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Πάγια αρχή του Συλλόγου µαςάγια αρχή του Συλλόγου µας είναι αφετηρία και  είναι αφετηρία και 
προορισµός για κάθε πράξη, ενέργεια, διάβηµά µας να εί-προορισµός για κάθε πράξη, ενέργεια, διάβηµά µας να εί-
ναι το συµφέρον του εργαζόµενου. ναι το συµφέρον του εργαζόµενου. 

Γι΄ αυτό, µακριά από εµάς χρήση βαρύγδουπων χαρακτηρισµών, φα-Γι΄ αυτό, µακριά από εµάς χρήση βαρύγδουπων χαρακτηρισµών, φα-
νταχτερών λέξεων και λεχτικών σχηµάτων χωρίς υπόσταση ή αντίκρυ-νταχτερών λέξεων και λεχτικών σχηµάτων χωρίς υπόσταση ή αντίκρυ-
σµα. σµα. 
Οι παρακάτω γραµµές γράφτηκαν για την αποκατάσταση της Οι παρακάτω γραµµές γράφτηκαν για την αποκατάσταση της 

αλήθειας.αλήθειας.  
Γιατί όταν είσαι καθαρός στη λάσπη δεν απαντάς µε λάσπη, απλώς Γιατί όταν είσαι καθαρός στη λάσπη δεν απαντάς µε λάσπη, απλώς 

υπενθυµίζεις σε όσους έχουν ασθενή µνήµη ή κωφεύουν ή εθελοτυ-υπενθυµίζεις σε όσους έχουν ασθενή µνήµη ή κωφεύουν ή εθελοτυ-
φλούν τα πράγµατα όπως έχουν. Και τα πράγµατα έχουν ως εξής και η φλούν τα πράγµατα όπως έχουν. Και τα πράγµατα έχουν ως εξής και η 
κρίση δική σας, συναδέλφισσες και συνάδελφοι.κρίση δική σας, συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Καταρχήν, ο ΣΕΕΤ αυτοαναιρείταιΚαταρχήν, ο ΣΕΕΤ αυτοαναιρείται. Ενδεικτικά στην τελευ-. Ενδεικτικά στην τελευ-
ταία του Ανακοίνωση (23.02.10), επισηµαίνει αρχικά πως επιλογή και ταία του Ανακοίνωση (23.02.10), επισηµαίνει αρχικά πως επιλογή και 
αρχή του είναι να µην ασχολείται µε τον Επιστηµονικό Σύλλογο, στις αρχή του είναι να µην ασχολείται µε τον Επιστηµονικό Σύλλογο, στις 
επόµενες δε γραµµές επιλέγει να παρεκκλίνει από την πολιτική του, επόµενες δε γραµµές επιλέγει να παρεκκλίνει από την πολιτική του, 
αντιφάσκοντας χάριν ποίου; Ενός «συρρικνούµενου και παρακµάζοντος» αντιφάσκοντας χάριν ποίου; Ενός «συρρικνούµενου και παρακµάζοντος» 
µορφώµατος, όπως γράφει; Χάριν ενός τέτοιου µορφώµατος, µε το οποίο µορφώµατος, όπως γράφει; Χάριν ενός τέτοιου µορφώµατος, µε το οποίο 
«συνειδητή» επιλογή του είναι να µην ασχολείται, αφιερώνει µία Ανα-«συνειδητή» επιλογή του είναι να µην ασχολείται, αφιερώνει µία Ανα-
κοίνωση – Λιβελογράφηµα – Απολογητικό Υπόµνηµα, σπαταλώντας κοίνωση – Λιβελογράφηµα – Απολογητικό Υπόµνηµα, σπαταλώντας 
τρεις σελίδες χαρτί και µελάνι;τρεις σελίδες χαρτί και µελάνι;

Ο ΣΕΕΤ στη συνέχεια αναφέρεται στην Ο ΣΕΕΤ στη συνέχεια αναφέρεται στην 
έλλειψη ιστορικής µνήµης από νέους συ-έλλειψη ιστορικής µνήµης από νέους συ-
ναδέλφουςναδέλφους. Απ΄ ό,τι όµως φαίνεται, η ιστορική . Απ΄ ό,τι όµως φαίνεται, η ιστορική 
µνήµη µιας µερίδας παλαιών συναδέλφων νοσεί και µνήµη µιας µερίδας παλαιών συναδέλφων νοσεί και 
χρειάζεται επειγόντως κάποιες ενέσεις ιστορικών χρειάζεται επειγόντως κάποιες ενέσεις ιστορικών 
αληθινών γεγονότων, προκειµένου να ιαθεί. αληθινών γεγονότων, προκειµένου να ιαθεί. 
Συγκεκριµένα, ο Επιστηµονικός Σύλλογος ιδρύθη-Συγκεκριµένα, ο Επιστηµονικός Σύλλογος ιδρύθη-

κε σε µια εποχή όπου οι πτυχιούχοι συνάδελφοι δεν κε σε µια εποχή όπου οι πτυχιούχοι συνάδελφοι δεν 
ελάµβαναν επιστηµονικό επίδοµα και ανέρχονταν ελάµβαναν επιστηµονικό επίδοµα και ανέρχονταν 
σε ένα ποσοστό – µονοψήφιο νούµερο επί του συνό-σε ένα ποσοστό – µονοψήφιο νούµερο επί του συνό-

λου των εργαζοµένων στην Τράπεζα. Ήταν η εποχή που ο πτυχιούχος λου των εργαζοµένων στην Τράπεζα. Ήταν η εποχή που ο πτυχιούχος 
αντιµετωπιζόταν µε φοβία από τον προϊστάµενό του, ένα γεγονός που αντιµετωπιζόταν µε φοβία από τον προϊστάµενό του, ένα γεγονός που 
µάλιστα κυκλοφορούσε, τότε, σε τύπο ανεκδότου µε τον Διευθυντή του µάλιστα κυκλοφορούσε, τότε, σε τύπο ανεκδότου µε τον Διευθυντή του 
Καταστήµατος να απευθύνεται στον πτυχιούχο νεο συνάδελφο λέγο-Καταστήµατος να απευθύνεται στον πτυχιούχο νεο συνάδελφο λέγο-
ντάς του ντάς του «σφουγγαρίστρα και στη γωνία»«σφουγγαρίστρα και στη γωνία». Ήταν η εποχή που στο συνά-. Ήταν η εποχή που στο συνά-
δελφο αυτό ανατίθεντο καθήκοντα µη εναρµονιζόµενα µε τα προσόντα δελφο αυτό ανατίθεντο καθήκοντα µη εναρµονιζόµενα µε τα προσόντα 
του, χωρίς να αξιοποιείται το τυπικό και ουσιαστικό γνωστικό του υπό-του, χωρίς να αξιοποιείται το τυπικό και ουσιαστικό γνωστικό του υπό-
βαθρο.βαθρο.



