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πανδημία ήρθε να μας θυμίσει ότι τίποτε στην 
ζωή δεν είναι δεδομένο. Αν κάποιος μας έλεγε 
ένα χρόνο πριν ή μερικούς μήνες πριν ότι ένας 
πλανήτης ολόκληρος θα απομονωθεί, μάλλον θα 
τον περνούσαμε για τρελό. Το ζήσαμε και αυτό 
και κανένας δεν ξέρει εάν σε λίγες εβδομάδες ή 
σε μερικούς μήνες θα το ξαναζήσουμε. Γι’ αυτό 
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. 
Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα πρέπει 
να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο, προκειμένου 
να μείνουμε όρθιοι ακόμη και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες. Η ελληνική οικονομία περίμενε ότι 
το 2020 θα είναι μία εξαιρετική χρονιά και οι 

οικονομολόγοι διαφωνούσαν εάν η ανάπτυξη θα ήταν 3% που 
έλεγε η κυβέρνηση ή λίγο χαμηλότερα που έλεγαν οι διεθνείς 
οργανισμοί. Το σενάριο βέβαια αυτό δεν υπάρχει πια στο τραπέζι.

Η παγκόσμια οικονομία ζει έναν εφιάλτη, που όμοιός του 
δεν υπάρχει στις τελευταίες 10ετίες. Ίσως να τον συναντήσουμε 
στη μεγάλη ύφεση του 1929. Φυσικό είναι κάθε ύφεση να 
συνοδεύεται με αύξηση της ανεργίας, οικονομική δυσπραγία 
ακόμη και γεωπολιτικές αλλαγές.

Εμείς στην Alpha Bank δεν «πετούσαμε ποτέ στα σύννεφα» 
και αυτός είναι ένας από τους λόγους που διαφέρουμε από το 
υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα. Θέλουμε το καλύτερο για τα 
μέλη μας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, 
αλλά όχι θέτοντας ουτοπικούς στόχους και ουτοπικές επιδιώξεις. 
Τρανή απόδειξη η νέα επιχειρησιακή σύμβαση που υπογράψαμε 
πριν από λίγο καιρό με τη διοίκηση. Μία σύμβαση που εξασφαλίζει 
το ύψιστο αγαθό: την εργασία μας σε αξιοπρεπείς συνθήκες και 
με αξιοπρεπείς αμοιβές.

Αυτό το κάναμε πράξη τον κατάλληλο χρόνο αποφεύγοντας 
την καταιγίδα που ήρθε.

Μοναδική μας επιδίωξη η σταθερότητα. Αυτό είναι ψηλά 
στις επιδιώξεις μας.

Σταθερότητα στην εργασία, σταθερότητα στις συνθήκες 
εργασίας και σταθερότητα στις αποδοχές. Όλα τα παραπάνω τα 
επιτυγχάνουμε με το μοναδικό όπλο που διαθέτουμε: την ενότητα.

Η ενότητα αυτή μας οπλίζει με δύναμη για να πάμε στην 
επόμενη ημέρα. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το έχουμε 
αποδείξει και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε και στο μέλλον.
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YΠEΓΡΑΦΗ Η ΝΈΑ 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ

Σ
την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής 
σύμβασης εργασίας των ετών 2020 - 
2022 προχώρησαν οι εκπρόσωπου του 
Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank 
(Τάσος Γκιάτης και Παναγιώτης Αδα-

μόπουλος) με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας 
κ. Βασίλειο Ψάλτη.Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
Συλλόγου Προσωπικού χρειάστηκαν τρεις μήνες ουσια-
στικών διαβουλεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο 
μερών για να καταλήξουν στην υπογραφή μιας Επιχει-
ρησιακής Σύμβασης "που ανοίγει νέους δρόμους ασφά-
λειας και σιγουριάς για όλους τους εργαζόμενους στην  
Alpha Bank".

Παράλληλα, ο Σύλλογος Προσωπικού επισημαί-
νει: "Καταθέσαμε με απόλυτη υπευθυνότητα ένα πλαίσιο 
αιτημάτων, που αν λάβουμε υπ’ όψη τις συνθήκες που 
επικρατούν στον Τραπεζικό χώρο, τότε αποκτά μεγάλη 
αξία. Διαπραγματευτήκαμε αθόρυβα, χωρίς τεχνάσματα και 
επικοινωνιακές τακτικές δήθεν σκληρής αντιπαράθεσης και 
ανοίξαμε ζητήματα που δίνουν το στίγμα μιας σύγχρονης, 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής δράσης που εξυπηρετεί 
αποκλειστικά και μόνο τα επαγγελματικά μας συμφέροντα".

Επιπλέον γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην θετική στάση 
της Τράπεζας και ιδιαίτερα του κ. Ψάλτη με τους εργαζόμε-
νους να τονίζουν: "Το πιο θετικό συμπέρασμα από την όλη 
διαπραγμάτευση ήταν η θετική στάση της Τράπεζας και 
ειδικά του Διευθύνοντος συμβούλου κ. Β. Ψάλτη.

Στην επιχειρησιακή σύμβαση υπάγονται φυσικά όλοι 
οι εργαζόμενοι στην τράπεζα  όπως και όσοι υπηρετούν 
στις διευθύνσεις διαχείρισης καθυστερημένων δανείων και 
θα συνεχίσουν μελλοντικά να εργάζονται στη νέα εταιρία.

"Για το μεγάλο αυτό θέμα, εργαζόμαστε αθόρυβα και 
σύντομα με την κατάληξη των συζητήσεων με την Τράπεζα 
θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε για μια ακόμη φορά ότι 
ξέρουμε να κατοχυρώνουμε απόλυτα τα συμφέροντα τους. 
Γνωρίζουμε την επιχείρηση καλλιέργειας κλίματος φόβου 
και πανικού από μια μικρή ομάδα που απλά κραυγάζει, 
εκμεταλλευόμενη την ανασφάλεια των συναδέλφων. Αυτή 
η πρόσκαιρη και ανέξοδη πρακτική σύντομα θα λάβει τέλος. 
Ο Σύλλογος για μια ακόμη φορά θα δώσει λύση σε ένα θέμα 
που σε άλλους χώρους οδήγησε τους συναδέλφους στην 
απόλυση και την απαξίωση" τονίζει ο Σύλλογος Προσωπικού 
της Alpha Bank. 

Η ΝΈΆ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΙΆΚΗ ΣΥΜΒΆΣΗ ΈΡΓΆΣΙΆΣ 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Προσωπικού:

• Αυξάνεται κατά 47% το όριο αποζημίωσης του 
ομαδικού συμβολαίου της AXA

Με αφορμή την υπογραφή της Επιχειρησι-
ακής Σύμβασης, ο Σύλλογος θεώρησε αναγκαίο να 
θέσει υπόψη της Τράπεζας, αποκλειστικά για το εν 
ενεργεία προσωπικό, την αναπροσαρμογή του ετήσιου 
ορίου αποζημίωσης (έξοδα νοσηλείας του Ομαδικού 
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Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου νοσοκομειακής κάλυψης). 
Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε και αντιμετώπισε θετικά την 
παρέμβαση του Συλλόγου και αποφάσισε:

Το ετήσιο όριο αποζημίωσης εξόδων Νοσηλείας 
αναπροσαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους και τα 
ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους κατά 47% δηλ. 
από 17.000 € σε 25.000 €

• Καθιερώνεται για πρώτη φορά μια επιπλέον μέρα 
άδειας (πέραν της κανονικής) με αποδοχές αφιε-
ρωμένη στον θεσμό της οικογένειας 

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η χορήγηση μιας ημέ-
ρας αδείας ετησίως, πλέον της κανονικής, με αποδοχές. Η 
παροχή αυτή χορηγείται προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός 
της οικογένειας. Δικαιούχοι της άδειας είναι όλοι οι έγγαμοι 
καθώς και όσοι έχουν τέκνα (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες). Η 
χορήγηση της αδείας θα εγκρίνεται μετά τη λήξη της κανονικής.

