ,  όχι µόνο δεν έλαβε το µήνυµα ο συνάδελφος όχι µόνο δεν έλαβε το µήνυµα ο συνάδελφος 
συνδικαλιστής που στην ουσία έκλεψε την προαγωγή ενός συνδικαλιστής που στην ουσία έκλεψε την προαγωγή ενός 
συναδέλφου αλλά έχει το θράσος να διαδίδει ότι δεν είναι συναδέλφου αλλά έχει το θράσος να διαδίδει ότι δεν είναι 
εκείνος και να σπιλώνει το όνοµα άλλου συνδικαλιστή. εκείνος και να σπιλώνει το όνοµα άλλου συνδικαλιστή. 
Εµείς δεν θέλαµε να γνωστοποιήσουµε το όνοµά του αλλά Εµείς δεν θέλαµε να γνωστοποιήσουµε το όνοµά του αλλά 
να τον αναγκάσουµε να µην το ξανακάνει. Δεν µπορούµε να τον αναγκάσουµε να µην το ξανακάνει. Δεν µπορούµε 
όµως και να ανεχθούµε την σπίλωση άλλου συναδέλφου. όµως και να ανεχθούµε την σπίλωση άλλου συναδέλφου. 
Συνάδελφοι δεν είναι άλλος από τον κ. Μούκα Σταύρο, µέλος Συνάδελφοι δεν είναι άλλος από τον κ. Μούκα Σταύρο, µέλος 
του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ και προέδρο της πρόσφατης Γ.Σ.   του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ και προέδρο της πρόσφατης Γ.Σ.   

......
Ο σοφός λαός µας λέει: Ο σοφός λαός µας λέει: 
«Χόρεψε και τρέξε όσο θέλεις, «Χόρεψε και τρέξε όσο θέλεις, 
µην ξύνεσαι όµως στην γκλίτσα µην ξύνεσαι όµως στην γκλίτσα 
του τσοπάνη».   του τσοπάνη».   

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούςΜε αγωνιστικούς χαιρετισµούς

Για το Διοικητικό ΣυµβούλιοΓια το Διοικητικό Συµβούλιο

 Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραµµατέας Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραµµατέας
                                                          
 Π. Σαλεµής                               Ι. Σαµαράς   Π. Σαλεµής                               Ι. Σαµαράς  





Ολόκληρο κυκεώνα προβληµάτων έχει προκαλέσει όλα αυτά λόκληρο κυκεώνα προβληµάτων έχει προκαλέσει όλα αυτά 
τα χρόνια το υφιστάµενο σύστηµα προαγωγών, µε απότοκη τα χρόνια το υφιστάµενο σύστηµα προαγωγών, µε απότοκη 
συνέπεια να διαπράττονται «εγκλήµατα» µε θύτη ποιον άλ-συνέπεια να διαπράττονται «εγκλήµατα» µε θύτη ποιον άλ-

λον; Τον συνάδελφο της πρώτης γραµµής που δουλεύει αδιάκοπα κατά λον; Τον συνάδελφο της πρώτης γραµµής που δουλεύει αδιάκοπα κατά 
τη διάρκεια της εργασίας του και δεν έχει χρόνο να διαθέσει για δηµόσιες τη διάρκεια της εργασίας του και δεν έχει χρόνο να διαθέσει για δηµόσιες 
σχέσεις µε αυτούς που κρατούν το µαχαίρι – γιατί για το πεπόνι δε γίνε-σχέσεις µε αυτούς που κρατούν το µαχαίρι – γιατί για το πεπόνι δε γίνε-
ται λόγος – δηλαδή τη διοίκηση και µία µερίδα συνδικαλιστών.ται λόγος – δηλαδή τη διοίκηση και µία µερίδα συνδικαλιστών.

Ας πάρουµε όµως, συνάδελφοι, τα πράγµατα µε τη σειρά τους.Ας πάρουµε όµως, συνάδελφοι, τα πράγµατα µε τη σειρά τους. 

Προηγήθηκαν της σηµερινής διοίκησης κατ΄ ουσίαν «διορισµένες» από Προηγήθηκαν της σηµερινής διοίκησης κατ΄ ουσίαν «διορισµένες» από 
την εκάστοτε κυβέρνηση διοικήσεις που άφησαν ανεξίτηλα τα σηµάδια την εκάστοτε κυβέρνηση διοικήσεις που άφησαν ανεξίτηλα τα σηµάδια 
της κακοδιαχείρισης, λανθασµένων αποφάσεων και εν γένει επιλογών. της κακοδιαχείρισης, λανθασµένων αποφάσεων και εν γένει επιλογών. 