Η άποψή µας και η θέση µας είναι γνωστή, χιλιοει-Η άποψή µας και η θέση µας είναι γνωστή, χιλιοει-
πωµένη και χιλιογραµµένηπωµένη και χιλιογραµµένη. Είµαστε υπέρ της ύπαρξης . Είµαστε υπέρ της ύπαρξης 
ενός ενιαίου Συλλόγου, υπό το φως ότι θα πληρωθούν οι ενός ενιαίου Συλλόγου, υπό το φως ότι θα πληρωθούν οι 
προϋποθέσεις εκείνες και ότι θα καθιερωθούν εκείνες οι προϋποθέσεις εκείνες και ότι θα καθιερωθούν εκείνες οι 
ασφαλιστικές δικλείδες, που είναι εκ των ων ουκ άνευ, ασφαλιστικές δικλείδες, που είναι εκ των ων ουκ άνευ, 

ώστε η κίνηση αυτή να γίνει προς όφελος των εργαζοµένων. ώστε η κίνηση αυτή να γίνει προς όφελος των εργαζοµένων. 
Μέχρι τότε όµως, και επειδή Μέχρι τότε όµως, και επειδή αυτοσκοπός µας είναι το συµφέρον του αυτοσκοπός µας είναι το συµφέρον του 

εργαζόµενουεργαζόµενου, απεκδυόµενοι κάθε είδους προσωπικής φιλοδοξίας, γι΄ , απεκδυόµενοι κάθε είδους προσωπικής φιλοδοξίας, γι΄ 
αυτό και δεν σταµατούµε να ενεργούµε σχετικά και να λέµε και να το αυτό και δεν σταµατούµε να ενεργούµε σχετικά και να λέµε και να το 
φωνάζουµε σε όσους έχουν ασθενή ακοή φωνάζουµε σε όσους έχουν ασθενή ακοή ότι εµείς είµαστε συµπαρα-ότι εµείς είµαστε συµπαρα-
στάτες του ΣΕΕΤ σε κάθε θετική τους προσπάθειαστάτες του ΣΕΕΤ σε κάθε θετική τους προσπάθεια. . 
Δεν τους κρατάµε κακία για το λιβελογράφηµα που συνέταξαν, γιατί Δεν τους κρατάµε κακία για το λιβελογράφηµα που συνέταξαν, γιατί 

εµείς στο ΣΕΕΤ δε βλέπουµε τους ολίγους που προέβησαν στη σύνταξη εµείς στο ΣΕΕΤ δε βλέπουµε τους ολίγους που προέβησαν στη σύνταξη 
αυτής της ανακοίνωσης – υβρεολόγιο, βλέπουµε τους πολλούς συναδέλ-αυτής της ανακοίνωσης – υβρεολόγιο, βλέπουµε τους πολλούς συναδέλ-
φους που δεν έχουν χρόνο παρά να ασχολούνται µε τα καθηµερινά τους φους που δεν έχουν χρόνο παρά να ασχολούνται µε τα καθηµερινά τους 
προβλήµατα αλλά και τα µεγάλα προβλήµατα της Τράπεζας, να αγω-προβλήµατα αλλά και τα µεγάλα προβλήµατα της Τράπεζας, να αγω-
νιούν, να προβληµατίζονται και να ανησυχούν. Φυσικά επιλέγουµε να νιούν, να προβληµατίζονται και να ανησυχούν. Φυσικά επιλέγουµε να 
µην χαρακτηρίσουµε τον ισχυρισµό των συντακτών της εν λόγω ανακοί-µην χαρακτηρίσουµε τον ισχυρισµό των συντακτών της εν λόγω ανακοί-
νωσης και όσων ενστερνίζονται αυτόν πως µόνο εκείνοι έχουν το απο-νωσης και όσων ενστερνίζονται αυτόν πως µόνο εκείνοι έχουν το απο-
κλειστικό προνόµιο συνδικαλιστικής δράσης υποστηρίζοντας πως µόνο κλειστικό προνόµιο συνδικαλιστικής δράσης υποστηρίζοντας πως µόνο 
αυτοί διαθέτουν το συνδικαλιστικό υπόβαθρο, συµβουλεύοντας µάλιστα αυτοί διαθέτουν το συνδικαλιστικό υπόβαθρο, συµβουλεύοντας µάλιστα 
εµάς – τον αντι-Σύλλογο όπως µας χαρακτηρίζουν - να «συνεχίσουµε εµάς – τον αντι-Σύλλογο όπως µας χαρακτηρίζουν - να «συνεχίσουµε 
να ασχολούµαστε µε καµία ανώδυνη χοροεσπερίδα»...Οι αξιολογικές να ασχολούµαστε µε καµία ανώδυνη χοροεσπερίδα»...Οι αξιολογικές 
κρίσεις σε εσάς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Ο δικός µας ρόλος θα κρίσεις σε εσάς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Ο δικός µας ρόλος θα 
περιοριστεί στην αποκατάσταση της αλήθειας.περιοριστεί στην αποκατάσταση της αλήθειας.