• Αυξάνονται τα επιδόματα βαθμού από 10,52% 
(Τμηματάρχης Α') έως και 44,44% (υπολογιστής) 

Από 1.3.2020 τα επιδόματα Βαθμού αυξάνονται 
σε ποσοστό 44% για τον Υπολογιστή, 36% για Λογιστή 
Β’, 28,5% για Λογιστή Α’, 19% για Υποτμηματάρχη, 
16% για Τμηματάρχη Β’ και 10,52% για Τμηματάρχη Α’. 

Παράλληλα τα επιδόματα βαθμού και εξόδων παραστάσεως 
βαθμού ενοποιούνται και πλέον θα αναφέρονται ως επίδομα 
βαθμού και διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

Υπολογιστής 65,00

Λογιστής  Β’ 75,00

Λογιστής  Α’ 90,00

Υποτμηματάρχης 125,00

Τμηματάρχης  Β’ 175,00

Τμηματάρχης  Α’ 275,00

Εντεταλμένος Διευθύνσεως 400,00

Υποδιευθυντής 530,00

Διευθυντής 1.030,00
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• Πλήρης διασφάλιση του πλαφόν των 1.800 ευρώ 
Σε προηγούμενη ΕΣΣΕ ο Σύλλογος, με μια μοναδι-

κή συμφωνία κατοχύρωσε ως κατώτατο όριο προστασίας, 
από μειώσεις κλαδικών, ΕΣΣΕ ή νομοθετικών ρυθμίσεων το 
ποσό των 1.800 €. Σήμερα επεκτείνουμε αυτή τη μοναδική 
ρύθμιση που δίνει μισθολογική προστασία σε οποιαδήποτε 
υπηρεσιακή μεταβολή.

Η ρύθμιση έχει ως εξής:
 i.  Από 1/3/2020 στους Υπαλλήλους των οποίων οι μη-

νιαίες τακτικές αποδοχές είναι μεγαλύτερες του ποσού 
των Ευρώ 1.800 και λόγω αλλαγής θέσης διαμορφώ-
νονται σε ποσό μικρότερο των Ευρώ 1.800, θα κατα-
βάλλεται ποσό, με τίτλο "Ειδική Ρύθμιση", το ύψος του 
οποίου θα διαμορφώνεται από τη διαφορά των ως άνω 
μειωμένων αποδοχών και του ποσού των Ευρώ 1.800. 
ii.  Στους Υπαλλήλους των οποίων οι μηνιαίες τακτι-
κές αποδοχές είναι ίσες ή μικρότερες του ποσού των 
Ευρώ 1.800 και λόγω αλλαγής θέσης, μειώνονται, 
θα χορηγείται ποσό με τίτλο "Ειδική Ρύθμιση", το 
οποίο θα διαμορφώνεται από τη διαφορά των ως άνω 
μειωμένων αποδοχών και των μηνιαίων τακτικών 
αποδοχών που ελάμβαναν πριν την αλλαγή της θέσης. 
Και στις δύο (2) ανωτέρω περιπτώσεις, το ποσό με τίτλο 
"Ειδική Ρύθμιση" θα συμψηφίζεται με κάθε είδους 
μελλοντικές αυξήσεις και μέχρι την εξάντληση της κατά 
τα ανωτέρω διαμορφωθείσας διαφοράς.

• Απαλλαγή εξόδων για την άρση προσημείωσης για 
όλο το προσωπικό 

Από 1.1.2020 συμφωνήθηκε ότι η Τράπεζα ανα-
λαμβάνει αποκλειστικά τα συνολικά έξοδα που απαιτού-
νται για την άρση προσημείωσης (Δάνεια ΣΣΕ 1984). 
Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους λογαριασμούς Υπαλ-
λήλων και συνταξιούχων της Τράπεζας.

• Αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση για υπαλ-
λήλους με ανάπηρο τέκνο 

Από 1.1.2020 χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 
για συναδέλφους με ανάπηρο τέκνο στο ποσό των 1.300 €.

• Καθιερώνεται εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ κατά την 
απόκτηση τρίτου τέκνου καθώς και για κάθε επό-
μενο τέκνο 

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται οικονομική ενίσχυση 
εφάπαξ ποσού 1.000 €, μέσω δωροεπιταγής προς εξαργύρωση 
σε εταιρίες επιλογής της Τράπεζας (π.χ. Mothercare κλπ) κατά 
την απόκτηση τρίτου (3ου) τέκνου και για κάθε επόμενο τέκνο. 
Ακολουθήσαμε αυτή τη μέθοδο καταβολής ώστε το ποσό των 
1.000€ να είναι καθαρό ποσό. Η νέα αυτή ρύθμιση ισχύει για 
τέκνα με ημερομηνία γέννησης από 1.1.2020 και εντεύθεν.

• Προσωπικά δάνεια 
Αυξάνεται ο αριθμός των χορηγούμενων στο προσω-

πικό δανείων από έως τέσσερις (4) σε έως πέντε (5) μισθούς 
με ανώτατο όριο τα 20.000 €. Εξακολουθούν να ισχύουν τα 
δάνεια (2) δύο επιπλέον μισθών για αιτιολογημένες ανάγκες 
(με προσκόμιση δικαιολογητικών) που σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις (π.χ. προβλήματα υγείας, καταστροφή οικίας) αυξάνονται 

κατά 2 ακόμη μισθούς δηλ. έως τέσσερις. Το συνολικό ποσό 
των δύο περιπτώσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 25.000 €.

• Μείωση επιτοκίου προσωπικών δανείων 
Από 1/3/2020 το επιτόκιο προσωπικών δανεί-

ων μειώνεται κατά 25% και θα ισχύει επιτόκιο 1,5%. 
Η εξόφληση των δανείων προβλέπεται σε 36,48,60,72 και 84 
μηνιαίες δόσεις με δυνατότητα μεταβολής του αριθμού δόσε-
ως, κατ’ επιλογή του Υπαλλήλου, μία φορά ετησίως κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

• Καθιερώνεται η χορήγηση ετήσιου εφάπαξ ποσού 
50 ευρώ για όλα τα παιδιά του Δημοτικού 

Συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 
για κάθε παιδί που φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο να χορηγείται 
εφάπαξ ποσό 50 € μέσω δωροεπιταγής.

• Ευρεία προστασία απασχόλησης 
Συνυπογράψαμε διάταξη προστασίας της απασχό-

λησης ως κάτωθι: "Η Τράπεζα εκφράζει τη βούληση της 
για την προστασία της Απασχόλησης των Υπαλλήλων 
της, στο πλαίσιο πάντοτε του Οργανισμού Προσωπικού”. 
Η διατύπωση αυτή που αφορά την προστασία της απασχό-
λησης δεν περιορίζεται μόνο στη βούληση της Τράπεζας 
που εξαντλείται σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων δηλ. για 
ενδεχόμενες καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εξαιτίας 
οικονομοτεχνικών, διαρθρωτικών ή οργανωτικών λόγων. 
Περιλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις του Οργανισμού Προ-
σωπικού.

• Συνολική κατοχύρωση και ανανέωση όλων των 
προηγούμενων κεκτημένων από προηγούμενες ΕΣΣΕ/
Πρακτικά Συμφωνίας 

Όλες οι προηγούμενες ΕΣΣΕ και τα πρακτικά συμφω-
νίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ Συλλόγου και Τράπεζας, 
εφόσον δεν τροποποιούνται από την παρούσα, εξακολουθούν 
και ισχύουν. Επίσης ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, 
ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές 
παροχές που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
καθώς και με τον Οργανισμό Προσωπικού, διατάξεις Σ.Σ.Ε., 
Δ.Α., Πράξεις Διοίκησης δεν θίγονται από την παρούσα αλλά 
εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο Προσω-
πικό της Τράπεζας.