Το χειρότερο κληροδότηµά τους όµως δεν ήταν άλλο Το χειρότερο κληροδότηµά τους όµως δεν ήταν άλλο 
από το ότι εµφύσησαν τη φιλοσοφία του ρουσφετιού από το ότι εµφύσησαν τη φιλοσοφία του ρουσφετιού 
– κοµµατικού, προσωπικού, κλίκας – το οποίο ελάµ-– κοµµατικού, προσωπικού, κλίκας – το οποίο ελάµ-
βανε τέτοιες διαστάσεις που υποσκέλιζε ακόµη και τη βανε τέτοιες διαστάσεις που υποσκέλιζε ακόµη και τη 
δύναµη του συνδικαλιστή. Ο συνδικαλιστής περιορι-δύναµη του συνδικαλιστή. Ο συνδικαλιστής περιορι-
ζόταν στην έκδοση – οµολογουµένως – δακρύβρεκτων ζόταν στην έκδοση – οµολογουµένως – δακρύβρεκτων 
ανακοινώσεων µε διάχυτο το επαναστατικό στοιχείο ανακοινώσεων µε διάχυτο το επαναστατικό στοιχείο 
και στην επιχείρηση επαναστατικών προπονήσεων, δη-και στην επιχείρηση επαναστατικών προπονήσεων, δη-
λαδή 24ωρων συνήθως απεργιών, οι οποίες επεκτείνο-λαδή 24ωρων συνήθως απεργιών, οι οποίες επεκτείνο-
νταν ενίοτε και σε “επαναστατικούς αγώνες”, συνήθως νταν ενίοτε και σε “επαναστατικούς αγώνες”, συνήθως 
48ωρες απεργίες. Κατά τον τρόπο αυτό ο συνδικαλι-48ωρες απεργίες. Κατά τον τρόπο αυτό ο συνδικαλι-
στής θεωρούσε πως εκπλήρωνε το καθήκον του. στής θεωρούσε πως εκπλήρωνε το καθήκον του. 

Ο εργαζόµενος δε, µη δυ-Ο εργαζόµενος δε, µη δυ-
νάµενος να αντιδράσει, είτε στρεφόταν στην νάµενος να αντιδράσει, είτε στρεφόταν στην 
υποτέλεια των διοικούντων ή και των συνδι-υποτέλεια των διοικούντων ή και των συνδι-
καλιστών είτε αδιαφορούσε απαξιώνοντας καλιστών είτε αδιαφορούσε απαξιώνοντας 
τον συνδικαλισµό, γεγονός το οποίο λαµ-τον συνδικαλισµό, γεγονός το οποίο λαµ-
βάνει µεγαλύτερες διαστάσεις την δύσκολη βάνει µεγαλύτερες διαστάσεις την δύσκολη 
αυτή εποχή που διανύουµε. Αν µη τι άλλο δι-αυτή εποχή που διανύουµε. Αν µη τι άλλο δι-
καιολογηµένη αυτή η αντίδραση της συντρι-καιολογηµένη αυτή η αντίδραση της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των εργαζοµένων σε ένα περιβάλλον συνδικαλιστι-πτικής πλειοψηφίας των εργαζοµένων σε ένα περιβάλλον συνδικαλιστι-
κής νωθρότητας και ωχαδερφισµού, τη στιγµή δηλαδή που έβλεπε τους κής νωθρότητας και ωχαδερφισµού, τη στιγµή δηλαδή που έβλεπε τους 
συνδικαλιστές να συµπλέουν κατ΄ ουσίαν µε την πολιτική της Τράπεζας συνδικαλιστές να συµπλέουν κατ΄ ουσίαν µε την πολιτική της Τράπεζας 
και να ανταλλάζουν την επίλυση δίκαιων χρονιζόντων προβληµάτων και να ανταλλάζουν την επίλυση δίκαιων χρονιζόντων προβληµάτων 
- όπως στις προαγωγές, παράπονα, τοποθετήσεις, αξιολογήσεις -  αντί - όπως στις προαγωγές, παράπονα, τοποθετήσεις, αξιολογήσεις -  αντί 
πινακίου φακής.πινακίου φακής.



 Ακολούθως η Τράπεζα αλλάζει χέρια παρά την σθε- Ακολούθως η Τράπεζα αλλάζει χέρια παρά την σθε-
ναρή αντίδραση των περισσοτέρων συνδικαλιστών. ναρή αντίδραση των περισσοτέρων συνδικαλιστών. 
Η «ηχηρή» σιωπή του κόσµου προοιωνίζει την οµαλή Η «ηχηρή» σιωπή του κόσµου προοιωνίζει την οµαλή 
µεταβίβαση των µετοχών και την αλλαγή του ιδιοκτη-µεταβίβαση των µετοχών και την αλλαγή του ιδιοκτη-
σιακού καθεστώτος. Οι συνάδελφοι χορηγούν στη νέα σιακού καθεστώτος. Οι συνάδελφοι χορηγούν στη νέα 
διοίκηση µεγάλη πίστωση χρόνου καθώς αφενός εναπό-διοίκηση µεγάλη πίστωση χρόνου καθώς αφενός εναπό-
θεταν τις ελπίδες τους στη νέα διοίκηση αφετέρου δεν θεταν τις ελπίδες τους στη νέα διοίκηση αφετέρου δεν 
είχαν και κάτι άλλο να χάσουν (ήταν ήδη οι περισσότε-είχαν και κάτι άλλο να χάσουν (ήταν ήδη οι περισσότε-

