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Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

Α.Π. : 4 

Προς : Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας 

 

Θέμα : Κίνηση απαραίτητων διαδικασιών για τη διαγραφή από την ΟΤΟΕ του Συλλόγου 

Προσωπικού Alpha Bank μετά από την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ που καταργεί το 

βαθμολόγιο 

 

Συναδέλφισσες-οι, 

Η συντονισμένη επίθεση των τραπεζιτών για την ολοκληρωτική διάλυση των εργασιακών μας 

δικαιωμάτων συνεχίζεται και δυστυχώς είχαμε μία ακόμα τραγική εξέλιξη που ανατρέπει 

κατακτήσεις δεκαετιών και υποβαθμίζει περαιτέρω το εργασιακό πλαίσιο των εργαζομένων στην 

Alpha Bank. Σύμφωνα με τη νέα ΕΣΣΕ την οποία υπέγραψε ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank 

τροποποιείται ο Οργανισμός και καταργείται το βαθμολόγιο!  

Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική εργασιακή κατάκτηση των τραπεζοϋπαλλήλων που θυσιάζεται 

στο βωμό του «εκσυγχρονισμού» του πλαισίου λειτουργίας της τράπεζας (πάντα σε βάρος των 

εργαζομένων…), αφού από συστάσεως Οργανισμού προέβλεπε πλήρη εφαρμογή του 

βαθμολογίου και ίσχυε μεταπολεμικά όλο το διάστημα μέχρι σήμερα. 

Το επίσης εντυπωσιακά αρνητικό στοιχείο της εν λόγω ΕΣΣΕ που έσπευσε να υπογράψει ο 

Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank είναι ότι το περιεχόμενό της καταργεί μεν το βαθμολόγιο, αλλά 

αναφέρει ότι η αντικατάστασή του… θα οριστεί μελλοντικά από τη διοίκηση! Όχι μόνο οι διοικούντες 

το Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank υπέγραψαν την κατάργηση του βαθμολογίου, αλλά έδωσαν 

και λευκή επιταγή για ό,τι αποφασίσει η τράπεζα, χωρίς καμία ένσταση!  

Καταγγέλλουμε την τροποποίηση του Οργανισμού μέσω της νέας επιχειρησιακής σύμβασης που 

δημιουργεί κεκτημένο και θα επιφέρει τσουνάμι αρνητικών εξελίξεων στον κλάδο μας. Η κατάργηση 

του βαθμολογίου με τη συναίνεση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank αποτελεί μία τραγική 

εξέλιξη για τους συνάδελφους εργαζόμενους στην τράπεζα που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για 

μία ακόμα σαρωτική υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας! 

Δυστυχώς, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank για μία ακόμα φορά «πρωτοπορεί» σε βάρος των 

εργαζομένων, αφού είναι το πρώτο σωματείο που εγκρίνει την κατάργηση του βαθμολογίου, 

δίνοντας βεβαίως πάτημα για ανάλογες συμπεριφορές και εξελίξεις και στους υπόλοιπους 

τραπεζικούς χώρους. 



Μετά από την προ τριμήνου απαράδεκτη ανακοίνωση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank που 

με αφορμή τον εμβολιασμό ζητούσε να επικρατήσουν αντιδημοκρατικές, αντεργατικές λογικές 

αποκλεισμού και ανισότητας εντός της τράπεζας, τώρα ο ίδιος Σύλλογος προκαλεί εκ νέου το κοινό 

αίσθημα, δίνοντας λευκή επιταγή στην τράπεζα για την πλήρη ανατροπή μίας μείζονος κατάκτησης 

του τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος.  

Με την παρούσα ζητάμε από την Ομοσπονδία να λάβει άμεσα θέση για το θέμα της κατάργησης 

του βαθμολογίου ύστερα από κοντά έναν αιώνα και θεωρούμε ότι μετά από τη νέα, προκλητική, εν 

μία νυκτί ανατροπή μίας ακόμα κατάκτησης του τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος με 

τη συναίνεση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, είναι μονόδρομος η κίνηση των 

απαραίτητων διαδικασιών για τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία μας. Οτιδήποτε άλλο, θα είναι 

μία έμμεση αποδοχή της νέας υποβάθμισης που επιχειρείται σε βάρος των εργαζομένων! 

 

Για το Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας 

 

Γεώργιος Ανδριώτης    Κωνσταντίνος Στεφανής 

 