 
Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρός µας, Σαλεµής ΠαναγιώτηςΟ Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα , τα 
τελευταία είκοσι δυο (22) χρόνια έχει διέλθει από όλα τα αξι-τελευταία είκοσι δυο (22) χρόνια έχει διέλθει από όλα τα αξι-
ώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα δε τελευταία οκτώ ώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα δε τελευταία οκτώ 
(8) χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει διατελέσει (8) χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει διατελέσει 
µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ. µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ. 
Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ, τα τελευ-Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ, τα τελευ-

ταία δεκατέσσερα (14) χρόνια, ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. ταία δεκατέσσερα (14) χρόνια, ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. 
Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η Γραµµατεία Πολυεθνικών Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η Γραµµατεία Πολυεθνικών 
Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από ένα µήνα, µετά το πέρας του τελευ-Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από ένα µήνα, µετά το πέρας του τελευ-
ταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας. ταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας. 
Όπως φαίνεται λοιπόν, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν έχουν Όπως φαίνεται λοιπόν, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν έχουν 

µαζί µας πρόβληµα ούτε δευτεροβάθµιες, ούτε τριτοβάθµιες συνδικα-µαζί µας πρόβληµα ούτε δευτεροβάθµιες, ούτε τριτοβάθµιες συνδικα-
λιστικές οργανώσεις, ούτε κάποια άλλα πρωτοβάθµια σωµατεία παρά λιστικές οργανώσεις, ούτε κάποια άλλα πρωτοβάθµια σωµατεία παρά 
µόνον κάποιοι ολίγοι του άλλου Συλλόγου.µόνον κάποιοι ολίγοι του άλλου Συλλόγου.



 Όσον αφορά δε στους χορούς, εκδροµές  Όσον αφορά δε στους χορούς, εκδροµές 
και άλλου τέτοιου είδους πανηγύρια που µας και άλλου τέτοιου είδους πανηγύρια που µας 
καταλογίζουνκαταλογίζουν, να υπενθυµίσουµε πως τα τελευταία , να υπενθυµίσουµε πως τα τελευταία 
οκτώ (8) χρόνια υπό την Προεδρεία του Παναγιώτη Σα-οκτώ (8) χρόνια υπό την Προεδρεία του Παναγιώτη Σα-
λεµή δεν λαµβάνει χώρα παρά µία κοπή πίτας ετησίως λεµή δεν λαµβάνει χώρα παρά µία κοπή πίτας ετησίως 
και µάλιστα εκ περιτροπής στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη και µάλιστα εκ περιτροπής στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
(ένα έτος στην Αθήνα – ένα έτος στη Θεσσαλονίκη). Για (ένα έτος στην Αθήνα – ένα έτος στη Θεσσαλονίκη). Για 

να αποκαταστήσουµε µάλιστα τα κενά µνήµης, να υπενθυµίσουµε πως να αποκαταστήσουµε µάλιστα τα κενά µνήµης, να υπενθυµίσουµε πως 
κάποιοι άλλοι είναι εκείνοι που διοργανώνουν χορούς, εκδροµές, συστή-κάποιοι άλλοι είναι εκείνοι που διοργανώνουν χορούς, εκδροµές, συστή-
νουν εταιρίες...δεν τους ξέρετε ; Ανάµεσά σας ανδρώθηκαν. Εµείς τους νουν εταιρίες...δεν τους ξέρετε ; Ανάµεσά σας ανδρώθηκαν. Εµείς τους 
περιθωριοποιήσαµε εδώ και οκτώ (8) χρόνια. Εσείς;περιθωριοποιήσαµε εδώ και οκτώ (8) χρόνια. Εσείς;

Η αλήθεια όµως πρέπει να αποκαστασταθείΗ αλήθεια όµως πρέπει να αποκαστασταθεί και στα υπό-και στα υπό-
λοιπα σηµεία της Ανακοίνωσης του ΣΕΕΤ και ιδιαίτερα ως προς το δικαί-λοιπα σηµεία της Ανακοίνωσης του ΣΕΕΤ και ιδιαίτερα ως προς το δικαί-
ωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
Ο συνάδελφος / συνάδελφοι που επιµελήθηκαν την εν λόγω Ανακοί-Ο συνάδελφος / συνάδελφοι που επιµελήθηκαν την εν λόγω Ανακοί-

νωση παρορούν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι που κατοχυ-νωση παρορούν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι που κατοχυ-
ρώνεται ρητά στο Σύνταγµα. Αυτό που απαγορεύεται από τη νοµοθεσία ρώνεται ρητά στο Σύνταγµα. Αυτό που απαγορεύεται από τη νοµοθεσία 
είναι να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στην ανάδειξη αντιπροσώπων σε είναι να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στην ανάδειξη αντιπροσώπων σε 
δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια όργανα - οµοσπονδίες, όπως η ΟΤΟΕ και η δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια όργανα - οµοσπονδίες, όπως η ΟΤΟΕ και η 
ΓΣΕΕ, ψηφίζοντας σε περισσότερα του ενός πρωτοβάθµια σωµατεία. ΓΣΕΕ, ψηφίζοντας σε περισσότερα του ενός πρωτοβάθµια σωµατεία. 
Επιτρέπει ωστόσο να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στην ανάδειξη µε-Επιτρέπει ωστόσο να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στην ανάδειξη µε-

λών του Δ.Σ. πρωτοβάθµιων σωµατείων, ψηφίζοντας σε περισσότερα του λών του Δ.Σ. πρωτοβάθµιων σωµατείων, ψηφίζοντας σε περισσότερα του 
ενός πρωτοβάθµια σωµατεία. Επειδή όµως το ψηφοδέλτιο είναι κοινό, ενός πρωτοβάθµια σωµατεία. Επειδή όµως το ψηφοδέλτιο είναι κοινό, 
τόσο για τους υποψηφίους για Δ.Σ. πρωτοβάθµιων σωµατείων όσο και τόσο για τους υποψηφίους για Δ.Σ. πρωτοβάθµιων σωµατείων όσο και 
για υποψηφίους εκπροσώπους σε δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια όργανα για υποψηφίους εκπροσώπους σε δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια όργανα 
– οµοσπονδίες, για αυτό το λόγο και µόνο δεν καθίσταται εφικτό ένας – οµοσπονδίες, για αυτό το λόγο και µόνο δεν καθίσταται εφικτό ένας 
συνάδελφος να ψηφίζει στα λεγόµενα λευκά ψηφοδέλτια περισσοτέρων συνάδελφος να ψηφίζει στα λεγόµενα λευκά ψηφοδέλτια περισσοτέρων 
του ενός πρωτοβάθµιων σωµατείων. του ενός πρωτοβάθµιων σωµατείων. 

