
Αλαθνίλωζε Νν 6 

Αζήλα, 28/2/2014 

  

  

- ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ 

- Σν δηθαζηήξην δηθαίωζε ηνλ καθξόρξνλν αγώλα καο.  

- Εληάζζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηνλ Οξγαληζκό Πξνζωπηθνύ ηεο 

Εκπνξηθήο ! 

- Αλαγλωξίδεη παλεγπξηθά όηη ηζρύεη ν Οξγαληζκόο ηεο Εκπνξηθήο 

επεηδή έρεη ηζρύ λόκνπ ! 

  

  

  

πλαδέιθηζζεο - πλάδειθνη, 

  

ήκεξα είλαη κία κεγάιε κέξα γηα ηνλ ύιινγό καο. Σν Πξσηνδηθείν Αζελώλ 

(δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) κε ηελ ππ’ αξηζκ. 633/2014 απόθαζή ηνπ, 

έθαλε δεθηή ζην ζύλνιό ηεο ηελ αγσγή πνπ είρε θαηαζέζεη ν ύιινγόο καο 

ζηηο 19/7/2011. 

 

Η απόθαζε – θόιαθνο έξρεηαη λα δηθαηώζεη ηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 

επηβεβαηώζεη ηηο πάγηεο ζέζεηο ηνπ πιιόγνπ καο θαη λα θαηαξξίςεη ςεύδε θαη 

κπζνπιαζίεο πεξί κε ηζρύνο ηνπ Οξγαληζκνύ καο θαη πεξί δήζελ ηαθηνπνίεζεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζηνλ Οξγαληζκό ηεο Alpha Bank. 

 

Επηπιένλ δίλεη θαηεγνξεκαηηθή απάληεζε ζηνπο «δηακεζνιαβεηέο» νη νπνίνη 

έζπεπζαλ λα «θαηαξγήζνπλ» ηνλ Οξγαληζκό καο (κε λέα Ε...Ε. ηνλ 

πεξαζκέλν Ινύλην !) θαη λα «ζώζνπλ» έηζη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο από ηελ 

ππνηηζέκελε νκεξία. 

  

Ση ιέεη ε απόθαζε 

  

Η απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ (πξώηε από κία ζεηξά αγσγώλ γηα ην ίδην ζέκα) 

επηηάζζεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά όηη: 

1. Οη ζπλάδειθνί καο έπξεπε ήδε λα έρνπλ εληαρζεί ζηνλ 

Οξγαληζκό Πξνζσπηθνύ ηεο Εκπνξηθήο ακέζσο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

πξώηνπ έηνπο από ηελ πξόζιεςή ηνπο ζηελ Σξάπεδα. 

Η έληαμε ζηνλ Οξγαληζκό ηεο Alpha Bank πνπ έγηλε κεηέπεηηα ζε θακία 

πεξίπησζε δελ αλαηξεί απηό ην δηθαίωκα, γη’ απηό ην δηθαζηήξην απνξξίπηεη 

ηελ έλζηαζε ηεο Alpha σο αβάζηκε ! 

2. Αλαγλσξίδεη παλεγπξηθά  όηη ν Οξγαληζκόο Πξνζσπηθνύ ηεο 

Εκπνξηθήο Σξάπεδαο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαη κεηά ηελ 

ζπγρώλεπζε θαη δελ ππνθαζίζηαηαη από ηνλ Οξγαληζκό Πξνζσπηθνύ 

ηεο Alpha Bank. 



Πξώηνλ γηαηί απηόο απνηειεί κέξνο ηεο αηνκηθήο ζύκβαζεο θάζε 

εξγαδόκελνπ πνπ ηνλ ζπλνδεύεη γηα πάληα. 

Καη δεύηεξνλ θαη ζεκαληηθόηεξν επεηδή ν Οξγαληζκόο Πξνζσπηθνύ ηεο 

Εκπνξηθήοέρεη ηζρύ λόκνπ, ελώ απηόο ηεο Alpha Bank, είλαη απνηέιεζκα 

Ε...Ε θαη δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη θαη, πνιύ 

πεξηζζόηεξν, λα θαηαξγήζεη ηνλ Οξγαληζκό καο. 

  

Πνηνπο «κύζνπο» θαηαξξίπηεη ε απόθαζε 

  

1. Μύζνο Πξώηνο 

 Ο Οπγανιζμόρ μαρ μεηά ηην ζςγσώνεςζη δεν ιζσύει. 

Η απόθαζε ιέεη όρη κόλνλ όηη ηζρύεη αιιά ηνλ θαζηζηά πην ηζρπξό, ηνλ 

ζσξαθίδεη πεξαηηέξσ θαη επηηάζζεη θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ ζ’ 

απηόλ. 

