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Συνάδελφοι, 

Κατόπιν κάποιων τηλεφωνημάτων συναδέλφων που δεχθήκαμε για την 

παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες και γεννήθηκαν εν πολλοίς 

από διαδιδόμενα ψεύδη που διασπείρουν κατά τη συνήθη 

τους πρακτική τα «γνωστά - άγνωστα» παπαγαλάκια, 

αναφέρουμε τα παρακάτω: 

 

• Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού συνεχίζει ακάθεκτος την 

πορεία του με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον των εργαζομένων 

και του Ομίλου. 

• Τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα του αντιπροσωπευτικότερου 

Συλλόγου της Alpha Bank και η ιστορία του Συλλόγου μας υπέδειξαν 

την αδήριτη ανάγκη για μια εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα 

στους δύο αυτούς συλλόγους με πυξίδα πάντα την 

υλοποίηση της πραγματικής ουσίας του 

συνδικαλισμού. Η δε καθημερινότητα μας 

δικαιώνει συνεχώς, κάτι που μας δίνει δύναμη να 

συνεχίσουμε το έργο μας. Βέβαια όλοι 

κρινόμαστε σε καθημερινή βάση και γι΄ αυτό, 

άλλωστε, επαναλαμβάνουμε, πως οι λευκές 

επιταγές πλέον έχουν εκλείψει. Αφ΄ ης, όμως, 

στιγμής παρατηρούμε επί του πρακτέου ο 

παραπάνω Σύλλογος να επικροτεί τα πεπραγμένα 

μας, ως αντανάκλαση των αρχών της διαφάνειας 

και αξιοκρατίας από τις οποίες εμφορούμαστε, 

και σε αντιδιαστολή με τον ΣΕΕΤ, ο οποίος 

επιδιδόταν σε ρήξη λιβέλων εναντίον μας χωρίς ποτέ απτά στοιχεία 

και γεγονότα, δε σας κρύβουμε πως η στάση αυτή του πρώτου 

Συλλόγου μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Περαιτέρω δε η έμπρακτη 

μετουσίωση της έννοιας του συνδικαλισμού από τον 

αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο της Alpha που αποδεικνύεται από το 
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έργο του, όπως λ.χ. η προσφάτως καταρτισθείσα επιχειρησιακή 

σύμβαση, δε θα μπορούσε να μην εκτιμηθεί από το Σύλλογό μας. 

• Ο Σύλλογός μας θα διαλυθεί μόνο σε περίπτωση δρομολόγησης 

ενοποίησης όλων των Συλλόγων του Ομίλου, έναντι της οποίας 

περίπτωσης αυτής όχι μόνον κείμεθα θετικά αλλά και θα 

πρωτοστατήσουμε, σε συνέπεια και συνέχεια των αρχών και των 

θέσεών μας στις οποίες 

αταλάντευτα είμαστε πιστοί. 

Συγκεκριμένα σε κάθε 

δημόσια και ιδιωτική μας 

αναφορά (γραπτή και 

προφορική) επισημαίναμε 

σχετικά πως είμαστε υπέρ 

ενός σωματείου ανά 

Τράπεζα και πως σε 

περίπτωση πλήρωσης των 

απαραίτητων προϋποθέσεων, 

θα προχωρούσαμε προς την 

κατεύθυνση αυτή, παραδίδοντας τα κλειδιά των γραφείων μας στη 

Διοίκηση της Τράπεζας, διότι εκεί ανήκουν τα γραφεία μας, και 

διανέμοντας τη περιουσία του Συλλόγου μας στα μέλη του με 

αντικειμενικά κριτήρια, όπως π.χ. συμβαίνει και στην παροχή του 

εφάπαξ(1).  

 

Υ.Γ. Όσο για την από 16.07.2013 ανακοίνωση του ΣΕΕΤ, την αφήνουμε στο 

έλεος της  κρίσης των συναδέλφων.  Εάν βέβαια προκληθούμε, θα 

επανέλθουμε...    

 

 

                                                           
1 Κατά τα οριζόμενα σε κάθε περίπτωση στο Καταστατικό του Ταμείου μας και συναφείς 

πράξεις που εκδίδονται ερειδόμενες στις διατάξεις του ως άνω Καταστατικού.  

 