Στο σηµείο δε αυτό χρειάζεται να διευκρινίσου-Στο σηµείο δε αυτό χρειάζεται να διευκρινίσου-
µε πως είτε είστε εγγεγραµµένοι στον ένα σύλλογο µε πως είτε είστε εγγεγραµµένοι στον ένα σύλλογο 
ή τον άλλο είτε και στους δύο µαζί, έχετε το δικαί-ή τον άλλο είτε και στους δύο µαζί, έχετε το δικαί-
ωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα λεγόµενα κί-ωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα λεγόµενα κί-
τρινα ψηφοδέλτια, ήτοι σε εκείνα που αναδεικνύ-τρινα ψηφοδέλτια, ήτοι σε εκείνα που αναδεικνύ-
ουν εκπροσώπους στο Δ.Σ. της Τράπεζας. ουν εκπροσώπους στο Δ.Σ. της Τράπεζας. 
Επιπρόσθετα, δεν θα αναλωθούµε σε αξιολόγηση Επιπρόσθετα, δεν θα αναλωθούµε σε αξιολόγηση 

γενικών αφορισµών τύπου γενικών αφορισµών τύπου «Δεν έχει ποτέ διεκδικήσει τίποτα, δεν έχει «Δεν έχει ποτέ διεκδικήσει τίποτα, δεν έχει 
αγωνιστεί για τίποτα, δεν έχει συγκρουστεί µε κανέναν και φυσικά δεν αγωνιστεί για τίποτα, δεν έχει συγκρουστεί µε κανέναν και φυσικά δεν 
έχει κερδίσει ποτέ τίποτα»έχει κερδίσει ποτέ τίποτα». Και πάλι επιλέγουµε συνειδητά να κρίνετε  Και πάλι επιλέγουµε συνειδητά να κρίνετε 
εσείς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την ύπαρξη υπόστασης ή µη ενός εσείς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την ύπαρξη υπόστασης ή µη ενός 
τέτοιου ισχυρισµού. Καθώς δική µας πολιτική είναι να µην αναλωνόµα-τέτοιου ισχυρισµού. Καθώς δική µας πολιτική είναι να µην αναλωνόµα-
στε σε ανάπτυξη ισχυρισµών, αλλά να προσηλωνόµαστε σε ανάπτυξη στε σε ανάπτυξη ισχυρισµών, αλλά να προσηλωνόµαστε σε ανάπτυξη 
και στήριξη επιχειρηµάτων.και στήριξη επιχειρηµάτων.



 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφανίζουν έντονα Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφανίζουν έντονα 
συµπτώµατα στρουθοκαµηλισµού, τον αγώνα µας, λό-συµπτώµατα στρουθοκαµηλισµού, τον αγώνα µας, λό-
γου χάρη, γου χάρη, για την αύξηση του επιστηµονικού για την αύξηση του επιστηµονικού 
επιδόµατοςεπιδόµατος στα τελευταία τρία (3) συνέδρια της  στα τελευταία τρία (3) συνέδρια της 
ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύ-ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύ-
σεων στις Σ.Σ.Ε. σεων στις Σ.Σ.Ε. 

Οι κύριοι που κόπτονται για την ικανοποίηση των συνδικαλιστικών Οι κύριοι που κόπτονται για την ικανοποίηση των συνδικαλιστικών 
αιτηµάτων και που ζητούν να «αφήσουµε σε αυτούς το µάχιµο και αγω-αιτηµάτων και που ζητούν να «αφήσουµε σε αυτούς το µάχιµο και αγω-
νιστικό συνδικαλισµό», καθώς και κάποια παράταξη που όψιµα ενδια-νιστικό συνδικαλισµό», καθώς και κάποια παράταξη που όψιµα ενδια-
φέρθηκε για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ, θα ήταν καλό, για να βοηθήσουν φέρθηκε για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ, θα ήταν καλό, για να βοηθήσουν 
τη µνήµη τους να επανέλθει, να κοιτάξουν τα πρακτικά του Γενικού τη µνήµη τους να επανέλθει, να κοιτάξουν τα πρακτικά του Γενικού 
Συµβουλίου της ΟΤΟΕ και κυρίως ως προς τις θέσεις που έχουν λάβει δι-Συµβουλίου της ΟΤΟΕ και κυρίως ως προς τις θέσεις που έχουν λάβει δι-
αχρονικά µέχρι σήµερα για τέτοιου είδους συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.αχρονικά µέχρι σήµερα για τέτοιου είδους συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.

Τα πλήγµατα στην αλήθεια όµως δεν σταµατούν εδώΤα πλήγµατα στην αλήθεια όµως δεν σταµατούν εδώ. . 
Συγκεκριµένα, η εν λόγω Ανακοίνωση του ΣΕΕΤ µας καταλογίζει προ-Συγκεκριµένα, η εν λόγω Ανακοίνωση του ΣΕΕΤ µας καταλογίζει προ-
σέγγιση µε τη Διοίκηση Προβόπουλου για το Ασφαλιστικό, σέγγιση µε τη Διοίκηση Προβόπουλου για το Ασφαλιστικό, 
το Ιδιοκτησιακό, υποστηρίζοντας πως λειτουργήσαµε ενάντια στα εργα-το Ιδιοκτησιακό, υποστηρίζοντας πως λειτουργήσαµε ενάντια στα εργα-
σιακά δικαιώµατα. σιακά δικαιώµατα. 
Δεν κρίνουµε σκόπιµο να αναλύσουµε εν προκειµένω τις θέσεις Δεν κρίνουµε σκόπιµο να αναλύσουµε εν προκειµένω τις θέσεις 