ροι στο περιθώριο). Θεωρούσαν πως ερχόταν µαζί της ένας αέρας διαφά-ροι στο περιθώριο). Θεωρούσαν πως ερχόταν µαζί της ένας αέρας διαφά-
νειας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας και µε καθαρά ιδιωτικά κριτήρια θα νειας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας και µε καθαρά ιδιωτικά κριτήρια θα 
αντάµειβαν τον εργατικό και άξιο αλλά δυστυχώς διαψεύσθηκαν. αντάµειβαν τον εργατικό και άξιο αλλά δυστυχώς διαψεύσθηκαν. 
Και φυσικά πιστεύουµε πως η νέα διοίκηση διακατέχεται από τις κα-Και φυσικά πιστεύουµε πως η νέα διοίκηση διακατέχεται από τις κα-

λύτερες προθέσεις για την αντιστροφή του επιχειρηµατικού και εργασι-λύτερες προθέσεις για την αντιστροφή του επιχειρηµατικού και εργασι-
ακού περιβάλλοντος στην Τράπεζα. Εντούτοις η πρόθεση παρέλκει όταν ακού περιβάλλοντος στην Τράπεζα. Εντούτοις η πρόθεση παρέλκει όταν 
δεν συνοδεύεται από ένα µελετηµένο πρόγραµµα, από το κατάλληλο αν-δεν συνοδεύεται από ένα µελετηµένο πρόγραµµα, από το κατάλληλο αν-
θρώπινο δυναµικό που να είναι σε θέση να σχεδιάσει στρατηγικά, να συ-θρώπινο δυναµικό που να είναι σε θέση να σχεδιάσει στρατηγικά, να συ-
ντονίσει και να υλοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραµµα ντονίσει και να υλοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραµµα 
αυτό. αυτό. 
Τρανό παράδειγµα; Οι επιλογές προσώπων της νέας Τρανό παράδειγµα; Οι επιλογές προσώπων της νέας 

διοίκησης που ήρθαν ως σωτήρες και από µηχανής θεοί διοίκησης που ήρθαν ως σωτήρες και από µηχανής θεοί 
και αποµακρύνθηκαν άτακτα ως ανίκανοι, αφήνοντας και αποµακρύνθηκαν άτακτα ως ανίκανοι, αφήνοντας 
όµως πίσω το επιτελείο τους που συνέχιζε το καταστρο-όµως πίσω το επιτελείο τους που συνέχιζε το καταστρο-
φικό έργο τους, χαµένο χρόνο, αποσυντονισµό, απογο-φικό έργο τους, χαµένο χρόνο, αποσυντονισµό, απογο-
ήτευση αλλά και φτωχότερη την Τράπεζα κατά πολλές ήτευση αλλά και φτωχότερη την Τράπεζα κατά πολλές 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

Οι συνδικαλιστές σε αυτό το νεφελώ-Οι συνδικαλιστές σε αυτό το νεφελώ-
δες τοπίο αδηµονούσαν για συνδιοί-δες τοπίο αδηµονούσαν για συνδιοί-
κηση αντί να εγκύπτουν στα προβλήµατα του εργαζο-κηση αντί να εγκύπτουν στα προβλήµατα του εργαζο-
µένου και να διεκδικούν ένα υγιέστερο εργασιακό περι-µένου και να διεκδικούν ένα υγιέστερο εργασιακό περι-
βάλλον µε αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα βάλλον µε αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα 
(προαγωγές, παράπονα, τοποθετήσεις, εργασιακές (προαγωγές, παράπονα, τοποθετήσεις, εργασιακές 
σχέσεις κ.ο.κ.).σχέσεις κ.ο.κ.).



Μέσα στο περιβάλλον αυτό, τα προβλήµατα συσσωρεύ-Μέσα στο περιβάλλον αυτό, τα προβλήµατα συσσωρεύ-
ονται, τα εµπόδια που ορθώνονται πολλαπλασιάζονται ονται, τα εµπόδια που ορθώνονται πολλαπλασιάζονται 
και ο κακός εαυτός της Εµπορικής γιγαντώνεται. Η Δι-και ο κακός εαυτός της Εµπορικής γιγαντώνεται. Η Δι-
οίκηση, θέλοντας να εξασφαλίσει εργασιακή «ειρήνη», οίκηση, θέλοντας να εξασφαλίσει εργασιακή «ειρήνη», 
προτίµησε τη «συναλλαγή» µε µία µερίδα συνδικαλι-προτίµησε τη «συναλλαγή» µε µία µερίδα συνδικαλι-
στών, αποκαθιστώντας επίπλαστα στην αρχή την οµα-στών, αποκαθιστώντας επίπλαστα στην αρχή την οµα-
λότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν έχει καταλάβει λότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν έχει καταλάβει 
όµως πως µετερχόµενη µιας τέτοιου είδους τακτικής όµως πως µετερχόµενη µιας τέτοιου είδους τακτικής 

