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Συνάδελφοι, 

Γίναμε παρατηρητές ενός θεάτρου παραλόγου που εξελισσόταν 

μεταξύ ΟΤΟΕ, Τραπεζών και Γεν. Συμβουλίου δια μέσου σχετικών 

ανακοινώσεων σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Σ.Σ.Ε. Ως Σύλλογος δε θα 

συνταχθούμε με κανένα μέρος, 

διότι έκαστο φωτογραφίζει τα 

γεγονότα από τη δική του γωνία, 

μεταφράζοντάς τα κατά το δοκούν, 

επικαλούμενα το αληθές των 

ισχυρισμών τους. Πλην όμως 

παραλείπουν να διευκρινίσουν πως 

επικοινωνούν μόνο ένα κομμάτι της 

αλήθειας. Και αυτό σε επίπεδο 

αποτελέσματος είναι χειρότερο από το να απευθύνουν ψευδή στοιχεία, 

γιατί αποπροσανατολίζουν τον αποδέκτη του μηνύματος, ο οποίος 

αποσπώμενος από την αληθοφάνεια των ισχυρισμών, δεν μπορεί να 

αντιληφθεί τη μη ευστάθεια αυτών. 
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Συνάδελφοι, 

 Εμείς, ως Σύλλογος, δεν θα αντιταχθούμε στην υπογραφή της 

σύμβασης, γι΄ αυτό και ορθώς τη συνυπογράψαμε, 

εναντιωνόμαστε όμως σε μικρά ψεματάκια και μεγάλα 

τεχνάσματα και αλχημείες. Και μνήμη έχουμε και κρίση. 

Άλλωστε δεν απέχει πολύ χρονικά και η ημερομηνία 

υπογραφής της επιχειρησιακής σύμβασης στην Εμπορική, 

όταν ο αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος υπέγραφε την 

κατάπτυστη αυτή εννεάμηνη σύμβαση, βαπτίζοντάς την μάλιστα διετή. 

Και είμαστε ευγνώμονες που η διοίκηση της Alpha δεν έκανε χρήση του 

όπλου της καταγγελίας. Όσον αφορά δε το 3%, είχαμε 

πλειστάκις τονίσει να μην περιληφθεί και να ενταχθεί 

αναδρομικά, αν η νέα ΣΣΕ δεν περιείχε μειώσεις. Ωστόσο ο 

ΣΥΕΤΕ για άλλη μια φορά επένδυσε στο επικοινωνιακό σκέλος 

του ζητήματος, επιθυμώντας την ηρωοποίηση των δήθεν προσπαθειών 

του, ώστε εντέλει η επιχειρησιακή σύμβαση να είναι πιο εύπεπτη. Για άλλη 

μία φορά, λοιπόν, η επιχειρησιακή σύμβαση μετουσιώθηκε από τον ΣΥΕΤΕ 

σε τρόπαιο διατρανώνοντας τη δήθεν σκληρή διαπραγματευτική κυοφορία 

της, διαποτίζοντας τους συναδέλφους με το μεγάλο ψέμα της χρονικής 

διάρκειάς της και αποσιωπώντας τα αληθινά γεγονότα. Γι΄ αυτό το λόγο 

άλλωστε στο πρόσφατο παρελθόν ο Σύλλογός μας θεώρησε χρέος του να 

εκδώσει, ως και έγινε, ανακοίνωση για την αποκατάσταση της αλήθειας, 

αναφέροντας συγκεκριμένα τα κάτωθι:   

 Θα έπρεπε να προηγηθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ – 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ, όπως είθισται μέχρι σήμερα. Ευθύνη τους ήταν να πείσουν 
και να πιέσουν την Διοίκηση να περιμένει μέχρι την συνομολόγηση της 
ΣΣΕ. 
 Οι μισθολογικές μειώσεις για τις οποίες γίνεται μνεία στην 
επιχειρησιακή σύμβαση ήταν πολύ μεγάλες και γι΄ αυτό άλλωστε και η 
Διοίκηση ανέλαβε την ευθύνη, στην περίπτωση που στη ΣΣΕ οι 
μισθολογικές μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 3% να 
επιστραφεί στους συναδέλφους το 3%. Άρα για ποια επιτυχία μιλά ο 
έτερος Σύλλογος; 
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 Έξι μήνες από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης παρήλθαν 
άπρακτοι, χωρίς δηλαδή ουσιαστική διαπραγμάτευση για να 
«προσεγγιστούν» και να προβούν στην κατάρτιση της επιχειρησιακής 
σύμβασης τα δύο μέρη μέσα σε 24 ώρες.  
 Ο ΣΥΕΤΕ είχε δεσμευθεί απέναντι στους συναδέλφους να ερωτηθούν 
έστω και τυπικά - δηλαδή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους - 
από μία έστω και «στημένη» Γ.Σ, από μία Γ.Σ. παρωδία. Τελικά ούτε 
αυτό έπραξαν. Αιτιολογημένα βέβαια καθώς  φοβήθηκαν μία νέα 10η 
Δεκεμβρίου 2010» 

 

 

Αιδώς αργείοι!! Αν δεν πληρώσετε για αυτό το τέλμα στο οποίο μας 

έχετε οδηγήσει, τουλάχιστον μην ορθώνετε 

εμπόδια στο να προχωρήσουμε συνασπισμένοι 

όλοι οι εργαζόμενοι, νέοι και παλιοί, με 

διαφανείς διαδικασίες και ειλικρινή διάθεση 

προς την ορθή κατεύθυνση, για να κτίσουμε 

ένα καλύτερο αύριο. 
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Συνάδελφοι, 

Πιο έντονη από ποτέ είναι η ανάγκη να έρθουν οι τύχες των 

εργαζομένων στα χέρια τους και να περιθωριοποιηθούν όποιοι 

«επαγγελματίες του είδους» που βλέπουν τον συνδικαλισμό ως πεδίο 

προσπορισμού δικών τους ωφελειών. Οι λίγοι, όμως, καλοί από εκείνους 

είναι ευπρόσδεκτοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υ.Γ. Επισυνάπτεται, για καλύτερη ενημέρωσή σας, η υπογραφείσα, από τα 
δύο μέρη, Σ.Σ.Ε. 

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς. 
 


	/Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς.