  

2. Μύζνο Δεύηεξνο 

 Η ένηαξη ηων ζςναδέλθων ζηον Οπγανιζμό ηηρ Alpha Bank με ηην 

διαμεζολάβηζη ηος ανηιπποζωπεςηικού ζςλλόγος είναι μία ππάξη 

δικαίωζηρ και λύηπωζηρ από ηην «ομηπία». 

Σώξα πηα ειπίδνπκε λα έγηλε θαηαλνεηό ζε όινπο απηό πνπ ιέγακε εδώ θαη 

κήλεο, όηη ε ιύζε πνπ δόζεθε παξακνλή ηεο εθδίθαζεο ησλ αγσγώλ έγηλε ππό 

ην βάξνο ησλ δηθαζηηθώλ πηέζεσλ θαη κε γλώκνλα ηελ κε εθδίθαζή ηνπο. Η 

άξνλ – άξνλ έληαμε ινηπόλ, έγηλε γηα λα πηεζηνύκε ωο ύιινγνο θαη λα 

κελ εθδηθάζνπκε ηηο αγωγέο, ώζηε λα κελ αλαδεηρζνύλ όζα ζεκαληηθά 

θέξλεη ζην θσο ε απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

  

3. Μύζνο Σξίηνο 

 Έναρ ακόμα μύθορ πος σηίζηηκε από ηοςρ «αποζηάηερ», όηι ηάσα αςηοί 

ζε ζςνεπγαζία με ηο ανηιπποζωπεςηικό ζωμαηείο ηηρ 

Alpha Bank έλςζαν ηο ππόβλημα ηηρ ομηπίαρ 

ήκεξα μεθαζαξίδεη πεξίηξαλα όηη κε ή ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπο 

«ρξεζηκνπνηήζεθαλ» γηα λα εληαθηάζνπλ πξνζδνθίεο θαη πξννπηηθέο 

ζπλαδέιθσλ. Όρη κόλνλ ησλ ππό έληαμε εξγαδνκέλσλ αιιά αθόκε θαη ηνλ 

ήδε εληαγκέλσλ. 

 

Απηό ινηπόλ ην «ζρέδην» πνπ απαιινηξίσλε θαη δηέιπε θαηαθηήζεηο εηώλ, 

παξνπζηάζηεθε σο ιύζε ζσηεξίαο γηα ηνπο ππό έληαμε ζπλαδέιθνπο θαη 

παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνριόο γηα ηελ δηαγξαθή ηνπο από ηνλ 

ύιινγό καο. 



 

Κάπνηνη – ινηπόλ – ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ δηάιπζε ηνπ Οξγαληζκνύ καο 

ωο κέζν γηα ηελ δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ καο, κε έλα ζκπάξν – δειαδή – 

δπν ηξπγόληα. Σελ ίδηα ζηηγκή εκείο, ραξαθηεξηδόκαζηαλ σο νπηζζνδξνκηθνί 

θαη εκπαζείο επεηδή δελ αλαγλσξίδακε ηελ επηηπρία ηνπ άιινπ ζπιιόγνπ, νύηε 

ηελ θαιή πξόζεζε ηνπ εξγνδόηε ! ηελ πξαγκαηηθόηεηα ην κόλν πνπ θάλακε 

σο ύιινγνο ήηαλ λα εθδηθάζνπκε αγσγέο πνπ είραλ θαηαηεζεί από ην 2011, 

πηζηεύνληαο όηη ε ζπλέπεηα θαη ε αιήζεηα ζα καο δηθαηώζνπλ αλεμάξηεηα από 

ην πνηνο δηνηθεί ηελ Σξάπεδα. 

  

  

πλαδέιθηζζεο - πλάδειθνη, 

  

Η απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ αλνίγεη δξόκνπο ζηηο δηεθδηθήζεηο καο, 

δηθαηώλεη ηνλ αγώλα καο θαη απνθαιύπηεη ην παηγλίδη πνπ παίρηεθε ζηηο πιάηεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα. 

  

Γηα ηνλ ύιινγό καο είλαη κόλνλ ε αξρή. 

  

Ο αγώλαο καο ζπλερίδεηαη ζε όια ηα κέησπα γηα ελόηεηα θαη πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Γηα νηθνλνκία ρώξνπ παξαζέηνπκε ην θπξηόηεξν απόζπαζκα  από ηελ ππ’ 

αξηζκ. 633/2014 απόθαζή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Με αγσληζηηθνύο ραηξεηηζκνύο 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
  
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ ΜΗΣΡΟΣΑΙΟ ΠΤΡΟ 

  

  
 