δεν µπορεί παρά να εξασφαλίσει µία µικρή πίστωση χρόνου σε βάρος δεν µπορεί παρά να εξασφαλίσει µία µικρή πίστωση χρόνου σε βάρος 
του βραχυπρόθεσµου – µακροπρόθεσµου συµφέροντος της Τράπεζας και του βραχυπρόθεσµου – µακροπρόθεσµου συµφέροντος της Τράπεζας και 
των εργαζοµένων της καθώς η µέθοδος αυτή κουκουλώνει προσωρινά τα των εργαζοµένων της καθώς η µέθοδος αυτή κουκουλώνει προσωρινά τα 
προβλήµατα, τα οποία όµως σε όλο αυτό το διάστηµα που παραµένουν προβλήµατα, τα οποία όµως σε όλο αυτό το διάστηµα που παραµένουν 
στην «αφάνεια» στην ουσία γιγαντώνονται και εκκολάπτονται νέα.στην «αφάνεια» στην ουσία γιγαντώνονται και εκκολάπτονται νέα.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι. Όσοι δεν επιλέγουν τον δρόµο της Ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι. Όσοι δεν επιλέγουν τον δρόµο της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας θα πρέπει να «απολαµβάνουν» της απα-διαφάνειας και της αξιοκρατίας θα πρέπει να «απολαµβάνουν» της απα-
ξίωσής µας. Μονόδροµος ως προς τις προαγωγές είναι η υιοθέτηση ενός ξίωσής µας. Μονόδροµος ως προς τις προαγωγές είναι η υιοθέτηση ενός 
µοντέλου – συστήµατος προαγωγώνµοντέλου – συστήµατος προαγωγών που θα εδράζεται στις αρχές της  που θα εδράζεται στις αρχές της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας. διαφάνειας και της αξιοκρατίας. 

Θα πρέπει καταρχήν να κριθεί η καταλληλότητα Θα πρέπει καταρχήν να κριθεί η καταλληλότητα 
του καινούριου του καινούριου συστήµατος αξιολόγησης.συστήµατος αξιολόγησης. Να κριθεί  Να κριθεί 
- πιο συγκεκριµένα – εάν τα κριτήρια αξιολόγησης είναι - πιο συγκεκριµένα – εάν τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
δίκαια και εάν είναι δίκαιη επίσης η κατανοµή των µορί-δίκαια και εάν είναι δίκαιη επίσης η κατανοµή των µορί-
ων στα κριτήρια αυτά (τυπικά και ουσιαστικά προσόντα). ων στα κριτήρια αυτά (τυπικά και ουσιαστικά προσόντα). 
Είναι εύλογο πως η τοποθέτηση σχετικά µε τα παραπάνω Είναι εύλογο πως η τοποθέτηση σχετικά µε τα παραπάνω 
ζητήµατα πρέπει να προέρχεται από όλα τα στρώµατα ζητήµατα πρέπει να προέρχεται από όλα τα στρώµατα 
των συναδέλφων αδιακρίτως χωρίς αποκλεισµούς ενώ τα των συναδέλφων αδιακρίτως χωρίς αποκλεισµούς ενώ τα 
κριτήρια αυτά αξιολόγησης καθώς και τα µόρια που θα κριτήρια αυτά αξιολόγησης καθώς και τα µόρια που θα 
λαµβάνει κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να είναι εκ των λαµβάνει κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να είναι εκ των 
προτέρων γνωστά τοις πάσι.προτέρων γνωστά τοις πάσι.

Ακολούθως, προκειµένου να παταχθούν κάθε είδους φαινόµενα Ακολούθως, προκειµένου να παταχθούν κάθε είδους φαινόµενα 
αδιαφανών διαδικασιών, θα µπορούσε να ανατεθεί στους αξιόλογους αδιαφανών διαδικασιών, θα µπορούσε να ανατεθεί στους αξιόλογους 
συναδέλφους της Διεύθυνσης Πληροφορικής η δόµηση ενός συναδέλφους της Διεύθυνσης Πληροφορικής η δόµηση ενός προγράµ-προγράµ-
µατος προαγωγώνµατος προαγωγών που να υποστεί παραµετροποίηση σύµφωνα µε τους  που να υποστεί παραµετροποίηση σύµφωνα µε τους 
κανόνες και τα κριτήρια του συστήµατος αξιολόγησης. Δηλαδή θα µπο-κανόνες και τα κριτήρια του συστήµατος αξιολόγησης. Δηλαδή θα µπο-
ρούσε να τροφοδοτηθεί το πρόγραµµα αυτό των προαγωγών µε τα δεδορούσε να τροφοδοτηθεί το πρόγραµµα αυτό των προαγωγών µε τα δεδο
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µένα των τυπικών και ουσιαστικών µένα των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων του κάθε συναδέλφου, τα οποία προσόντων του κάθε συναδέλφου, τα οποία 
προσόντα θα µοριοδοτούνται αυτόµατα από προσόντα θα µοριοδοτούνται αυτόµατα από 
το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
συστήµατος της αξιολόγησης. Με το πρόγραµ-συστήµατος της αξιολόγησης. Με το πρόγραµ-
µα αυτό εποµένως θα εξάγονται αυτοµάτως µα αυτό εποµένως θα εξάγονται αυτοµάτως 
τα αποτελέσµατα των προαγωγών, τα οποία τα αποτελέσµατα των προαγωγών, τα οποία 
θα πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Τράπεζας και πρόσβαση θα έχουν όλοι οι της Τράπεζας και πρόσβαση θα έχουν όλοι οι 
συνάδελφοι. Τοιουτοτρόπως δε θα µεσολαβεί συνάδελφοι. Τοιουτοτρόπως δε θα µεσολαβεί 