• Αδεια για νοσηλεία τέκνου σε νοσοκομείο 
Καθιερώνεται άδεια με αποδοχές, πλέον της κανονικής 

αδείας έως 3 (τρεις) ημέρες για νοσηλεία τέκνου σε νοσοκομείο. 
Για τον ίδιο λόγο εξακολουθεί να ισχύει η παροχή της αδείας 
άνευ αποδοχών έως τριάντα (30) ημέρες.

• Συνταξιοδοτικό - Αποταμιευτικό Πρόγραμμα Ομα-
δικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Συμφωνούνται οι κάτωθι προσαρμογές για το Συντα-
ξιοδοτικό/Αποταμιευτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 
Προσωπικού:
 i. Το Προσωπικό που αποχωρεί από την Τράπεζα 

και προσλαμβάνεται σε Εταιρία του Ομίλου θα με-
ταφέρει ακέραιο τον ατομικό λογαριασμό του στο 
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ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα της Εταιρίας. 
ii. Παρέχεται η δυνατότητα στα ασφαλισμένα μέλη, 
μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους 
της ηλικίας, κατόπιν αίτησης, να αποχωρήσουν 
από το Πρόγραμμα, χωρίς δυνατότητα επανέντα-
ξης σε αυτό, λαμβάνοντας το συνολικό προϊόν της 
ρευστοποίησης του ατομικού λογαριασμού τους 
(100% των τμημάτων εργαζομένου-εργοδότη. 
iii.    Παρέχεται η δυνατότητα στην Τράπεζα να εφαρ-
μόζει, όλως εξαιρετικώς και κατά την ελεύθερη και 
απόλυτη κρίση της, διαφορετικό και ευνοϊκότερο για 
τα Ασφαλισμένα Μέλη που αποχωρούν στο πλαίσιο 
εφαρμογής Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου 
Προσωπικού, κανόνα ρευστοποιήσεως των μεριδίων 

που προέρχονται από τις εργοδοτικές εισφορές.

• Ομαδικό εξωνοσοκομειακό ασφαλι-
στήριο πρόγραμμα 

Εξετάζεται η επέκταση της Εξωνο-
σοκομειακής κάλυψης για οδοντιατρι-

κές υπηρεσίες με πρόσθετη εισφορά 
εκ μέρους του Υπαλλήλου, κατόπιν 
αιτήματος του.

• Αύξηση του ορίου ηλικίας 
κάλυψης ζωής και υγείας για 
τέκνα με αναπηρία 

Αυξάνεται το όριο ηλικίας 
κάλυψης παιδιών με αναπηρία του ομαδικού 

Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Ζωής και 
Υγείας από 19 σε 25 έτη.

• Σύστασης κοινής επιτροπής για 
τη δανειακή επιβάρυνση των εργα-
ζομένων 

Συστήνεται κοινή επιτροπή Τράπε-
ζας-Εκπροσώπων του Συλλόγου 

προκειμένου να εξετάσουν 
τη δυνατότητα δημιουργί-
ας νέου προϊόντος για την 

αντιμετώπιση της δανειακής 
επιβάρυνσης των Υπαλλήλων.

• Κοινή επιτροπή Συλλόγου - Τράπεζας ενόψει της 
μετάβασης στην ψηφιακή εποχή 

Συστήνεται επιτροπή Τράπεζας-Εκπροσώπων του 
Συλλόγου προπαρασκευαστικού χα-

ρακτήρα, με αντικείμενο θέματα εκ-
παίδευσης ενόψει της μετάβασης 

στην ψηφιακή εποχή.
Μετά την επίτευξη της 

παραπάνω σημαντικής συμ-
φωνίας, συνεχίζουμε ενωμέ-
νοι για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλή-
σεων που θα προκύψουν από 

τις απαιτήσεις της νέας εποχής 
του Τραπεζικού Συστήματος.

7ο συνάδελφος



ο συνάδελφος8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Τ
ον κίνδυνο που διατρέχει ξανά το ασφα-
λιστικό σύστημα, το οποίο οδηγείται 
σε ασφυκτικό αδιέξοδο, υπογράμμι-
σαν πολιτικοί και οικονομολόγοι σε 
ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος 

Προσωπικού Alpha Bank με θέμα «Ασφαλιστικό: Ένα βήμα 
πριν από την κατάρρευση. Υπάρχει διέξοδος;»

Μεταξύ άλλων, τόνισαν ότι το πρόβλημα δεν δημι-
ουργήθηκε σήμερα, αλλά ήταν γνωστό από παλιά, αλλά οι 
όποιες τολμηρές αλλαγές επιχειρήθηκαν βρήκαν τη σφοδρή 
αντίσταση, τόσο μερίδας της κοινωνίας, όσο και της τότε 
αντιπολίτευσης.

Βασικό συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι «το σύστη-
μα των τριών πυλώνων είναι η απάντηση στη σημερινή κα-
τάρρευση του ασφαλιστικού». Στο επίκεντρο της συζήτησης 
βρέθηκαν τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, η όξυνση του δημογραφικού προβλή-
ματος, η δραματική συρρίκνωση των συντάξεων εξαιτίας του 
νόμου Κατρούγκαλου και η ανάγκη ενίσχυσης του δεύτερου 
και τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος με την 
ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των 
ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρώην αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Οικονομικών, κα-
θηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος, ο 
πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ

ΠΏΣ ΘΑ 
ΓΛΙΤΏΣΈΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΡΈΎΣΗ
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Κωστής Χατζηδάκης, ο Οικονομολόγος, Επ. Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πλάτων Τήνιος και ο καθηγη-
τής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου. Τη συζήτηση 
συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

Τα βασικά σημεία στα οποία όλοι οι ομιλητές συμ-
φώνησαν ήταν τα ακόλουθα:
• Το ασφαλιστικό με τον τρόπο που είναι δομημένο σήμερα 

έχει οδηγηθεί σε ασφυκτικό αδιέξοδο και πρέπει άμεσα 

να υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις, ώστε το σύστημα 
να γίνει εκ νέου βιώσιμο.

• Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε σήμερα. Αλλά αν και 
ήταν γνωστό από παλιά, οι όποιες τολμηρές αλλαγές 
επιχειρήθηκαν βρήκαν την σφοδρή αντίσταση, τόσο 
μερίδας της κοινωνίας, όσο και της τότε αντιπολίτευσης, 
καθώς και των συνδικάτων.

• Το σημερινό σύστημα έχει δημιουργήσει σοβαρές στρε-
βλώσεις και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί περισ-
σότερα προβλήματα από όσα θεωρητικά επιλύει.

• Οι τρεις πυλώνες ασφάλισης δεν είναι πλέον επιλογή, 
αλλά μονόδρομος.

• Η λύση στο ασφαλιστικό μπορεί να προέλθει από ουσια-
στικές παρεμβάσεις, από την επιστροφή σε δυναμική και 
μακροχρόνια ανάπτυξης, αλλά και από την αντιστροφή 
της τάσης στο δημογραφικό.

• Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν γνω-
ρίζουν ότι το σημερινό σύστημα είναι διανεμητικό και 
θεωρούν εσφαλμένα ότι αυτό είναι κεφαλαιοποιητικό 
χρησιμοποιώντας την φράση κλισέ «εγώ πλήρωσα και 
δεν παίρνω να λεφτά μου πίσω».
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ΕΥΑΓΓΕΛΌΣ  
ΒΕΝΙΖΕΛΌΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΩΣΤΗΣ  
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ  
ΤΗΝΙΌΣ

ΠΑΝΌΣ  
ΤΣΑΚΛΌΓΛΌΥ

«Η σημερινή εκδήλωση 
είναι όαση, μέσα στο 
κλίμα απαξίωσης που 
έχει δημιουργηθεί, με τη 
δημόσια συζήτηση να 
είναι εκτός θέματος και 
να ασχολείται με άλλα 
ανούσια ζητήματα, 
εκτός από αυτά που εί-
ναι σοβαρά και κρίνουν 
το μέλλον της χώρας», 
είπε μεταξύ άλλων ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος.
Παράλληλα σημείωσε 
ότι όλοι γνώριζαν το 
πρόβλημα, αλλά ουδείς 
προσπάθησε πραγματι-
κά να το αγγίξει και να 
το επιλύσει, επειδή κυ-
ριαρχούσε η αντίληψη 
ότι στην έσχατη ανάγκη 
το κράτος θα βρει τη 
λύση και θα χρηματο-
δοτήσει τα ελλείμματα 
που δημιουργούνται.
Σημείωσε, επίσης, ότι η 
δημογραφική κρίση, η 
δημοσιονομική κρίση 
και η ανεργία έχουν 
δημιουργήσει μία κα-
τάσταση η οποία δεν 
εξασφαλίζει τη βιωσι-
μότητα του συστήμα-
τος, σε μία χώρα που 
κανένα σύστημα δεν 
είναι εξασφαλισμένα 
βιώσιμο (τραπεζικό, 
εκπαιδευτικό κ.λπ). 
Τέλος, ο πρώην υπουρ-
γός τάχθηκε υπέρ του 
συστήματος των τριών 
πυλώνων.

Το πρόβλημα όλοι 
το γνωρίζαμε από τη 
δεκαετία του ’90,  
αλλά κανείς δεν ήθελε 
να ακούσει την αλήθεια 
για την αντιμετώπισή 
του. Ο αντιπρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας 
επισήμανε ότι «πρέπει 
να εξηγήσουμε στους 
πολίτες την κατάσταση 
και να πούμε τι έχει 
συμβεί στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, 
οι οποίες έχουν 
προχωρήσει σε αλλαγές 
με χαρακτηριστικά και 
κεφαλαιοποιητικού 
συστήματος».
Ανέφερε, επίσης, 
ότι το ασφαλιστικό 
σύστημα που ισχύει 
στην Ελλάδα σήμερα 
είναι ξεπερασμένο, 
δεδομένου ότι αυτό 
σχεδιάστηκε τη 10ετία 
του 1930  
όταν τα δεδομένα ήταν 
διαφορετικά, τόσο τα 
δημοσιονομικά, όσο 
και τα δημογραφικά. 
Ο αντιπρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας 
είπε ότι έπρεπε να 
έχει περιληφθεί στο 
Σύνταγμα ο χρυσός 
δημοσιονομικός 
κανόνας  
«δεν μπορούμε  
να ξοδεύουμε 
περισσότερα από όσα 
εισπράττουμε».

Ο καθηγητής Πλάτων 
Τήνιος τόνισε ότι 
τη 10ετία του 1950 
το ασφαλιστικό 
λειτούργησε ως μοχλός 
ανάπτυξης, αλλά 
σήμερα τα πράγματα 
έχουν έρθει ανάποδα 
και οι πολιτικοί 
για το μόνο που 
ενδιαφέρονται είναι 
να τους ψηφίζουν οι 
συνταξιούχοι. Επίσης, 
τόνισε ότι «ζητάμε 
να δούμε τι θέλουν 
οι συνταξιούχοι 
και στέλνουμε τον 
λογαριασμό στους 
εργαζόμενους».
Έτσι έχουμε καταντήσει, 
σημείωσε ο Π. Τήνιος, 
να είναι το ασφαλιστικό 
ένα τοξικό εργαλείο 
και να έχει χάσει κάθε 
έννοια ανάπτυξης. 
Παράλληλα τόνισε 
ότι η κατάσταση 
έχει φτάσει στο 
μη περαιτέρω 
και χρειάζεται να 
δημιουργηθεί ένα 
εργαλείο που θα 
μπορέσει να παίξει 
για τα επόμενα π.χ. 30 
χρόνια τον κλασικό 
του ρόλο, να γίνει 
ξανά το ασφαλιστικό 
εργαλείο ανάπτυξης. 
Και κατέληξε ότι, η 
λύση θα δοθεί μέσα 
από κεφαλαιοποιητικά 
συστήματα.

Ο οικονομολόγος Π. 
Τσακλόγλου υποστή-
ριξε ότι η πρόταση των 
τριών πυλώνων είναι 
εξαιρετική. Σημείωσε 
ότι, «το πρώτο πράγμα 
που λέμε στους φοιτητές 
μας για τα ασφαλιστικά 
προϊόντα είναι ότι δεν 
πρέπει να βάζουμε όλα 
μας τα αυγά στο ίδιο 
καλάθι», επισημαίνοντας 
με αυτό τον τρόπο την 
ανάγκη διασποράς του 
ασφαλιστικού κινδύνου 
με το σύστημα των τρι-
ών πυλώνων.
Ωστόσο, παρατήρη-
σε ότι στη μετάβαση 
από ένα διανεμητικό 
σύστημα σε ένα κεφα-
λαιοποιητικό σύστημα, 
υπάρχει μία γενιά που 
θα κληθεί να πληρώσει 
δύο φορές. Και έφερε το 
παράδειγμα ότι ένας νυν 
εργαζόμενος θα πληρώ-
νει, στη μετάβαση τόσο 
για να δημιουργήσει 
δικό του κεφάλαιο, όσο 
και για εξυπηρετήσει τη 
σύνταξη των γονιών 
του. Σημείωσε ότι χώρες 
που έκαναν αυτή τη 
μετάβαση, το αποδέχτη-
καν οι αγορές με ενθου-
σιασμό και θέλησαν να 
χρηματοδοτήσουν την 
κίνηση αυτή και κατέλη-
ξε: δυστυχώς η Ελλάδα 
σήμερα δεν βρίσκεται 
στις αγορές ομολόγων.



11ο συνάδελφος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΜΗΝΎΜΑ ΠΡΟΣ  
ΤΟΎΣ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΎΣ

Ας σταματήσουν επιτέλους τα γνωστά παπαγαλάκια  
να καλλιεργούν τον φόβο και την ανασφάλεια

H 
εξάπλωση και η διάρκεια του κορονοϊού 
πρέπει να αντιμετωπιστεί, από όλους, 
με όλα τα μέσα και μοναδικό στόχο τον 
περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών, 
όπως τονίζει σε σχετική του ανακοίνωση 

ο Σύλλογος. Και παράλληλα σημειώνει: «με αυτό το δεδομέ-
νο, μοναδική προτεραιότητα όλων μας είναι η συμβολή στην 
εθνική προσπάθεια, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
«αόρατου εχθρού» και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
Αυτό το μοναδικό φαινόμενο δεν θα έχει 
συνέπειες μόνο στην υγεία».

 Και η ανακοίνωση επισημαίνει:
«Θα έχει συνέπειες και βαθιές επι-

πτώσεις στην κοινωνική οργάνωση, στις 
αντοχές της οικονομίας, στις δομές του 
κράτους, τους εργαζόμενους, τις επιχει-
ρήσεις, αγγίζοντας ακόμη και τα όρια της 
γεωπολιτικής, που θα οδηγήσει σε μια 
επανεκτίμηση της αλληλο-συνδεδεμένης 
παγκόσμιας οικονομίας.