µας περί Ασφαλιστικού – Ιδιοκτησιακού. Όλοι γνωρίζουν τις θέσεις µας περί Ασφαλιστικού – Ιδιοκτησιακού. Όλοι γνωρίζουν τις θέσεις 
µας, οι οποίες έµειναν αναλλοίωτες στο πέρασµα των χρόνων. µας, οι οποίες έµειναν αναλλοίωτες στο πέρασµα των χρόνων. 
Οι λιβελογράφοι λοιπόν που µας κατηγορούν πως µετερχόµαστε τε-Οι λιβελογράφοι λοιπόν που µας κατηγορούν πως µετερχόµαστε τε-

χνασµάτων συνιστάµενα σε «παρακάλια, γλείψιµο και ευχέλαια» και χνασµάτων συνιστάµενα σε «παρακάλια, γλείψιµο και ευχέλαια» και 
που έχουν ξεχάσει τις θέσεις και τις πράξεις µας επί του ζητήµατος αυ-που έχουν ξεχάσει τις θέσεις και τις πράξεις µας επί του ζητήµατος αυ-
τού µπορούν ενδεικτικά να ανατρέξουν στην ανακοίνωση του Συλλόγου τού µπορούν ενδεικτικά να ανατρέξουν στην ανακοίνωση του Συλλόγου 
µας την εποχή εκείνη που ζητούσαµε, ασκώντας έντονες συνδικαλιστι-µας την εποχή εκείνη που ζητούσαµε, ασκώντας έντονες συνδικαλιστι-
κές πιέσεις, τη διαπραγµάτευση των όρων της πώλησης, εφόσον είχε ήδη κές πιέσεις, τη διαπραγµάτευση των όρων της πώλησης, εφόσον είχε ήδη 
αποφασιστεί στη Βουλή από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώ-αποφασιστεί στη Βουλή από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώ-
πων του λαού, ώστε να µην πάµε «ως πρόβατα προς σφαγή». Επισυνά-πων του λαού, ώστε να µην πάµε «ως πρόβατα προς σφαγή». Επισυνά-
πτουµε δε την Ανακοίνωση που είχαµε τότε εκδώσει για να µάθουν οι πτουµε δε την Ανακοίνωση που είχαµε τότε εκδώσει για να µάθουν οι 
νέοι και να θυµηθούν οι παλιοί.  νέοι και να θυµηθούν οι παλιοί.  

Όσο δε για τη Διοίκηση Strub, που υποστη-Όσο δε για τη Διοίκηση Strub, που υποστη-
ρίζουν πως γλείφουµε οι συνάδελφοι του ΣΕΕΤ ρίζουν πως γλείφουµε οι συνάδελφοι του ΣΕΕΤ 
που συνέταξαν την Ανακοίνωση, της έχουµε ήδη που συνέταξαν την Ανακοίνωση, της έχουµε ήδη 
δηλώσει πως σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από δηλώσει πως σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από 
σήµερα θα ασκήσουµε αγωγή για την εξασφάλι-σήµερα θα ασκήσουµε αγωγή για την εξασφάλι-
ση συµµετοχής µας στα υπηρεσιακά συµβούλια, ση συµµετοχής µας στα υπηρεσιακά συµβούλια, 
ώστε να είµαστε σε θέση να υπερασπιζόµαστε τα ώστε να είµαστε σε θέση να υπερασπιζόµαστε τα 
δικαιώµατα όχι µόνο των εγγεγραµµένων µελών δικαιώµατα όχι µόνο των εγγεγραµµένων µελών 
µας, αλλά όλων των συναδέλφων. µας, αλλά όλων των συναδέλφων. 



Ίσως όµως οι συντάκτες της Ανακοίνωσης – Εκτόξευσης ύβρεων ξε-Ίσως όµως οι συντάκτες της Ανακοίνωσης – Εκτόξευσης ύβρεων ξε-
χνούν και τις θέσεις του Συλλόγου τους, όταν µετά την πώληση της χνούν και τις θέσεις του Συλλόγου τους, όταν µετά την πώληση της 
Εµπορικής στην  Credit Agricole, ο τότε Γενικός Γραµµατέας του ΣΕΕΤ κ. Εµπορικής στην  Credit Agricole, ο τότε Γενικός Γραµµατέας του ΣΕΕΤ κ. 
Μπαµπαδήµας, δήλωνε σε ανοιχτό χώρο ενώπιον πολλών συναδέλφων Μπαµπαδήµας, δήλωνε σε ανοιχτό χώρο ενώπιον πολλών συναδέλφων 
πως εάν γνώριζαν ποια ήταν και τι αντιπροσώπευε η Credit Agricole θα πως εάν γνώριζαν ποια ήταν και τι αντιπροσώπευε η Credit Agricole θα 
την στήριζαν από την αρχή.την στήριζαν από την αρχή.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Το ότι Το ότι δε συµµετέχουµε στα υπηρεσιακά συµβούλια εί-δε συµµετέχουµε στα υπηρεσιακά συµβούλια εί-
ναι αλήθειαναι αλήθεια και έχει συµβάλει καθοριστικά ο ΣΕΕΤ σε αυτό, ώστε να  και έχει συµβάλει καθοριστικά ο ΣΕΕΤ σε αυτό, ώστε να 
µη µπορούµε να συµµετέχουµε έστω και χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπως µη µπορούµε να συµµετέχουµε έστω και χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπως 
επανειληµµένως έχουµε ζητήσει. Έχετε να κρύψετε κάτι; Ίσως θεωρείτε επανειληµµένως έχουµε ζητήσει. Έχετε να κρύψετε κάτι; Ίσως θεωρείτε 
ότι έχετε το αλάθητο, ίσως δεν έχετε ανάγκη από καµία άλλη γνώµη, ότι έχετε το αλάθητο, ίσως δεν έχετε ανάγκη από καµία άλλη γνώµη, 
ίσως νοµίζετε πως είστε ο µεγάλος αντικειµενικός και δίκαιος κριτής, ίσως νοµίζετε πως είστε ο µεγάλος αντικειµενικός και δίκαιος κριτής, 
ίσως πάλι δε συµβαίνει τίποτε από τα παραπάνω και ζητούµε να µάς δι-ίσως πάλι δε συµβαίνει τίποτε από τα παραπάνω και ζητούµε να µάς δι-
αψεύσετε πρακτικά µε τη συµµετοχή µας στα υπηρεσιακά συµβούλια.αψεύσετε πρακτικά µε τη συµµετοχή µας στα υπηρεσιακά συµβούλια.

