
 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωςη Νο 85 – Φεβρουάριοσ 2014 

 

 

υνάδελφοι, 

 

    Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ (ΕΑ) τιμά τθν ιςτορία τθσ και τθν εμπιςτοςφνθ των 

ςυναδζλφων.  Όλοι γνωρίηουν πολφ καλά ότι ανεξαρτιτωσ δφναμθσ θ ΕΑ ςτάκθκε πάντα 

ςτο φψοσ των περιςτάςεων:  

 

 Τπεραςπίςτθκε, κόντρα ςε ‘’κεοφσ και δαίμονεσ’’, τον Οργανιςμό 

Προςωπικοφ (το μεγάλο ‘’αγκάκι’’ των Γάλλων) με αποκορφφωμα εκείνθ τθ κυελλϊδθ 

υνζλευςθ του Δεκζμβρθ του 2010 - όταν ακόμα και θ πλειοψθφία του Δ του ΕΕΣ είχε 

ευκυγραμμιςτεί απόλυτα με τθν απαίτθςθ τθσ Γαλλικισ Διοίκθςθσ για κατάργθςθ βακμϊν, 

κλάδων και πεικαρχικϊν βακμίδων !!! 

 

 Ζδωςε ςκλθρι μάχθ ενάντια ςτο Δελτίο Αξιολόγθςθσ και τθν ατομικι 

ςτοχοκεςία - αυτι τθν κθλιά που ζχουν περάςει ςτουσ εργαηόμενουσ οι Διοικιςεισ των 

Σραπεηϊν με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των παρατάξεων που πλειοψθφοφν ςτα ςωματεία. 

 

 Πάλεψε για τθ υλλογικι φμβαςθ τθσ Εμπορικισ του 2012 (ενάντια ςτθν 

περικοπι των επιδομάτων «Ιςολογιςμοφ», «επιχειρθςιακοφ» και «teller») όπωσ και για τθν 

Κλαδικι του 2013 ( ενάντια ςε νζεσ μειϊςεισ αποδοχϊν και ςτθν επζκταςθ του ωραρίου 

ςτισ Δ/νςεισ ) 

 

 τθν ΟΣΟΕ και ςτθ ΓΕΕ δεν ςτθρίηει τουσ ςυμβιβαςμζνουσ οι οποίοι ζχουν 

και αυτοί μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ για τθν κατάςταςθ που βιϊνουν ςιμερα οι εργαηόμενοι 

( βλ. ςυμφωνία τθσ ΓΕ ςτθν απελευκζρωςθ των απολφςεων!!!) .  

 

 Ανζδειξε με τον πιο ζντονο τρόπο το ςκάνδαλο των ςκανδάλων που αφορά 

ςτθν ενίςχυςθ των ιδιωτικϊν τραπεηϊν με δάνεια που χρεϊνεται ο Ελλθνικόσ Λαόσ (ΣΧ) 

απαιτϊντασ ταυτόχρονα το πζραςμα αυτϊν των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων κάτω από δθμόςιο 

κοινωνικό ζλεγχο. 

 

 Ζκρουςε τον κϊδωνα του κινδφνου για το Σαμείο (ΣΕΑΠΕΣΕ) με τθν ειδικι 

ανακοίνωςθ Νο84, προειδοποιϊντασ τουσ ςυναδζλφουσ να το ςκεφτοφν δφο φορζσ πριν 

επιλζξουν τθν πρόωρθ ζξοδο από τθν Σράπεηα. 

 

Φυςικά αν δεν είχε να αντιμετωπίςει τόςο τθν εμπακι και κοντόφκαλμθ πολιτικι 

κάποιων παρατάξεων όςο και τον ςτενό εναγκαλιςμό με τθν εργοδοςία κάποιων άλλων, τα 

πράγματα ςιμερα κα ιταν πολφ καλφτερα και το ςυνδικάτο ςίγουρα πολφ πιο ςυμπαγζσ.  

 

 

 

 

 



 

 

Επιλζξαμε χαμθλοφσ τόνουσ απζναντι ςε «αντίπαλεσ δυνάμεισ», εκφράςαμε κετικό 

ςυνδικαλιςτικό λόγο με ςκοπό να ενϊςουμε τουσ ςυναδζλφουσ ςτθν κατεφκυνςθ 

υπεράςπιςθσ των δικαιωμάτων μασ.  