Όταν ο φόβος κυριαρχεί, είναι 
γνωστό ότι εμφανίζονται προσεγγίσεις 
παράδοξες, με αφορισμούς, καταγγελτικό 
λόγο, που συνήθως καταλήγουν σε σενάρια 
συνωμοσιολογίας, διευρύνοντας το κλίμα 
τρόμου και ανασφάλειας.

 Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
Σ ’αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί, με καθαρό μυαλό 

και υπεύθυνους χειρισμούς.
 Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από 

τώρα, ώστε να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την 
οικονομική διάσταση της κρίσης.

 Η Τράπεζά μας είναι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, 
ενίσχυσης της απασχόλησης και στήριξης της Ελληνικής 
Οικονομίας.

 Η διαχείριση της κρίσης από την Τράπεζα, μέχρι 

σήμερα, είναι υπεύθυνη, σοβαρή, αποτελεσματική και φυσικά 
με κοινωνική ευθύνη.

 Γι’ αυτή την αντιμετώπιση οφείλουμε μια δημόσια 
αναγνώριση σε όλα τα στελέχη.

 Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό, στο ιατρικό προσωπικό της Τράπεζας έως και τις 
Διευθύνσεις Δικτύου και εξυπηρέτησης πελατών.

 Οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank είναι πάντα ο κύ-
ριος μοχλός ανάπτυξης και βιωσιμότητας ενός ιστορικού, 

μοναδικού επιχειρηματικού μοντέλου, που 
ήταν και παραμένει στην πρώτη θέση των 
ελληνικών τραπεζών.

 Η αναγνώριση των προσπαθειών, 
της επιμονής της επαγγελματικής διαχεί-
ρισης και της αντοχής των εργαζομένων, 
είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για τη Διοί-
κηση της Τράπεζας ότι ακόμη και στις πιο 
δύσκολες συγκυρίες, έχουμε το υπόβαθρο 
και την εμπειρία να ξανασηκωθούμε και 
να βαδίσουμε όλοι σε δρόμους ασφάλειας 
και σιγουριάς.

 Τέλος, σαν δείγμα φόβου και ανα-
σφάλειας θέλω να αναφέρω τον καταιγισμό 
ερωτημάτων με αφορμή διάφορα δημοσι-
εύματα, που μιλούν για περικοπή 50% των 

μισθών μας, άμεσες απολύσεις, κατάργηση συμβάσεων κ.λπ.
 Τίποτα από όλα αυτά δεν αγγίζουν την Τράπεζά μας.
 Η μισθοδοσία μας θα εξακολουθεί να καταβάλλεται 

πάντα, κανονικά, το Δώρο Πάσχα στην ώρα του και οι θέσεις 
εργασίας διασφαλισμένες.

 Ας σταματήσουν επιτέλους τα γνωστά παπαγαλάκια 
να καλλιεργούν τον φόβο και την ανασφάλεια».

Αυτή η τραγωδία μας ενώνει.
Βρίσκουμε την Ελλάδα που αναζητούσαμε.
Θα επουλώσουμε τις πληγές που άνοιξε η πανδημία.
Θα είμαστε νικητές.

ΑΥΤΗ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ.
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΜΕ.
ΘΑ ΕΠΟΥΛΩΣΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ  
ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ  
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
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Μ
ετά τις συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών Ταμείων 
στον ΕΦΚΑ παρέμεινε ως ξεχωριστός λογαρια-
σμός (παροχών σε χρήμα) το ΤΑΥΤΕΚΩ, δηλαδή 
ένας λογαριασμός που αποτελείται από τρεις 
κλάδους με βασικό κορμό τον κλάδο Υγείας.

Αυτός ο λογαριασμός παραμένει μέχρι και σήμερα ως μηχα-
νισμός συγκέντρωσης επιπλέον εισφορών (ασφαλισμένων και ερ-
γοδοτών), χωρίς κανένα κρατικό πόρο. Ενώ φαινομενικά αποτελεί 
ξεχωριστό λογαριασμό όλα τα αποθεματικά του μεταφέρονται στον 
ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα ένας πλεονασματικός λογαριασμός (τέλος του 
2016 ανήλθε στα 91.000.000 €) να διοχετεύεται για τις ανάγκες του 
ΕΦΚΑ ενώ, σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό που αναμένεται να 
κυκλοφορήσει εντός του επόμενου διμήνου, οι ελάχιστες παροχές 
του φορέα θα ισοπεδωθούν μέχρι εξαφανίσεώς τους.

Η προχειρότητα ενός δήθεν ενιαίου φορέα υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) 
που ουσιαστικά επιβάλλει σε όλους μας ένα επιπλέον χαράτσι φαίνεται 
ξεκάθαρα στη σύνθεσή του.

Στον κλάδο Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ συμμετέχουν οι Τράπεζες 
(Alpha, Πειραιώς, Eurobank, Αττικής, Συνεταιριστικές), ο ΟΤΕ, ο ΟΣΕ, 
τα ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΔΕΗ, Εθνική Ασφαλιστική.

Με στοιχεία του 2016 τα άμεσα μέλη ήταν 76.173 και τα έμμεσα 
66.396, δηλ. 142.569, ενώ το σύνολο των συνταξιούχων ήταν 293.853.

Θα περίμενε κανείς ότι αυτός ο φορέας έχει ενιαίες εισφορές 
και ενιαίες παροχές. Όμως συμβαίνει εντελώς το αντίθετο γιατί τα «κο-
ρόιδα της υπόθεσης» είναι οι τραπεζοϋπάλληλοι (!) αφού  το 74% του 
συνόλου των μηνιαίων εισφορών (5.469.839) προέρχεται από αυτούς!

Πληθυσμιακά οι τράπεζες αποτελούν το 40,64% του 
συνόλου των ασφαλισμένων του κλάδου αλλά ως «φι-
λάνθρωποι» προσέφεραν το 74% του συνολικού ποσού. 

ΤΑΥΤΕΚΩ 
ΑΜΈΣΗ 

ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ 
ΚΑΙ  

ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΟΎ 

ΠΡΟΣΏΠΟΎ 
ΙΔΙΏΤΙΚΟΎ  

ΔΙΚΑΙΟΎ
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ΠΑΡΌΧΕΣ 
ΦΌΡΕΑ
Οι παροχές του φορέα 
στα μέλη του βήμα - βήμα 
μειώνονται με στόχο την 
πλήρη ισοπέδωσή τους.
Π.χ.: Το ΤΑΥΤΕΚΩ κάλυπτε 
γυαλιά οράσεως με 
σημαντικά ποσά 2 φορές  
το χρόνο. 
Η παροχή αυτή εξαφανίστηκε 
και ενσωματώθηκε στον 
ενιαίο ασφαλιστικό φορέα με 
απόλυτη μείωση των ποσών 
και διπλασιασμό των ετών 
(από 2 χρόνια σε 4 χρόνια).
Σήμερα παραμένουν στον 
φορέα τα έξοδα κηδείας,  
και η επιδότηση ημερών 
ασθενείας (που ευτυχώς 
βασίζεται στην κλαδική 
Σύμβαση ΟΤΟΕ - Τραπεζών).
Φυσικά υπάρχουν και 
οι κατασκηνώσεις για 
τα παιδιά των μελών.
Όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο Σύλλογος 
σε σχετική του ανακοίνωση: 
«Εδώ θυμίζουμε τον απόλυτο 
εξευτελισμό, την ταλαιπωρία, 
την ανικανότητα που ζήσαμε 
τα τελευταία χρόνια που 
είχε ως αποτέλεσμα πολλοί 
συνάδελφοι να μείνουν εκτός 
της διαδικασίας αυτής.
Με διαδικασίες παροχής 
υπηρεσιών που δεν ισχύουν 
ούτε σε αφρικανικές 
χώρες οι συνάδελφοί μας 
ξενύχτησαν για το μαγικό 
χαρτάκι πρωτοκόλλου και 
δεν γνώριζαν μέχρι και την 
παραμονή της έναρξης της 
κατασκηνωτικής περιόδου αν 
τα παιδιά τους θα είναι στη 
λίστα συμμετεχόντων!
Φυσικά, όλες οι παραπάνω 
παροχές με την εφαρμογή 
του ενιαίου Κανονισμού (που 
έπρεπε να είχε κατατεθεί 
μέχρι 31.12.2017) θα 
αναθεωρηθούν προς τα κάτω 
ή θα πάψουν να ισχύουν».
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Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΑΣ
Και καταλήγει παρουσιάζοντας  

την πρότασή του για το ΤΑΥΤΕΚΩ:
«Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank αναλαμβάνει  
την πρωτοβουλία άμεσης έναρξης διαλόγου με τους  

Συλλόγους -μέλη του Ταμείου και τις Τράπεζες με αίτημα 
την αποχώρηση από τον φορέα και την ίδρυση ενός Ν.Π.Δ.Ι. 

(Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) για τους τραπεζοϋ-
παλλήλους. Στην πρότασή μας αυτή βασιζόμαστε  

στο κοινό πρακτικό που υπεγράφη από τα σωματεία και 
τους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ στις 25 Απριλίου 2016.  

Αν αυτή η πρόταση δεν προχωρήσει άμεσα τότε  
ο Σύλλογός μας θα ζητήσει από τη Διοίκηση της Τράπεζάς 

μας κοινή πορεία εξόδου με διασφάλιση παροχών  
(όπως π.χ. απόλυτη και αξιοπρεπή κάλυψη  

κατασκηνώσεων)».
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ΣΎΜΦΏΝΙΑ  
ΣΎΛΛΟΓΟΎ - 

ΤΡΑΠΈΖΑΣ

Ο
ι ραγδαίες μεταβολές στο τραπεζικό 
σύστημα και κυρίως η συνεχής συρρί-
κνωση εργασιών οδηγούν τις τράπεζες 
σε μια βίαιη προσαρμογή με κλείσιμο 
μονάδων και μείωση προσωπικού.

Σε άλλες τράπεζες αυτή η προσαρμογή γίνεται με βίαιο 
τρόπο αφού μεγάλες μονάδες ή ολόκληροι κλάδοι οδηγούνται 
με τη μέθοδο της απόσχισης στη μελλοντική ανεργία. Αυτό το 
δυσάρεστο κλίμα ο Σύλλογος το είχε αντιληφθεί πολύ έγκαιρα 
και χάραξε μία πολιτική προστασίας των πιο αδύναμων και 
ευαίσθητων κλάδων του προσωπικού.

Όπως έχει τονίσει στην ανακοίνωση τον Οκτώβριο 
του 2018 «είχαμε έγκαιρα παρέμβει, με αφορμή τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και κυρίως λόγω της ευρείας εφαρ-
μογής νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας ότι κάποιοι 
αναχρονιστικοί κλάδοι θα εξαφανίζονταν με θύματα τους 
εργαζόμενους.

Για τον λόγο αυτό πριν από δύο χρόνια προχωρήσαμε 
στην ένταξη όλων των συναδέλφων του ταμειακού κλάδου και 
του κλάδου εισπρακτόρων στο κύριο προσωπικό (Λογιστικός 
Κλάδος).

Με αφορμή το τελευταίο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 
η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι πρόθεσή της είναι η κατάργηση 
του κλάδου των κλητήρων, τεχνικών και οδηγών με σκοπό την 
αποχώρηση των εργαζομένων μέσω του προγράμματος ή την 
απόσχιση των κλάδων ή την καταγγελία της σύμβασής τους.

Ο Σύλλογός μας ξεκίνησε άμεσα έναν αγώνα δρόμου 
με παραστάσεις σε ανώτατο επίπεδο και συνεχείς παρεμ-
βάσεις με μοναδικό στόχο την προστασία της εργασίας των 
συναδέλφων μας.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σουμε ότι πετύχαμε το στόχο μας». Και η ανακοίνωση του 
Συλλόγου συνεχίζει: «επήλθε συμφωνία με τη Διοίκηση της 
Τράπεζας και υπογραφή σχετικής σύμβασης βάσει της οποίας 
όλοι οι συνάδελφοί μας που ανήκουν στους κλάδους αυτούς 
ανήκουν πλέον στο κύριο προσωπικό (Λογιστικός Κλάδος)».

Και καταλήγει: «αυτή η μεγάλη επιτυχία δεν αφορά 
μόνο τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Είναι σημείο ανα-
φοράς για όλους τους εργαζόμενους στην Alpha Bank. Είναι 
η ασπίδα προστασίας που σηκώνει ο Σύλλογός μας για τη 
διασφάλιση των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας. Στο 
κείμενο της συμφωνίας Συλλόγου - Τράπεζας ο Σύλλογος 
έθεσε και πέτυχε επιπλέον συμφωνία στα παρακάτω θέματα:

Ζητήσαμε την απόσυρση σχετικής διάταξης του ορ-
γανισμού για την αξιολόγηση του προσωπικού από κλιμάκια 
της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεως.

Η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού από κλιμάκια 
της Επιθεώρησης δεν μπορούσε να αποδώσει σωστή εικόνα 
-θετική ή αρνητική- για τον εργαζόμενο, μέσα από έναν έλεγχο 
10 ημερών. Αυτό υποβάθμιζε και τον φυσικό αξιολογητή που 
είναι ο διευθυντής και οδηγούσε σε σύγχυση και πολλές φορές 
σε λάθος εκτίμηση.

Συμφωνήθηκε η απάλειψη της συγκεκριμένης διαδι-
κασίας. Αυτό δείχνει ότι το θέμα της αξιολόγησης μπαίνει σε 
νέες βάσεις και οι απόψεις του Συλλόγου έχουν βαρύτητα.

Τέλος, συμφωνήθηκε κείμενο αρχής για δραστηριότη-
τες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την ορθή χρήση 
των εν λόγω μέσων, ώστε οι προσωπικές απόψεις και θέσεις 
να μην ταυτίζονται με την ιδιότητά τους ως τραπεζικά στελέ-
χη που πολλές φορές οδηγούν σε ανάρμοστη συμπεριφορά 
(ρατσιστικά ή ομοφοβικά σχόλια κ.λπ.).

Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank είναι η ασπίδα 

προστασίας όλων των εργαζομένων στην Alpha Bank.
Μέσα από έναν ουσιαστικό, αξιόπιστο διάλογο με τη 

Διοίκηση της Τράπεζας λύνουμε θέματα, αθόρυβα και υπεύ-
θυνα, με μόνο στόχο την προστασία της εργασίας μας και την 
προαγωγή των επαγγελματικών μας συμφερόντων.

Η χρονική συγκυρία είναι πιο δύσκολη από ποτέ.
Όμως η ενότητά μας θα μας οδηγήσει με ασφάλεια και 

σιγουριά σε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες».
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Σ
την αρχή του 2019, ο Σύλλογος προχώρη-
σε σε μία τολμηρή τοποθέτηση απέναντι 
στο γενικευμένο κλίμα αμφισβήτησης 
που είχε τότε δημιουργηθεί και πήρε 
θέση σε όλα τα θέματα που αφορούν 

τον κλάδο. Ας δούμε τι έλεγε τότε η ανακοίνωση, πολλές 
εκ των οποίων επισημάνσεις επιβεβαιώθηκαν λίγους μήνες 
αργότερα. 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:
«Το τελευταίο χρονικό διάστημα με ένα μπαράζ δη-

μοσιευμάτων καλλιεργείται η αίσθηση ότι η επάνοδος στην 
τραπεζική κανονικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τη συρρίκνωση του δικτύου, των τραπεζικών εργασιών και 
την αποχώρηση άλλες φορές τεσσάρων χιλιάδων, ή πέντε 

χιλιάδων ή ακόμη και δέκα χιλιάδων εργαζομένων από τις 
τράπεζες.

