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Συνάδελφοι, 

Εν πρώτοις, οι εκλογές στους κόλπους ενός συνδικαλιστικού 
οργάνου δεν μπορούν να αποτελέσουν 
θεματική προς σχολιασμό ή άσκηση 
κριτικής από ένα άλλο συνδικαλιστικό 
όργανο, καθότι συνιστά εσωτερικό 
ζήτημα. Όταν όμως εξαγγέλλονται 
εκλογές κατά τρόπο που το ζήτημα αυτό 
να ενδιαφέρει εν τέλει όλους τους 
συναδέλφους του Ομίλου ανεξαιρέτως, 
τότε αναντίρρητα γίνεται λόγος όχι πια 
για ένα εσωτερικό ζήτημα, αλλά για μία 

θεματική συνδικαλιστικής φύσεως. 

Συγκεκριμένα πριν ακόμη ακόμη στεγνώσει το μελάνι του ΣΕΕΤ 
που αποτύπωνε τα επιχειρήματα με τα οποία ζητούσε την επιστολική ψήφο 
των μελών του για αλλαγή των χρονικών διαστημάτων ανάμεσα στη 
διενέργεια των εκλογών, ήτοι από κάθε δύο χρόνια σε τρία, όχι μόνον δεν 
εξάντλησαν την διετία αλλά εξήγγειλαν τελικά τη διενέργεια των 
εκλογών τους σε μόλις 18 μήνες. Ειρήσθω εν παρόδω πως η πρόταση του 
ΣΕΕΤ για διενέργεια των εκλογών κάθε τρία χρόνια επιτασσόταν από τη 
λογική και συνδικαλιστική πρακτική καθότι με το να διενεργούνται κάθε 
δύο χρόνια δημιουργείτο το εξής οξύμωρο  … στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες διενεργούντο εκλογές δύο φορές μεταξύ δύο συνεδρίων ΟΤΟΕ ή 
ΓΣΕΕ οι εκλεγέντες εκπρόσωποι του ΣΕΕΤ δεν είχαν τη δυνατότητα να 
εκφραστούν στο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή 
επίσης παρατηρείτο, στις περιπτώσεις που από τη λήψη αποφάσεως στα εν 
λόγω συνέδρια είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την εκλογή 
εκπροσώπων του ΣΕΕΤ, η δημιουργία στρεβλώσεων σε επίπεδο αναλογίας 
αντιπροσώπευσης στα υπόψη συνέδρια λόγων των συνεχών και ραγδαίων 
εξελίξεων. 
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Λογικό και επόμενο, λοιπόν, ο ΣΕΕΤ να αποφασίζει, έστω και 
καθυστερημένα, να συμμορφωθεί, δια της πρόσφατης επιστολικής ψήφου 
των μελών του, προς την πρακτική της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ για τους πιο πάνω 
λόγους, εμφανιζόμενος να θέτει τέρμα (;) και επισήμως στην άτακτη ως 
προς τα χρονικά διαστήματα διενέργειας των εκλογών του. Παρά ταύτα, 
ακολούθως, οπισθοχώρησε από τη λογική διενέργειας των εκλογών κάθε 

τρία χρόνια, εξαγγέλλοντας νέες, 
έχοντας παρέλθει μόλις 18 
μήνες από τις τελευταίες. 
Διενεργούμενες, λοιπόν, οι 
εκλογές του ΣΕΕΤ τον Νοέμβριο 
-  Δεκέμβριο 2013 ενόψει του 
ότι το μεν συνέδριο της ΟΤΟΕ 
θα λάβει χώρα Νοέμβριο - 
Δεκέμβριο 2015 το δε της ΓΣΕΕ 
την άνοιξη του 2016, είναι 
πασιφανές το έλλειμμα 
συνδικαλιστικού ερείσματος 

των εκλεγέντων του ΣΕΕΤ  σε 
επίπεδο αναλογίας αντιπροσώπων στα συνέδρια αυτά.  

Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, ο ΣΕΕΤ βλέποντας την τάση σύνταξης 
των συναδέλφων της πρώην Εμπορικής με τις αποφάσεις των συνεδρίων 

της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ και 
απομάκρυνσης από εκείνους, 
επιχείρησαν, δια της επιστολικής 
ψήφου των μελών τους, να 
διατηρήσουν μία «αξιοπρεπή» φωνή 
τα επόμενα τρία χρόνια, διότι για 
τους περισσότερους δεν απομένει 
περισσότερος χρόνος μέχρι τη 
συνταξιοδότησή τους, 
υποκλέπτοντας τοιουτοτρόπως τη 
δύναμη των αγωνιστών συναδέλφων. 
Στο σημείο αυτό όμως εύλογα 
διερωτάται κανείς τι μεσολάβησε 

