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ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ   ALPHA   - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Η εξαγορά της Εμπορικής από την Alpha, «ευλογήθηκε» από τους δανειστές μας, την τρόικα (€.€., ΔΝΤ, 
ΕΚΤ)  και  δημιουργεί  έναν  ισχυρό  τραπεζικό  όμιλο.  Είναι  μια  ΝΕΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  για  τους 
μεγαλομετόχους  της  Alpha  και  δικαιολογημένα θριαμβολογούν  γιατί  έτσι  εξασφαλίζουν  τα  συμφέροντά 
τους. Είναι  μια ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για μια μερίδα επιχειρηματιών γιατί  έτσι «θα βάλουν στο χέρι» 
φτηνό χρήμα.  

Η  εξαγορά  της  Εμπορικής  από  την Alpha  δημιουργεί  μια  ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και  για  τους  18.000  
εργαζόμενους στο  νέο  όμιλο (από  τους  οποίους  οι  12.000 εργάζονται  στη τράπεζα).  Εργαζόμενους με 
διαφορετικά εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αποτέλεσμα των νόμων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, 
με τις ευλογίες της €.€. και την ανοχή –  συνενοχή των συνδικαλιστικών ηγεσιών των ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο - κοινός μας πλέον - εργοδότης έχει διακηρύξει το στόχο του. Απαιτεί και αυτός μείωση του λειτουργικού 
κόστους κατά 150 εκατ.€, δηλαδή επιδιώκει και αυτός μειώσεις μισθών – «εθελούσιες» απολύσεις.   

Είναι φανερό ότι ο διαχωρισμός των εργαζομένων σε παλιούς και νέους, σε πρώην Πίστεως,  πρώην Ιονικής 
και σε πρώην Εμπορικής, εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα της εργοδοσίας. «Διαίρει και 
βασίλευε».  Η  ύπαρξη  5  σωματείων  στην  τράπεζα  συμβάλλει  σε  αυτή  τη  διάσπαση.  Αλήθεια  ποιον 
εξυπηρετεί η ύπαρξη 5 σωματείων; 

Μήπως βολεύει  συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις  για να κρατούν «ομήρους» εργαζόμενους, να 
διαχειρίζονται τα οικονομικά των σωματείων και να διαμορφώνουν συσχετισμούς στην ΟΤΟΕ;

Στα δύο μεγαλύτερα σωματεία κυριαρχούν οι  δυνάμεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ. Στο σύλλογο της Alpha 
μάλιστα ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ έχουν κοινή παράταξη («Ενωμένος Σύλλογος») και συμμετέχουν στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο. Μπορούν λοιπόν να πάρουν απόφαση για δημιουργία ενός νέου σωματείου στην Alpha 
bank.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθεί  η εργοδοτική επιθετικότητα. Για  να κερδίσει  η εργοδοσία τα 
150 εκατ.€ που υπολογίζει θα απειλήσει, θα εκβιάσει,  θα τρομοκρατήσει. Τα κοινά μας συμφέροντα, οι ίδιες 
ανάγκες μας, απαιτούν την μέγιστη συσπείρωση, την ενιαία δράση για την προστασία των μισθολογικών – 
εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

Εμπρός,  για  τη  δημιουργία  ενός  σωματείου.  Χωρίς  προκαταλήψεις,  χωρίς  ηγεμονισμούς  και  
μικρομεγαλισμούς,  προτείνουμε  την  ταυτόχρονη  σύγκλιση  Γενικών  Συνελεύσεων  όλων  των 
Συλλόγων,  απόφαση  για  την  αυτοδιάλυσή  τους,  δημιουργία  ενός  νέου  σωματείου,  άμεση 
προκήρυξη εκλογών. 
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