Αλήθεια, όμως, αν το κυρίαρχο πρόβλημα επιστρο-
φής των τραπεζών στην κανονικότητα είναι αυτό, τότε γιατί 
από το 2011 μέχρι και σήμερα που ακολουθείται αυτή η 
αδιέξοδη πολιτική προσαρμογής, (με κλείσιμο καταστημά-
των, με μείωση θέσεων εργασίας, με πώληση περιουσιακών 
στοιχείων και εκποίηση της τραπεζικής μας παρουσίας στη 
Ν.Α. Ευρώπη), δεν έχουμε φθάσει ύστερα από μία δεκαετία 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα;

Γιατί απλά το πρόβλημα των τραπεζών δεν είναι 
αυτό, αλλά θέματα που αφορούν τη διάρθρωση της Ελλη-
νικής Οικονομίας, την αναιμική ανάπτυξη, το παρατεταμένο 
προεκλογικό κλίμα και κυρίως την ορθή αντιμετώπιση των 

2019

'Η ΓΙΑ 10η ΧΡΟΝΙΑ ΔΎΟ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΏ;

ΤΡΑΠΈΖΈΣ 
ΈΝΑ ΒΗΜΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ;

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ακόμη και το επιχείρημα 
της εισβολής της νέας τεχνολογίας στις τραπεζικές εργασί-
ες, που σαφώς επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον, είναι 
αντιμετωπίσιμο με σωστή στρατηγική, σωστή εκπαίδευση 
και συντονισμένο σχεδιασμό που θα οδηγήσει το τραπε-
ζικό σύστημα στη νέα εποχή με ασφάλεια, προοπτική και 
επανακαθορισμό των αναγκών της πελατειακής μας βάσης.

Γιατί όμως αυτή η εμμονή συρρίκνωσης των Ελλη-
νικών Τραπεζών είναι αδιέξοδη;

Γιατί σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τη μέση 
Ευρωπαϊκή Πρακτική, που είτε λόγω επισφαλειών, είτε λόγω 
εξέλιξης του online banking, είτε λόγω μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (Ιταλία, Πορτογαλία κ.λπ.) ο ρυθμός συρρίκνωσης 
των τραπεζικών καταστημάτων και των εργαζομένων στις 
ευρωπαϊκές τράπεζες την τελευταία δεκαετία δεν μπορεί 
να συγκριθεί με τον ελληνικό ρυθμό συρρίκνωσης. Συγκε-
κριμένα:

Ο ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης των τραπεζικών 
καταστημάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 2% και ο ρυθμός 
αποχωρήσεων εργαζομένων περίπου στο 2,3% ετησίως, 
πράγμα που σημαίνει ότι την τελευταία δεκαετία στις Ευρω-
παϊκές Τράπεζες τα καταστήματα από 234.000 μειώθηκαν 
σε 192.000 και ο αριθμός εργαζομένων στις Ευρωπαϊκές 
Τράπεζες βρέθηκε στα 2,8 εκατομμύρια ακολουθώντας μία 

φυσιολογική μείωση λόγω αποχωρήσεων μέσω συνταξιο-
δοτήσεων χωρίς βίαιες μεταβολές.

Δηλαδή, την τελευταία δεκαετία με κυρίαρχο πρό-
βλημα στην Ευρώπη την τραπεζική κρίση (Ιρλανδία, Κύ-
προς κ.λπ) το δίκτυο των τραπεζών μειώθηκε σε ποσοστά 
που δεν ξεπέρασαν το 17% και η μείωση προσωπικού δεν 
ξεπέρασε το 14%.

Στον αντίποδα αυτής της πρακτικής, που το Ελλη-
νικό Τραπεζικό Σύστημα δεν ευθύνεται για την κρίση αλλά 
αντίθετα πληρώνει τη δημοσιονομική κρίση, η πρακτική 
που ακολουθήθηκε είναι μοναδική, εφιαλτική και φυσικά 
αδιέξοδη.

Οι τράπεζές μας πλήρωσαν ακριβά την εμπιστοσύνη 
τους στην Ελληνική Οικονομία (κρατικά ομόλογα), πλήρω-
σαν την πολιτική εκμετάλλευση των δανειοδοτούμενων με 
τη λογική ότι επίκειται σεισάχθεια, όπως πληρώνουν σήμερα 
την πολιτική διαχείριση αντιμετώπισης του μεγαλύτερου προ-
βλήματος της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Έτσι, κυρίως μετά την τελευταία εγκληματική ανακε-
φαλαιοποίηση, οι τράπεζες έχασαν την ισχύ τους και κυρίως 
τον κυρίαρχο περιφερειακό τους ρόλο στην Ν.Α. Ευρώπη και 
οδηγήθηκαν στην εκποίηση μεγάλων θυγατρικών εταιρειών.

Στη συνέχεια ήρθε η διάλυση του τραπεζικού ιστού 
της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα:
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ
2013 630 12.302

2017 486 9.970

ALPHA 
BANK

2013 677 10.520

2017 483 8.341

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2013 1.218 16.210

2017 622 12.848

EUROBANK
2013 597 8.891

2017 396 8.026

Ενδεικτικό της έντασης του αριθμού συρρί-
κνωσης μόνο την πενταετία 2013 - 2017 δείχνει τη μο-
ναδικότητα του φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2009 4.130 67.798

2012 3.565 56.042

2015 2.418 44.402

2017 2.049 40.574

2018 1.854 37.874

Δηλαδή, ενδεικτικά, στην Τράπεζά μας σε μία εξαετία το δί-
κτυο μειώθηκε πάνω από 40% και οι εργαζόμενοι από 10.520 
σήμερα είναι 7.690!

Τι σημαίνουν όμως τα στοιχεία που παραθέσαμε πιο 
πάνω; Ότι σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο την τελευταία 
δεκαετία (το δίκτυο κατ/των και εργαζομένων στην Ευρώπη 
μειώθηκε από 14% - 17%) το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 
συρρικνώθηκε σε επίπεδο καταστημάτων κατά 53,90% και 
σε επίπεδο εργαζομένων κατά 44,90%. Δηλαδή έκλεισαν 
μέσα σε εννέα χρόνια 2.276 καταστήματα και μειώθηκαν οι 
εργαζόμενοι κατά 29.924.

Αν, λοιπόν, μία τέτοια σταθερή πολιτική συρρίκνωσης 
του τραπεζικού συστήματος, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια 
ένταση δεν βοήθησε να λυθεί το πρόβλημα, τότε γιατί εξακο-
λουθούν να διοχετεύουν την άποψη ότι μέχρι το 2021 πρέπει 
να κλείσουν άλλα 1.000 καταστήματα και να φύγουν 10.000 
ακόμη τραπεζοϋπάλληλοι;

Αυτή η πολιτική περαιτέρω συρρίκνωσης των τραπε-
ζών έρχεται σε αντίθεση με την προοπτική επιστροφής στην 
κανονικότητα των Ελληνικών Τραπεζών, με συντονισμένες 
ενέργειες ορθής αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων, αλλαγή ενός γραφειοκρατικού μοντέλου διαχεί-
ρισης που εφαρμόζεται στις Ελληνικές Τράπεζες με αφαίρεση 
κάθε στοιχείου επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ενός 
κλίματος ανασυγκρότησης του Τραπεζικού μας συστήματος 
όπως διατυπώνει με άρθρο του ο εκπρόσωπος της Τράπεζας 
της Ελλάδος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
κ. Ηλίας Ξηρουχάκης.