η υποκειµενική κρίση κάποιας Επιτροπής Προαγωγών, καθώς οι προα-η υποκειµενική κρίση κάποιας Επιτροπής Προαγωγών, καθώς οι προα-
γωγές θα καταρτίζονται αυτόµατα από ένα πρόγραµµα σύµφωνα µε τα γωγές θα καταρτίζονται αυτόµατα από ένα πρόγραµµα σύµφωνα µε τα 
µόρια που θα συγκεντρώνουν οι συνάδελφοι. Ο δε συνάδελφος θα έχει µόρια που θα συγκεντρώνουν οι συνάδελφοι. Ο δε συνάδελφος θα έχει 
την δυνατότητα να λαµβάνει γνώση της βαθµολόγησής του, των στοι-την δυνατότητα να λαµβάνει γνώση της βαθµολόγησής του, των στοι-
χείων στα οποία στηρίχθηκε η βαθµολόγηση αυτή από τον Προϊστάµενό χείων στα οποία στηρίχθηκε η βαθµολόγηση αυτή από τον Προϊστάµενό 
του και εντέλει θα δύναται να προβεί σε συγκρίσεις µε τη βαθµολογία, του και εντέλει θα δύναται να προβεί σε συγκρίσεις µε τη βαθµολογία, 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των άλλων συναδέλφων του. Κατά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των άλλων συναδέλφων του. Κατά 
τον τρόπο αυτό θα µπορεί να απευθυνθεί στον βαθµολογητή του και να τον τρόπο αυτό θα µπορεί να απευθυνθεί στον βαθµολογητή του και να 
κατανοήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, προκειµένου να ανταποκρίνεται κατανοήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, προκειµένου να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στα καθήκοντά του, όπως ένας συνάδελφος του µε καλύτερη καλύτερα στα καθήκοντά του, όπως ένας συνάδελφος του µε καλύτερη 
βαθµολογία. Άλλωστε κατά τον διαφανή αυτό τρόπο θα εξαλειφθούν βαθµολογία. Άλλωστε κατά τον διαφανή αυτό τρόπο θα εξαλειφθούν 
και περιστατικά µε πλαστά πτυχία, µεταπτυχιακά διπλώµατα αλλά και και περιστατικά µε πλαστά πτυχία, µεταπτυχιακά διπλώµατα αλλά και 
διπλώµατα ξένων γλωσσών που εµφανίστηκαν κατά το παρελθόν και διπλώµατα ξένων γλωσσών που εµφανίστηκαν κατά το παρελθόν και 
τα οποία είναι γνωστά σε όλους µας. Συνάδελφοι που δεν µπορούσαν να τα οποία είναι γνωστά σε όλους µας. Συνάδελφοι που δεν µπορούσαν να 
αρθρώσουν ούτε µία λέξη σε µία ξένη γλώσσα, εµφανίζονταν να έχουν αρθρώσουν ούτε µία λέξη σε µία ξένη γλώσσα, εµφανίζονταν να έχουν 
την επάρκεια σε αυτή και να αµείβονται για αυτό. την επάρκεια σε αυτή και να αµείβονται για αυτό. 

Η Η Επιτροπή ΠαραπόνωνΕπιτροπή Παραπόνων θα πρέπει να εξα- θα πρέπει να εξα-
κολουθήσει να υφίσταται µε διαφορετικό όµως κολουθήσει να υφίσταται µε διαφορετικό όµως 
ρόλο. Θα πρέπει να επιλαµβάνεται των ενστάσε-ρόλο. Θα πρέπει να επιλαµβάνεται των ενστάσε-
ων των συναδέλφων πάνω σε λάθος µοριοδότησή ων των συναδέλφων πάνω σε λάθος µοριοδότησή 
τους και εν γένει των περιπτώσεων µη τήρησης τους και εν γένει των περιπτώσεων µη τήρησης 
των κανόνων διαφάνειας και αξιοκρατίας του των κανόνων διαφάνειας και αξιοκρατίας του 
συστήµατος αξιολόγησης και να εργάζεται προς συστήµατος αξιολόγησης και να εργάζεται προς 
πλήρη αποκατάσταση κάθε τέτοιου είδους αδικί-πλήρη αποκατάσταση κάθε τέτοιου είδους αδικί-
ας. Δεν πρέπει για παράδειγµα να εµφανιστεί εκ ας. Δεν πρέπει για παράδειγµα να εµφανιστεί εκ 