Ένα άλλο σηµείο – ζήτηµα στρέβλω-Ένα άλλο σηµείο – ζήτηµα στρέβλω-
σηςσης εκ µέρους του ΣΕΕΤ υπήρξε εκείνο του Κατα- εκ µέρους του ΣΕΕΤ υπήρξε εκείνο του Κατα-
στήµατος Κοζάνης. στήµατος Κοζάνης. 
Το εν λόγω θέµα επιλέξαµε να αναλύσουµε ως Το εν λόγω θέµα επιλέξαµε να αναλύσουµε ως 

ένα χαρακτηριστικό πρόβληµα καθηµερινότητας ένα χαρακτηριστικό πρόβληµα καθηµερινότητας 
που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι. Λόγω της ολι-που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι. Λόγω της ολι-
γωρίας που αντικειµενικά παρατηρήθηκε ως προς γωρίας που αντικειµενικά παρατηρήθηκε ως προς 

την «επίλυσή» του από τους αρµοδίους, οι οποίοι µάλιστα τό θεωρούσαν την «επίλυσή» του από τους αρµοδίους, οι οποίοι µάλιστα τό θεωρούσαν 
ανάξιο ενασχόλησής τους, απευθυνθήκαµε στον Διευθύνοντα Σύµβου-ανάξιο ενασχόλησής τους, απευθυνθήκαµε στον Διευθύνοντα Σύµβου-
λο, ώστε να αποκτήσει εικόνα της διάστασης των προβληµάτων της κα-λο, ώστε να αποκτήσει εικόνα της διάστασης των προβληµάτων της κα-
θηµερινότητας των συναδέλφων. θηµερινότητας των συναδέλφων. 
Όπως πάντα, απόλυτα διαφανείς, είµασταν συγκεκριµένοι και πα-Όπως πάντα, απόλυτα διαφανείς, είµασταν συγκεκριµένοι και πα-

ραθέσαµε στοιχεία για όλες τις ενέργειές µας και των δεκατριών (13) ραθέσαµε στοιχεία για όλες τις ενέργειές µας και των δεκατριών (13) 
µηνών που το πρόβληµα δεν είχε βρει τη λύση του. Με µία ανάγνωση, µηνών που το πρόβληµα δεν είχε βρει τη λύση του. Με µία ανάγνωση, 
κύριοι  συντάκτες της Ανακοίνωσης του ΣΕΕΤ της 23.02.10, καθώς απ΄ κύριοι  συντάκτες της Ανακοίνωσης του ΣΕΕΤ της 23.02.10, καθώς απ΄ 
ό,τι φαίνεται δεν έχετε διαβάσει την Ανακοίνωσή µας, θα  δείτε πως αυτό ό,τι φαίνεται δεν έχετε διαβάσει την Ανακοίνωσή µας, θα  δείτε πως αυτό 
που αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, ότι «η πίστωση µε το ανάλογο που αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, ότι «η πίστωση µε το ανάλογο 
ποσό θα γίνει στην επόµενη µισθοδοσία!» αναφέρεται ήδη στην Ανακοί-ποσό θα γίνει στην επόµενη µισθοδοσία!» αναφέρεται ήδη στην Ανακοί-
νωσή µας, από τη στιγµή που ανταποκρίνεται στην αλήθεια. νωσή µας, από τη στιγµή που ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 
Αυτό στο οποίο πληµµελώς δεν αναφέρεστε είναι το ζήτηµα των νέων Αυτό στο οποίο πληµµελώς δεν αναφέρεστε είναι το ζήτηµα των νέων 

προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί εξαιτίας της καθυστερηµένης προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί εξαιτίας της καθυστερηµένης 
επίλυσης του προβλήµατος, ήτοι αναδροµικά, οικονοµική και ηθική ανα-επίλυσης του προβλήµατος, ήτοι αναδροµικά, οικονοµική και ηθική ανα-
στάτωση των συναδέλφων µέχρι σήµερα που γράφονται αυτές οι λέξεις, στάτωση των συναδέλφων µέχρι σήµερα που γράφονται αυτές οι λέξεις, 
ανθυγιεινή άδεια των συναδέλφων που θα έπρεπε να έχει ληφθεί µέχρι ανθυγιεινή άδεια των συναδέλφων που θα έπρεπε να έχει ληφθεί µέχρι 
31.12.2009. Ας λύσουν τα προβλήµατα καθηµερινότητας αυτοί που µας 31.12.2009. Ας λύσουν τα προβλήµατα καθηµερινότητας αυτοί που µας 
κατηγορούν, ώστε να πάψουµε και εµείς να ασχολούµαστε µε αυτά.κατηγορούν, ώστε να πάψουµε και εµείς να ασχολούµαστε µε αυτά.



Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Στην εν λόγω Ανακοίνωση του ΣΕΕΤ Στην εν λόγω Ανακοίνωση του ΣΕΕΤ θίγεται θίγεται 
επίσης ένα άλλο µεγάλο θέµα, εκείνο επίσης ένα άλλο µεγάλο θέµα, εκείνο 
των απεργιώντων απεργιών. Για να ξεκαθαρίσουµε ένα τοπίο, . Για να ξεκαθαρίσουµε ένα τοπίο, 
το οποίο κάποιοι τό παρουσίασαν ως οµιχλώδες, ο το οποίο κάποιοι τό παρουσίασαν ως οµιχλώδες, ο 

Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού πάντα στήριζε τις προκηρυχθεί-Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού πάντα στήριζε τις προκηρυχθεί-
σες απεργίες του ΣΕΕΤ, αρκεί να προκηρύσσονταν υπό τη σκέπη της σες απεργίες του ΣΕΕΤ, αρκεί να προκηρύσσονταν υπό τη σκέπη της 
ΟΤΟΕ. Ακόµη και στη µεγάλη απεργία για το Ασφαλιστικό – Ιδιοκτησια-ΟΤΟΕ. Ακόµη και στη µεγάλη απεργία για το Ασφαλιστικό – Ιδιοκτησια-
κό είχαµε εκφράσει αντίθετη άποψη ως προς τον τρόπο διεκδίκησης και κό είχαµε εκφράσει αντίθετη άποψη ως προς τον τρόπο διεκδίκησης και 
το στόχο των διεκδικήσεών µας, παρόλα αυτά χάριν του συµφέροντος το στόχο των διεκδικήσεών µας, παρόλα αυτά χάριν του συµφέροντος 
του συναδέλφου – εργαζόµενου δεν διαχωρίσαµε τη θέση µας. του συναδέλφου – εργαζόµενου δεν διαχωρίσαµε τη θέση µας. 
Όσο για µας, αν υποστηρίζετε ότι µπορούµε τετρακόσια (400) άτοµα Όσο για µας, αν υποστηρίζετε ότι µπορούµε τετρακόσια (400) άτοµα 

να προκηρύξουµε απεργία...Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα. Δηλώστε να προκηρύξουµε απεργία...Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα. Δηλώστε 
και εσείς την συµπαράστασή σας προς εµάς και θα διαπιστώσετε άµεσα και εσείς την συµπαράστασή σας προς εµάς και θα διαπιστώσετε άµεσα 
την άποψή µας ως προς τον τρόπο επίλυσης των χρονιζόντων προβλη-την άποψή µας ως προς τον τρόπο επίλυσης των χρονιζόντων προβλη-
µάτων των εργαζοµένων µέσω δυναµικών κινητοποιήσεων και λύσεων µάτων των εργαζοµένων µέσω δυναµικών κινητοποιήσεων και λύσεων 
και θα δείτε να υλοποιείται η άποψη αυτή.και θα δείτε να υλοποιείται η άποψη αυτή.

Όσον αφορά τέλος στο θέµα του ασφαλιστη-Όσον αφορά τέλος στο θέµα του ασφαλιστη-
ρίου συµβολαίουρίου συµβολαίου, τα πράγµατα έχουν ως εξής. Οι εται-, τα πράγµατα έχουν ως εξής. Οι εται-
ρίες που προσήλθαν και υπέβαλαν προσφορά ήταν, εξ΄ όσων ρίες που προσήλθαν και υπέβαλαν προσφορά ήταν, εξ΄ όσων 
γνωρίζουµε, πέντε ενώ στη συνέχεια, για κάποιους σοβαρούς γνωρίζουµε, πέντε ενώ στη συνέχεια, για κάποιους σοβαρούς 
µάλλον λόγους, έµειναν δύο. Ακολούθησαν, εξ΄ όσων µάθα-µάλλον λόγους, έµειναν δύο. Ακολούθησαν, εξ΄ όσων µάθα-
µε, πέντε συνεδριάσεις µε τις εναποµείνασες εταιρίες να υπο-µε, πέντε συνεδριάσεις µε τις εναποµείνασες εταιρίες να υπο-
βάλουν τέσσερις διορθωτικές προσφορές. βάλουν τέσσερις διορθωτικές προσφορές. 
Σε κάθε λογικά σκεπτόµενο άνθρωπο, η διαδικασία αυτή, Σε κάθε λογικά σκεπτόµενο άνθρωπο, η διαδικασία αυτή, 

όπως εξελίχθηκε, θα δηµιουργούσε προβληµατισµούς. Εµείς όπως εξελίχθηκε, θα δηµιουργούσε προβληµατισµούς. Εµείς 
λοιπόν επειδή δεν έχουµε δικαίωµα συµµετοχής στις επιτρο-λοιπόν επειδή δεν έχουµε δικαίωµα συµµετοχής στις επιτρο-

πές, ως Σύλλογος, µας εκπροσωπεί ο ΣΕΕΤ. Προσπαθήσαµε να επικοινω-πές, ως Σύλλογος, µας εκπροσωπεί ο ΣΕΕΤ. Προσπαθήσαµε να επικοινω-
νήσουµε και να θέσουµε τους προβληµατισµούς µας στην ΠΑΣΚΕ, στην νήσουµε και να θέσουµε τους προβληµατισµούς µας στην ΠΑΣΚΕ, στην 
Ευπόλιδος, στην ΔΑΚΕ – Χαλκίδη και στην ΔΑΚΕ – Κούνιδας / Καλλίρης. Ευπόλιδος, στην ΔΑΚΕ – Χαλκίδη και στην ΔΑΚΕ – Κούνιδας / Καλλίρης. 
Αναγνωρίζουµε δε το λάθος µας ότι δεν ενηµερώσαµε την παράταξη Αναγνωρίζουµε δε το λάθος µας ότι δεν ενηµερώσαµε την παράταξη 
που εκπροσωπείται από την κα. Φ. Γκαβαλιζούδη. που εκπροσωπείται από την κα. Φ. Γκαβαλιζούδη. 
Από τους ανωτέρω ανταποκρίθηκε µόνο η ΔΑΚΕ – Κούνιδας / Καλ-Από τους ανωτέρω ανταποκρίθηκε µόνο η ΔΑΚΕ – Κούνιδας / Καλ-