που ανάγκασε τον ΣΕΕΤ όχι μόνο να μην τηρήσει την απόφαση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του περί διενέργειας των εκλογών 
κάθε τρία χρόνια αλλά ούτε καν να εφαρμόσει το μέχρι τότε υιοθετηθέν 
σύστημα (της πραγμάτωσης των εκλογικών διαδικασιών κάθε δύο έτη), 
εξαγγέλλοντας εν τέλει τη διενέργεια των εκλογών του σε μόλις 18 
μήνες. Σημειωτέον δε πως ο ΣΕΕΤ καυχιόταν για την συντριπτική 
πλειοψηφία που επισφράγισε την πρότασή του για διενέργεια των εκλογών 
κάθε τρία χρόνια, υπερτονίζοντας πόσο στρεβλό ήταν το προκάτοχο 
σύστημα που εφήρμοζαν, κάτι που δικαιολογούσε και τη συντριπτική 
πλειοψηφία που συντασσόταν με την κατάργηση αυτού και υπερψήφιση 
του προταθέντος. 



  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  διατήρηση της καρέκλας προδιαγράφει, όπως αποδεικνύουν τα 
γεγονότα, τις κινήσεις του ΣΕΕΤ. Και να είστε σίγουροι, συνάδελφοι, πως 
δεν μας απασχολεί το γεγονός της διατήρησης ή απώλειας της καρέκλας 
τους. Άλλωστε αυτές που έχουν τώρα, θα ελαττωθούν κατά πολύ 
(αποσπάσεις) μετά τις εκλογές τους και σε κάθε περίπτωση είναι 
καρέκλες που «φθίνουν» και «φθείρονται» με γοργούς ρυθμούς, για δε 
τους περισσοτέρους εξ αυτών, είναι καρέκλες αναμονής προ της εξόδου 
τους από το συνδικαλιστικό χώρο. Και αυτό δεν είναι δικοί μας ισχυρισμοί, 
είναι γεγονότα απορρέοντα από τις αποφάσεις των συνεδρίων της ΟΤΟΕ 
και της ΓΣΕΕ και τη σχετική συνδικαλιστική νομοθεσία [π.χ. Ν 1264/1982 
(ένα συνδικαλιστικό όργανο ανά πιστωτικό ίδρυμα)]. Η επίσπευση, λοιπόν, 
των εκλογών εδράζεται στην προσπάθειά τους να περισώσουν ό,τι 
μπορούν, αντλώντας από τη δύναμη των εργαζομένων, εκπεφρασμένης 
δια της ψήφου τους, ώστε να περιφρουρήσουν τα προνόμιά τους για την 
επίτευξη των ευτελών σκοπών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5 

Συνάδελφοι, 

Όλα τα ως άνω σας τα επικοινωνούμε μόνον γιατί η γνώση και η 
ενημέρωση είναι δύναμη, πόσο μάλλον στους χαλεπούς καιρούς που 
διανύουμε. Γι΄ αυτό λοιπόν οι καιροσκόποι δεν θα πρέπει να βρουν χώρο να 
εκμεταλλευτούν την ελλιπή ή μη ενημέρωση των συναδέλφων για να 
πετύχουν τους ποταπούς σκοπούς τους. Όντας λοιπόν γνώστες της 
αλήθειας και όχι του ψέματος, παρουσιαζόμενου από τον ΣΕΕΤ με το 
ένδυμα - ομολογουμένως -  απαράμιλλης αληθοφάνειας, μπορείτε να 
θωρακιστείτε απέναντί του και να μην επιτρέψετε να καταστείτε ένα 
πιόνι αυτού στη σκακιέρα της διατήρησης της καρέκλας τους. Εμείς δεν 
πρόκειται ποτέ να υποδείξουμε σε κανέναν συνάδελφο τι να πράξει. Εάν 
όμως δεν έχετε αποφασίσει ακόμη τη διαγραφή σας από τον ΣΕΕΤ, θα 
πρέπει να γνωρίζετε πως και μόνον η συμμετοχή σας στις εκλογικές τους 
διαδικασίες , τους δίδει τη δύναμη που επιζητούν για να υλοποιήσουν τους 
ευτελείς σκοπούς τους. Επειδή λοιπόν έχουν εντρυφήσει στην τέχνη του 
να παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση, 
ερευνήστε, ενημερωθείτε, διασταυρώστε, μην δώσετε τη δύναμή σας 
ελαφρά την καρδία βορά στις αδηφάγες ορέξεις κάποιων για ευόδωση 
των χαμερπών προσωπικών τους φιλοδοξιών. 