Προωκιςαμε, με επιμονι, τθν ιδζα για κοινι ςφςκεψθ υλλόγων και 

ςυνδικαλιςτικϊν παρατάξεων, θ οποία και πραγματοποιικθκε ςτισ 29/01 ςτα γραφεία τθσ 

ΟΣΟΕ (βλ. Ανακ. ΕΝ.Α.., Νο 3). τθ ςφςκεψθ αυτι ςυμφωνικθκε θ κοινι δράςθ των 

υλλόγων ςτο κζμα τθσ νζασ Επιχειρθςιακισ Ε ςτθν Alpha Bank και θ διεκδίκθςι τθσ με 

τθν κατάρτιςθ ενόσ πλαιςίου αιτθμάτων που κα ςυμπεριλαμβάνει ό,τι πιο κετικό ζχει 

κατακτθκεί (βλ. Ανακ. ΕΝ.Α., Νο 5). 

Ελπίηουμε ότι οι αλαηονικζσ ςυμπεριφορζσ του παρελκόντοσ και τα κομματικά 

κριτιρια ωσ προχποκζςεισ ςυνδικαλιςτικϊν ςυνεργαςιϊν, αυτι τθ φορά κα εκλείψουν και 

ο Ενωτικόσ Αγωνιςτικόσ φλλογοσ Alpha-Εμπορικισ θα βαδίςει ενωτικά και αγωνιςτικά 

τιμώντασ τον τίτλο του.   

Σο αποτζλεςμα αυτοφ του εγχειριματοσ βζβαια δεν ζχει οριςτικά κρικεί. Η μάχθ 

όμωσ αξίηει να δοκεί επειδι το επόμενο διάςτθμα κα είναι ιδιαίτερα κρίςιμο για τουσ 

εργαηόμενουσ και τισ τράπεηεσ. Οι ςυγχωνεφςεισ δεν ζχουν ακόμα ολοκλθρωκεί και οι 

κινιςεισ μασ πρζπει να είναι προςεκτικζσ, να μθν ςερνόμαςτε αβίαςτα πίςω από ςικζ 

παιχνίδια που ζχουν ζντονθ τθ ςφραγίδα κυβερνθτικϊν κφκλων και τθσ εργοδοςίασ.   

 

Συνάδελφοι,  

 

Η Ενιαία Αγωνιςτικι υςπείρωςθ δεν ςκοπεφει να γίνει το ζνα ςκζλοσ μιασ 

ςυνδικαλιςτικισ γραφειοκρατίασ που ςκοπό ζχει απλά να «βγάλει» τθν τριετία. Σο 

ηθτοφμενο για εμάσ δεν είναι θ διαχείριςθ τθσ ιττασ, οφτε ζνασ ςυνδικαλιςμόσ  

επικοινωνιακοφ τφπου. 

Παλεφουμε, γιατί πιςτεφουμε ότι το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα χρειάηεται αλλαγι 

πλεφςθσ και νοοτροπίασ, μαχθτικότθτα, ζμπνευςθ και πάνω από όλα δθμιουργία δομϊν και 

ςυνκθκϊν ςυμμετοχισ όλων των εργαηομζνων. Χρειάηεται να πείςει ότι ςτζκεται δίπλα 

ςτον ανυπεράςπιςτο και κακθμερινά βαλλόμενο ςυνάδελφο.  

Για να γίνουν όμωσ όλα αυτά πρζπει να «ςπάςουν αυγά». Είμαςτε άραγε 

διατεκειμζνοι όλοι, εκλεγμζνοι ςυνδικαλιςτζσ και εργαηόμενοι, να το κάνουμε;  

Ο χρόνοσ ιδθ μετράει αντίςτροφα. Η Διοίκθςθ ςυνεχίηει τθν προςπάκεια τθσ για 

τθν υλοποίθςθ του διακθρυγμζνου ςτόχου τθσ που δεν είναι άλλοσ από τθ μείωςθ του 

λειτουργικοφ κόςτουσ.  

 

 

«Δζνει» με ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τθν πολιτικι τθσ :  

 

 Προαναγγζλλει μείωςθ του Προςωπικοφ ςτο Δίκτυο μζςα από τα «Ζργα 

Αναδιαρκρϊςεωσ» τθσ Σραπζηθσ (29 Ιανουαρίου 2014) με ςκοπό τθν 

«εξοικονόμηςη και ανακατανομή ανθρώπινων πόρων ςφμφωνα με τισ 

δεςμεφςεισ του προγράμματοσ Αναδιαρθρώςεωσ».  