νέου το φαινόµενο να προάγεται σε µία Περιφέρεια ή Διεύθυνση ο 1νέου το φαινόµενο να προάγεται σε µία Περιφέρεια ή Διεύθυνση ο 1οςος, ο , ο 
2οςος, ο 3, ο 3οςος , ο 8 , ο 8οςος και ο 20 και ο 20οςος της επετηρίδας και κατόπιν ενστάσεων να µη δι- της επετηρίδας και κατόπιν ενστάσεων να µη δι-
καιώνεται κανένας ή να δικαιώνεται ο 4καιώνεται κανένας ή να δικαιώνεται ο 4οςος ή/και ο 5 ή/και ο 5ος ος  και να παραµένουν  και να παραµένουν 
προαχθέντες ο 8προαχθέντες ο 8οςος και ο 20 και ο 20οςος. Ένα επιπρόσθετο παράδειγµα αφορά . Ένα επιπρόσθετο παράδειγµα αφορά 
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κάποιους συναδέλφους συνδικαλιστές.  Υπογραµµίζεται καταρχήν κάποιους συναδέλφους συνδικαλιστές.  Υπογραµµίζεται καταρχήν 
πως για κάθε συνάδελφο – συνδικαλιστή, µε διετή απόσπαση κατά τον πως για κάθε συνάδελφο – συνδικαλιστή, µε διετή απόσπαση κατά τον 
χρόνο της τετραετίας που κρίνεται, η ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών προβλέπει χρόνο της τετραετίας που κρίνεται, η ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών προβλέπει 
ότι θα προάγεται αυτοµάτως κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Ορισµένοι όµως ότι θα προάγεται αυτοµάτως κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Ορισµένοι όµως 
«ανυπόµονοι» συνδικαλιστές προάγονται κατ΄ επιλογήν πριν την συ-«ανυπόµονοι» συνδικαλιστές προάγονται κατ΄ επιλογήν πριν την συ-
µπλήρωση των τεσσάρων ετών. Δεν επαρκεί συνάδελφοι σε κάποιους µπλήρωση των τεσσάρων ετών. Δεν επαρκεί συνάδελφοι σε κάποιους 
συνδικαλιστές που απολαµβάνουµε βάσει της ΣΣΕ του ως άνω προνοµί-συνδικαλιστές που απολαµβάνουµε βάσει της ΣΣΕ του ως άνω προνοµί-
ου; Θα πρέπει να παίρνουµε και τη θέση ενός συναδέλφου που κρίνεται ου; Θα πρέπει να παίρνουµε και τη θέση ενός συναδέλφου που κρίνεται 
στις κατ΄ εκλογήν προαγωγές; (π.χ. προαγωγές 2007. Εγκύκλιος 45378, στις κατ΄ εκλογήν προαγωγές; (π.χ. προαγωγές 2007. Εγκύκλιος 45378, 
αριθµ. 2460, 22/2/2010).αριθµ. 2460, 22/2/2010).

Συνάδελφοι, δεν πρέπει να χαριστούµε Συνάδελφοι, δεν πρέπει να χαριστούµε 
στον πιο πάνω συνάδελφο, στον πιο πάνω συνάδελφο, 
εάν επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόµενα, εάν επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόµενα, 
ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί πως ο συγκεκριµένος ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί πως ο συγκεκριµένος 
προαχθείς είναι και µέλος Επιτροπής Προαγωγών. προαχθείς είναι και µέλος Επιτροπής Προαγωγών. 
Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνειΓιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. . 
Τέλος τα ψέµατα. Τέλος τα ψέµατα. 

Συνάδελφοι, η αλλαγή του συστήµατος προαγωγών, Συνάδελφοι, η αλλαγή του συστήµατος προαγωγών, 
όπως αναλύεται παραπάνω, συνιστά µία πρόταση προς την όπως αναλύεται παραπάνω, συνιστά µία πρόταση προς την 
κατεύθυνση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Σε επί-κατεύθυνση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Σε επί-
πεδο υλοποίησης αυτής της ιδέας στα επιµέρους ζητήµατα πεδο υλοποίησης αυτής της ιδέας στα επιµέρους ζητήµατα 
που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή της, όλοι οι συνά-που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή της, όλοι οι συνά-
δελφοι θα πρέπει να είναι συµµέτοχοι, βάζοντας ο καθένας δελφοι θα πρέπει να είναι συµµέτοχοι, βάζοντας ο καθένας 
το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή.το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή.