 

Σωστός συνάδελφος, 

Σωστός υπάλληλος, 

Σωστός πολίτης, 

Είναι ο ενημερωμένος συνάδελφος, υπάλληλος και πολίτης. 
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Υ.Γ.1 Σε πρόσφατη συνάντηση του Συλλόγου μας με τον Σύλλογο της 
Alpha έλαβε χώρα μία εποικοδομητική συζήτηση για τα τρέχοντα 
προβλήματα που αναφύονται εξαιτίας της επιχείρησης της πλήρους 
«ενοποίησης» των δύο τραπεζών. Αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, και στις 
σχετικές συνακόλουθες εργασίες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Διεύθυνση Πληροφορικής, διότι οι εκεί συνάδελφοι έχουν επωμιστεί ένα 
πολύ σοβαρό έργο, την ενοποίηση των συστημάτων, το οποίο έργο απαιτεί 
για την ολοκλήρωσή του πάρα πολλές εργατοώρες, ακόμη και επί αργιών 
και σαββατοκύριακων, εκ μέρους προσωπικού όχι μόνο εξειδικευμένου 
αλλά και διαθέτοντος μεγάλη εμπειρία στα ως άνω συστήματα. Κατόπιν, 
λοιπόν, εκτενούς συζήτησης και ανάλυσης των προβλημάτων που έχουν 
ανακύψει, αφενός μεν ενστερνίστηκαν όσα τέθηκαν επί τάπητος 
αφετέρου δε υποσχέθηκαν να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν για την 
υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους και ότι θα είναι σε ανοιχτή 
γραμμή όχι μόνον με το Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού αλλά και με 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους συναδέλφους της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής. Κατόπιν τούτων τους ευχαριστήσαμε για τη μέχρι σήμερα 
άψογη συνεργασία μας, για τις επιτυχημένες παρεμβάσεις τους, όπως 
ενδεικτικά την έκτακτη επιχειρησιακή σύμβαση και το σύστημα 
τηλεπεξεργασίας καθώς και σωρεία άλλων καθημερινών τους 
παρεμβάσεων. Ελπίζουμε δε στην επίλυση και του ως άνω ζητήματος 
καθώς και τυχόν κάθε άλλου αναφυομένου. 
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Υ.Γ.2 Ο χάρτινος Στρατάρχης “προστάτης” , με λίγα λόγια ... 

Συνάδελφοι, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, γίναμε μάρτυρες 
ενός τραγελαφικού επεισοδίου με πρωτοστάτη τον Πρόεδρο του ΣΕΕΤ, ο 
οποίος συνοδευόταν από την κουστωδία του. Οι παραπάνω στις 14.10.2013 
σε επίσκεψη του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου στη Διεύθυνση 
Κεντροποιημένων Εργασιών της πρώην Εμπορικής Τράπεζας διαρρήγνυαν 

τα ιμάτιά τους φωνάζοντας "τι 
δουλειά έχετε στο μαγαζί μας" και 
άλλες παρόμοιου επιπέδου 
εκφράσεις. Άραγε, συνάδελφοι, ποιο 
εννοούν ως μαγαζί, υπό ποια έννοια 
είναι ιδιοκτήτες αυτού και με ποια 
έννομη σχέση εργατικού δικαίου 
συνδεόμαστε με αυτούς, ως άλλοι 
υπάλληλοί τους; Πέραν επομένως 
της γελοιότητας που ενέχουν οι 
πρώτες στιγμές ενός τέτοιου είδους 
επεισοδίου, αποκαλύπτονται σε μία 
δεύτερη ανάγνωση πιο επικίνδυνες 
σκέψεις και πρακτικές. Άραγε αν 
αντιδρούν κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
στο κίνδυνο απώλειας της καρέκλας 
τους και των παρελκομένων αυτής, 
τι θα κάνουν όταν τη χάσουν; Το 

μόνο σίγουρο, συνάδελφοι, είναι πως στην ιδέα πως χάνουν την "εξουσία" 
που συνεπάγεται η καρέκλα τους, χάνουν παράλληλα κάθε ίχνος λογικής, 
ψυχραιμίας, αξιοπρέπειας, πολιτισμού. Είναι επομένως επικίνδυνοι και 
ακόμη πιο επικίνδυνο είναι να παρέχεις όπλα στους επικίνδυνους. Ας μην 
δώσουμε λοιπόν στους "προστάτες" τη δύναμη, που εναγωνίως αναζητούν 
να υφαπάρξουν μέσω της συμμετοχής μας στις εκλογικές τους 
διαδικασίες, για να τη χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν. 

 

 