Η ςτόχευςθ είναι προφανισ: Ο εξαναγκαςμόσ ςε παραίτθςθ, «οικειοκελι» ι 

εκελοφςια αποχϊρθςθ από τθν Σράπεηα, ςυναδζλφων που εργάηονται ςτο 

Δίκτυο (ειδικότερα οι εκτόσ Ακθνϊν) οι οποίοι αδυνατοφν να μετακινθκοφν ςτισ  

Κεντρικζσ Μονάδεσ τθσ Σράπεηασ.  

 

 

 



 

 

 

φίγγει ςυνεχϊσ τον κλοιό γφρω από τουσ εργαηόμενοφσ τθσ : 

 

 Καταπατεί κακθμερινά το ωράριο εργαςίασ και το ωράριο ςυναλλαγϊν.   

 Σα εςωτερικά ςθμειϊματα για ατομικοφσ ςτόχουσ πωλιςεων  ςυνοδεφονται από 

τισ γνωςτζσ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ για τθν επίτευξθ «του πλάνου».  

 Σα ταμειακά ελλείμματα είναι ο μόνιμοσ βραχνάσ των tellers  

 

 

Η εργαςιακι κακθμερινότθτα είναι γεμάτθ ευκφνεσ, άγχοσ, αναςφάλεια και ςυνεχϊσ 

μειοφμενεσ αποδοχζσ. Ποιόσ νζοσ εργαηόμενοσ ςιμερα πιςτεφει ότι κα ςυνεχίςει να 

εργάηεται ωσ τα 67 του χρόνια ςτθν Σράπεηα; Ποιόσ πιςτεφει ότι κα ηιςει με αξιοπρεπι 

ςφνταξθ εάν αποφαςίςει να αποχωριςει ςιμερα από τθν Σράπεηα; Αμείλικτα τα 

ερωτιματα…. 

 Ζνασ εργαςιακόσ μεςαίωνασ, ζνα ςυνολικό πιςωγφριςμα το οποίο όχι μόνο 

κεςμοκετικθκε από τουσ εκτρωματικοφσ Μνθμονιακοφσ νόμουσ αλλά δυςτυχϊσ ζγινε 

βίωμα ςτθ ςυνείδθςθ των ίδιων των εργαηομζνων.  

 

Ασ μην αφήςουμε την καθημερινότητα να μασ καθηλώςει 

Για να γίνουμε εμείσ, οι ςχεδιαςτζσ του μζλλοντόσ μασ 

 
  Διεκδικοφμε:  

 

 τθν εξίςωςθ «προσ τα πάνω» αποδοχϊν και δικαιωμάτων για όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ τθσ Σράπεηασ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν ανακοίνωςθ Νο5 του 

ΕΝ.Α.. 

 

Απαιτοφμε: 

 

 τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ Alpha Bank απζναντι ςτα αςφαλιςτικά Σαμεία  

 τον ςεβαςμό ςτον ελεφκερο χρόνο του εργαηόμενου και τθν εφαρμογι τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ και των υλλογικϊν υμβάςεων ςτο κζμα τθσ υπερωριακισ 

απαςχόλθςθσ και αμοιβισ. 

 τθν απόςυρςθ των οδθγιϊν για τθν υποαξιολόγθςθ του 10% των εργαηομζνων ωσ  μθ 

αποδεκτό. 

 τθ λιψθ μζριμνασ ζτςι ϊςτε να μθν διαταράςςεται θ ιςορροπία επαγγελματικισ και 

προςωπικισ ηωισ των ςυναδζλφων ςε περιπτϊςεισ αναγκαςτικϊν μετακινιςεων οι 

οποίεσ προκφπτουν από ςυγχωνεφςεισ ι κλείςιμο καταςτθμάτων και διευκφνςεων. 

 

Καλούμε όλερ ηιρ ζςνδικαλιζηικέρ δςνάμειρ ηος σώπος  

να ζηαθούν ζηο πλεςπό ηων επγαζομένων ζηην Alpha Bank  

 

 

 

Για ηην Ενιαία Αγωνιζηική Σςζπείπωζη 

 

Σπύπορ Μηηποηάζιορ - Γεν. Γπαμμαηέαρ ΕΝ.Α.Σ.  

Αλεξάνδπα Σκπίκα - Αναπλ. Γεν. Γπαμμαηέαρ ΕΝ.Α.Σ. 

Σαπθώ Παπανδπέος - Μέλορ ΔΣ ΕΝ.Α.Σ. 

 

Τηλ. επικ/νίασ: 210 3245976 , 6947 009538 