λίρης, οι οποίοι δεν προέβησαν στις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε να λίρης, οι οποίοι δεν προέβησαν στις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε να 
τεθούν υπόψη οι ως άνω προβληµατισµοί στο Δ.Σ. του ΣΕΕΤ και ως εκ τεθούν υπόψη οι ως άνω προβληµατισµοί στο Δ.Σ. του ΣΕΕΤ και ως εκ 
τούτου ήταν µονόδροµος για τον Επιστηµονικό Σύλλογο η έκδοση σχετι-τούτου ήταν µονόδροµος για τον Επιστηµονικό Σύλλογο η έκδοση σχετι-
κής ανακοίνωσης προς το Δ.Σ. του ΣΕΕΤ. κής ανακοίνωσης προς το Δ.Σ. του ΣΕΕΤ. 
Στην ανακοίνωση ωστόσο του ΣΕΕΤ της 23.02.10, οι συνάδελφοι ένιω-Στην ανακοίνωση ωστόσο του ΣΕΕΤ της 23.02.10, οι συνάδελφοι ένιω-

σαν την ανάγκη να διευκρινίσουν, µε απολογητικό ύφος, ότι «από πλευ-σαν την ανάγκη να διευκρινίσουν, µε απολογητικό ύφος, ότι «από πλευ-
ράς των εκπροσώπων µας έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για αδιά-ράς των εκπροσώπων µας έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για αδιά-
βλητες διαδικασίες µε σκοπό τη βέλτιση επιλογή». Δεν γνωρίζουµε πώς βλητες διαδικασίες µε σκοπό τη βέλτιση επιλογή». Δεν γνωρίζουµε πώς 



προέκυψε η ανάγκη τους αυτή, επουδενί όµως από την ανακοίνωσή µας, προέκυψε η ανάγκη τους αυτή, επουδενί όµως από την ανακοίνωσή µας, 
την οποία συνδέουν µε την απάντησή τους αυτή. την οποία συνδέουν µε την απάντησή τους αυτή. 
Στην ανακοίνωσή µας άλλωστε είναι κατάφωρο πως οι προβληµατι-Στην ανακοίνωσή µας άλλωστε είναι κατάφωρο πως οι προβληµατι-

σµοί µας δεν σχετίζονται µε τη δράση των εκπροσώπων του ΣΕΕΤ. Για σµοί µας δεν σχετίζονται µε τη δράση των εκπροσώπων του ΣΕΕΤ. Για 
όσους δεν κατάλαβαν την ανακοίνωσή µας και χρειάζονται µετάφραση όσους δεν κατάλαβαν την ανακοίνωσή µας και χρειάζονται µετάφραση 
από τα ελληνικά στα ελληνικά, επαναλαµβάνουµε ότι η παραφιλολογία από τα ελληνικά στα ελληνικά, επαναλαµβάνουµε ότι η παραφιλολογία 
που αναφέραµε στην ανακοίνωσή µας, την οποία όπως και τονίσαµε δεν που αναφέραµε στην ανακοίνωσή µας, την οποία όπως και τονίσαµε δεν 
υιοθετούµε, έχει σχέση µε τη φερεγγυότητα των εταιριών και όχι φυσικά υιοθετούµε, έχει σχέση µε τη φερεγγυότητα των εταιριών και όχι φυσικά 
µε τους δύο εκπροσώπους του ΣΕΕΤ, οι οποίοι και είναι παλιοί συνεργά-µε τους δύο εκπροσώπους του ΣΕΕΤ, οι οποίοι και είναι παλιοί συνεργά-
τες στην Πληροφορική του Προέδρου και τους γνώρισε ως αγωνιστές και τες στην Πληροφορική του Προέδρου και τους γνώρισε ως αγωνιστές και 
καθαρούς ανθρώπους και την ίδια γνώµη έχει µέχρι σήµερα. Παραθέ-καθαρούς ανθρώπους και την ίδια γνώµη έχει µέχρι σήµερα. Παραθέ-
τουµε δε συνηµµένως αυτούσια την προηγούµενη ανακοίνωσή µας για τουµε δε συνηµµένως αυτούσια την προηγούµενη ανακοίνωσή µας για 
όσους δεν την έχουν πρόχειρη.όσους δεν την έχουν πρόχειρη.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους συντάκτες της Ανακοίνωσης Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους συντάκτες της Ανακοίνωσης 
της 23.02.10 του ΣΕΕΤ, καθώς και όσους ενστερνίζονται τα αναφερό-της 23.02.10 του ΣΕΕΤ, καθώς και όσους ενστερνίζονται τα αναφερό-
µενα σε αυτή, γιατί µας έδωσαν το βήµα – ευκαιρία να πούµε πολ-µενα σε αυτή, γιατί µας έδωσαν το βήµα – ευκαιρία να πούµε πολ-
λές αλήθειες και να διευκρινίσουµε πολλά ζητήµατα, µε τα οποία λές αλήθειες και να διευκρινίσουµε πολλά ζητήµατα, µε τα οποία 
εάν ασχολούµαστε πριν την Ανακοίνωση αυτή του ΣΕΕΤ θα γινό-εάν ασχολούµαστε πριν την Ανακοίνωση αυτή του ΣΕΕΤ θα γινό-
µασταν γραφικοί. Εµείς οκτώ χρόνια τώρα παραµένουµε πιστοί, µασταν γραφικοί. Εµείς οκτώ χρόνια τώρα παραµένουµε πιστοί, 
αταλάντευτα, στην πορεία που έχουµε χαράξει και θα είµαστε συ-αταλάντευτα, στην πορεία που έχουµε χαράξει και θα είµαστε συ-
νεπώς συµπαραστάτες του ΣΕΕΤ σε κάθε θετική τους προσπάθεια, νεπώς συµπαραστάτες του ΣΕΕΤ σε κάθε θετική τους προσπάθεια, 
αλλά λευκή επιταγή δεν δίνει κανένας εργαζόµενος, πόσο µάλλον αλλά λευκή επιταγή δεν δίνει κανένας εργαζόµενος, πόσο µάλλον 
ο Επιστηµονικός Σύλλογος.ο Επιστηµονικός Σύλλογος.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούςΜε συναδελφικούς χαιρετισµούς
Για το Δ.Σ.Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραµµατέας Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραµµατέας

 Π. Σαλεµής  Ι. Σαµαράς Π. Σαλεµής  Ι. Σαµαράς