Είναι βέβαιο πως θα αντιδράσουν ορισµένοι στο σύστηµα αυτό προ-Είναι βέβαιο πως θα αντιδράσουν ορισµένοι στο σύστηµα αυτό προ-
αγωγών και θα επικαλεστούν διάφορα δήθεν επιχειρήµατα όπως για αγωγών και θα επικαλεστούν διάφορα δήθεν επιχειρήµατα όπως για 
παράδειγµα ότι προσκρούει το προτεινόµενο αυτό σύστηµα στην έννοια παράδειγµα ότι προσκρούει το προτεινόµενο αυτό σύστηµα στην έννοια 
του προσωπικού απορρήτου. Και απαντάµε … αν ο συνάδελφος επιθυµεί του προσωπικού απορρήτου. Και απαντάµε … αν ο συνάδελφος επιθυµεί 
να µην κοινοποιήσει τα προσόντα του, τότε δε θα πρέπει να τα καταθέτει να µην κοινοποιήσει τα προσόντα του, τότε δε θα πρέπει να τα καταθέτει 
στην Τράπεζα, ώστε να µην κρίνεται βάσει αυτών αφ΄ ης στιγµής τα προ-στην Τράπεζα, ώστε να µην κρίνεται βάσει αυτών αφ΄ ης στιγµής τα προ-
σόντα αυτά επηρεάζουν και την κρίση του συναδέλφου του. Όλα αυτά τα σόντα αυτά επηρεάζουν και την κρίση του συναδέλφου του. Όλα αυτά τα 
ψευτοεπιχειρήµατα ενάντια σε ένα σύστηµα που εξασφαλίζει διαφάνεια ψευτοεπιχειρήµατα ενάντια σε ένα σύστηµα που εξασφαλίζει διαφάνεια 
και αξιοκρατία αναντίρρητα ειπώθηκαν από τους ανθρώπους αυτούς εκ και αξιοκρατία αναντίρρητα ειπώθηκαν από τους ανθρώπους αυτούς εκ 
του πονηρού. του πονηρού. 
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 Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που τους συµφέρει να είναι δέ- Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που τους συµφέρει να είναι δέ-
σµιοί τους οι συνάδελφοι στις προαγωγές, είναι οι άνθρωποι σµιοί τους οι συνάδελφοι στις προαγωγές, είναι οι άνθρωποι 
που θέλουν να πουλήσουν εκδούλευση στο συνάδελφο ότι που θέλουν να πουλήσουν εκδούλευση στο συνάδελφο ότι 
του προσφέρουν αρωγή για να προαχθεί µε αντάλλαγµα του προσφέρουν αρωγή για να προαχθεί µε αντάλλαγµα 
την «στήριξή» του (απόγονοι των κοµµαταρχών του Μαυρο-την «στήριξή» του (απόγονοι των κοµµαταρχών του Μαυρο-
γιαλούρου ... «κατόπιν ενεργειών µας, προαχθήκατε»). Είναι γιαλούρου ... «κατόπιν ενεργειών µας, προαχθήκατε»). Είναι 
οι άνθρωποι εκείνοι που αγωνιωδώς θέλουν να συνεχιστεί οι άνθρωποι εκείνοι που αγωνιωδώς θέλουν να συνεχιστεί 
αυτός ο αρρωστηµένος τρόπος διοίκησης - στον οποίο απου-αυτός ο αρρωστηµένος τρόπος διοίκησης - στον οποίο απου-
σιάζει εντελώς το στοιχείο της διαφάνειας και της αξιοκρα-σιάζει εντελώς το στοιχείο της διαφάνειας και της αξιοκρα-
τίας – καθώς µόνο τότε θα µπορούν να κινούν τα νήµατα τίας – καθώς µόνο τότε θα µπορούν να κινούν τα νήµατα 
και να επιβιώνουν.  και να επιβιώνουν.  

Αναγκαίο είναι λοιπόν να απαλλαχθούµε όλοι από Αναγκαίο είναι λοιπόν να απαλλαχθούµε όλοι από 
ανθρώπους και νοοτροπίες – βαρίδια που δυστυχώς ανθρώπους και νοοτροπίες – βαρίδια που δυστυχώς 
η καθηµερινότητα επιβεβαιώνει πως συνεχίζουν να η καθηµερινότητα επιβεβαιώνει πως συνεχίζουν να 
παρασιτούν και να υποθηκεύουν το µέλλον της Τρά-παρασιτούν και να υποθηκεύουν το µέλλον της Τρά-
πεζας και των εργαζοµένων της. Συγκεκριµένα ενώ πεζας και των εργαζοµένων της. Συγκεκριµένα ενώ 
αναµέναµε µήνες για τη διαδικασία των προαγωγών, αναµέναµε µήνες για τη διαδικασία των προαγωγών, 
αίφνης και µε συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε. αίφνης και µε συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε. 
Προς τί αυτή η µυστικότητα; Τι λόγους έχει ο ιδιώτης Προς τί αυτή η µυστικότητα; Τι λόγους έχει ο ιδιώτης 
να ενεργεί µε τρόπο που να καταλύει κάθε έννοια δι-να ενεργεί µε τρόπο που να καταλύει κάθε έννοια δι-
αφάνειας και να επιβραβεύει το 1% των συναδέλφων, αφάνειας και να επιβραβεύει το 1% των συναδέλφων, 
δυσαρεστώντας το υπόλοιπο 99%; Γιατί παρήλθαν δυσαρεστώντας το υπόλοιπο 99%; Γιατί παρήλθαν 
τόσοι µήνες; Για να ληφθεί µία απόφαση εν µία νυκτί; Ποιος έχει να κρύ-τόσοι µήνες; Για να ληφθεί µία απόφαση εν µία νυκτί; Ποιος έχει να κρύ-
ψει κάτι και από ποιον; Τα µέρη είναι τρία: η διοίκηση, οι συνδικαλιστές ψει κάτι και από ποιον; Τα µέρη είναι τρία: η διοίκηση, οι συνδικαλιστές 
και οι συνάδελφοι. Τα δύο πρώτα µέρη ήταν ενήµερα. Οι υπόλοιποι 4.600 και οι συνάδελφοι. Τα δύο πρώτα µέρη ήταν ενήµερα. Οι υπόλοιποι 4.600 
συνάδελφοι γιατί να ζουν στο σκοτάδι; Είναι εύλογο πως σε µία συνε-συνάδελφοι γιατί να ζουν στο σκοτάδι; Είναι εύλογο πως σε µία συνε-
δρίαση δεν δύναται όχι να ληφθούν αποφάσεις από την Επιτροπή κατά δρίαση δεν δύναται όχι να ληφθούν αποφάσεις από την Επιτροπή κατά 
την ενδελεχή εξέταση του σκεπτικού του συναδέλφου που υποβάλλει έν-την ενδελεχή εξέταση του σκεπτικού του συναδέλφου που υποβάλλει έν-
σταση αλλά ούτε καν να διαβαστούν όλα τα ονόµατα των συναδέλφων σταση αλλά ούτε καν να διαβαστούν όλα τα ονόµατα των συναδέλφων 
που προσέφυγαν στην Επιτροπή. Μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν που προσέφυγαν στην Επιτροπή. Μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν 
δίνεται ούτε καν το βήµα να αναπτύξει κάποιος κρινόµενος τον συλλογι-δίνεται ούτε καν το βήµα να αναπτύξει κάποιος κρινόµενος τον συλλογι-
σµό – σκεπτικό του. σµό – σκεπτικό του. 



Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Ας ορθώσουµε το ανάστηµά µας και να πιέσουµε ο καθένας από το Ας ορθώσουµε το ανάστηµά µας και να πιέσουµε ο καθένας από το 
δικό του µετερίζι προς την σωστή κατεύθυνση τον συνάδελφο, τον προϊ-δικό του µετερίζι προς την σωστή κατεύθυνση τον συνάδελφο, τον προϊ-
στάµενο, τον διευθυντή, τον περιφερειακό, την διοίκηση µε όποια ευκαι-στάµενο, τον διευθυντή, τον περιφερειακό, την διοίκηση µε όποια ευκαι-
ρία µας δίνεται, τον συνδικαλιστή.ρία µας δίνεται, τον συνδικαλιστή.

Για εµάς σηµασία έχει το αποτέλεσµα. Μακάρι να δούµε τα διαχρονι-Για εµάς σηµασία έχει το αποτέλεσµα. Μακάρι να δούµε τα διαχρονι-
κά προβλήµατα του συναδέλφου να επιλύονται και να µην ξαναχρεια-κά προβλήµατα του συναδέλφου να επιλύονται και να µην ξαναχρεια-
στεί να ασχοληθούµε µε τα εγκλήµατα που διαπράττονται εις βάρος του.στεί να ασχοληθούµε µε τα εγκλήµατα που διαπράττονται εις βάρος του.

Συνάδελφε,Συνάδελφε,

Το µόνο που σου ζητάµε είναι να προβληµατιστείς µε τα παραπάνω Το µόνο που σου ζητάµε είναι να προβληµατιστείς µε τα παραπάνω 
και σε περίπτωση που θεωρείς σωστό το σκεπτικό και τις προτάσεις µας, και σε περίπτωση που θεωρείς σωστό το σκεπτικό και τις προτάσεις µας, 
να συµβάλεις και εσύ µε τον τρόπο σου να υλοποιηθούν. Να είσαι σίγου-να συµβάλεις και εσύ µε τον τρόπο σου να υλοποιηθούν. Να είσαι σίγου-
ρος πως δε θα το µετανιώσεις και δε θα ξαναφτάσεις στο σηµείο να εκλι-ρος πως δε θα το µετανιώσεις και δε θα ξαναφτάσεις στο σηµείο να εκλι-
παρείς για το αυτονόητο ... για την αίσθηση εργασίας σε ένα περιβάλλον παρείς για το αυτονόητο ... για την αίσθηση εργασίας σε ένα περιβάλλον 
δίκαιο, αξιοκρατικό όπου απερίσκεπτα θα ασχολείσαι µόνο µε την εργα-δίκαιο, αξιοκρατικό όπου απερίσκεπτα θα ασχολείσαι µόνο µε την εργα-
σία σου, το µέλλον της Τράπεζας και το δικό σου µέλλον στην Τράπεζα.σία σου, το µέλλον της Τράπεζας και το δικό σου µέλλον στην Τράπεζα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούςΜε αγωνιστικούς χαιρετισµούς

Για το Διοικητικό ΣυµβούλιοΓια το Διοικητικό Συµβούλιο

 Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραµµατέας Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραµµατέας
                                                          
 Π. Σαλεµής                               Ι. Σαµαράς   Π. Σαλεµής                               Ι. Σαµαράς  