Είναι τυχαίο άραγε το γεγονός ότι τη στιγμή που το 
ΤΧΣ και η ΤτΕ τονίζουν την αναγκαιότητα συρρίκνωσης των 
τραπεζών να εμφανίζονται νέες τράπεζες όπως:

Η PRAXIA BANK, η Επενδυτική Τράπεζα (IBG), 
η Aegean Baltic Bank που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 
το 2019 διαφημίζοντας ότι θα δίνουν δάνεια με καλύτερους 
όρους, υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων και το απίστευτο: 
«στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση χωρίς ουρές»! Άρα, κά-
ποιοι εκμεταλλεύονται τη δική μας εσωστρέφεια. Τέλος, αν 
είναι αναγκαία περαιτέρω κατάργηση θέσεων εργασίας γιατί 
αυτός που το λέει (ΤτΕ) προχωρεί στις αρχές του 2019 στον 
μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων των τελευταίων ετών;
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Τ
ο Πρόβλημα των Ελληνικών Τραπεζών 
είναι ή έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελλη-
νική Οικονομία. Το γκρέμισμα των τραπε-
ζικών μετοχών που παρακολουθούμε είναι 
αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης εμπιστο-

σύνης. Η κατάρρευση δεν είναι μόνο οι κακοί ισολογισμοί, 
τα κόκκινα δάνεια ή οι αρνητικές προοπτικές κερδοφορίας, 
είναι η πλήρης απώλεια εμπιστοσύνης των αγορών, η πλήρης 
διάλυση στον βωμό των εκλογών και η πολιτική παρέμβαση 
στη λειτουργία των τραπεζών που φρενάρει την όποια ορ-
θολογική απόφαση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων από τις ίδιες τις τράπεζες πουλώντας ψεύτικες 
ελπίδες παρατάσεων τάχα προστασίας της πρώτης κατοικίας, 
ενόψει εκλογών.

Αυτό κατά βάθος το γνωρίζουν οι εποπτικοί μηχανισμοί, 
οι διοικήσεις των τραπεζών όπως και ο σε βάθος γνώστης των 
αγορών μας και των ευρωπαϊκών διαδικασιών στις τράπεζες 
αρμόδιος για την εποπτεία εκ μέρους της κυβέρνησης κ. Α. 
Φλαμπουράρης.

Σήμερα οι τράπεζές μας χρειάζεται, έπειτα από θεω-
ρητικές προσεγγίσεις πολλών ετών, να καταλήξουν επιτέλους 
στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με κυρίαρχο την 
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

 
 Όμως οι απόψεις ΤΧΣ, ΤτΕ, τραπεζών και κυβέρνη-

σης ακόμη διαφέρουν προτείνοντας η καθεμία διαφορετική 
προσέγγιση όπως:

Α.  Διαχείριση του προβλήματος από τις ίδιες τις τράπεζες με 
στόχο θετικό αποτέλεσμα και λύση διατηρώντας σχέσεις 
με τους δανειολήπτες.

Β. Δημιουργία Ειδικού Φορέα παροχής εγγύησης για τμήμα 
μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα παραμείνουν στη 

διαχειριστική ευθύνη των τραπεζών, αυτό όμως απαιτεί 
κρατική συμμετοχή και μέρος του προγράμματος για τις 
τράπεζες που δεν αξιολογήθηκε.

Γ. Δημιουργία Ειδικού Τύπου Τράπεζας (Bad Bank) όπου θα 
μεταβιβαστούν κόκκινα δάνεια και θα βοηθηθεί η άμεση 
εξυγίανση των Τραπεζικών Ισολογισμών.

Δ. Τιτλοποίηση κόκκινων δανείων. Ένα δοκιμασμένο, αποτε-
λεσματικό εργαλείο που παρέχει ευελιξία στο τι δάνεια θα 
περιλαμβάνει και δυνατότητα διάθεσης σε διαφορετικούς 
επενδυτές.

 Αυτές είναι περίπου οι προσεγγίσεις που έχουν 
αναπτυχθεί από τους φορείς μέχρι σήμερα.

Οι τράπεζες ας αποφασίσουν επιτέλους σε συγκεκρι-
μένες λύσεις ή έστω σε συνδυασμό όλων των εργαλείων αλλά 
επιτέλους να καταλήξουν για να αντιμετωπίσουν αισιόδοξα 
το μέλλον.

Όσον αφορά την Alpha Bank θέλουμε να προσθέσου-
με με απόλυτη βεβαιότητα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις 
δυσκολίες πιο εύκολα αφού η Alpha Bank:
•   Διαθέτει ισχυρά κεφάλαια
•  Έμπειρο, ικανό προσωπικό
•  Ενισχυμένα προ προβλέψεων έσοδα (στοιχεία Β’ εξαμήνου) 

σε σχέση με άλλες τράπεζες που παρέμειναν αμετάβλητα 
ή υποχώρησαν μέχρι και 54%

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Alpha Bank στο πλαίσιο 
βραβείων «Awards for Excellence 2018» της διεθνούς οικο-
νομικής εκδόσεως «Euromoney» στο Λονδίνο ανακηρύχθηκε 
η «Καλύτερη Ελληνική Τράπεζα».

Ο Σύλλογος μας και η ενότητά μας είναι εγγύηση για 
το εργασιακό μας μέλλον.

Η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι μέλη της είναι σε επαγρύ-
πνηση.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank συγχαίρει δημόσια τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο 
κ. Βασίλη Ψάλτη για την ανάληψη των καθηκόντων του. Θα έχει άμεσα συνάντηση μαζί 
του προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας για σειρά θεμάτων που απασχολούν 
του εργαζόμενους στην Alpha Bank. Το μήνυμά του προς όλους τους εργαζόμενους του 
ομίλου (7/1/2019) είναι μήνυμα ελπίδας και προοπτικής».

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΏΝ ΤΡΑΠΈΖΏΝ 
ΔΈΝ ΈΙΝΑΙ Η ΜΈΙΏΣΗ ΚΟΣΤΟΎΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ
ΝΈΟΣ CEO ΤΗΣ ALPHA BANK
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Η ΝΈΑ ΈΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΈΠΟΧΗ ΑΠΟΤΈΛΈΙ ΈΎΚΑΙΡΙΑ,  
ΑΡΚΈΙ ΝΑ ΎΠΑΡΞΈΙ ΣΧΈΔΙΟ

Η 
Ελλάδα οφείλει να έχει στρατηγικό σχέδιο 
στη νέα ψηφιακή εποχή, να βάλει στό-
χους και να τους πετύχει. Η νέα εργασία 
αποτελεί ευκαιρία αρκεί να επενδύσουν 
όλοι στις δεξιότητες των εργαζομένων 

και τη διαρκή εκπαίδευσή τους ώστε να μην τους προσπερά-
σει η ψηφιακή εποχή όπου τα δεδομένα αλλάζουν λόγω της 
τεχνολογίας με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της ημερίδας που διοργάνω-
σε χθες ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank με θέμα: «2020. 
Η αρχή της δεκαετίας των μεγάλων αλλαγών. Η νέα εργασία 
στην ψηφιακή εποχή. Ευκαιρία ή εφιάλτης»;

Ομιλητές στην ημερίδα, την οποία συντόνισε ο δημοσι-
ογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ήταν ο υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερακάκης, η 
πρώην υπουργός κ. Άννα Διαμαντοπούλου, ο δρ Επαμεινώνδας 
Χριστοφιλόπουλος της έδρας UNESCO on Futures Research, 
ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής 
της Alpha Bank και ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, ενώ 
παρέμβαση έκανε μέσω Skype η Tania Scacchetti, Γραμματέας 
της μεγαλύτερης ιταλικής ομοσπονδίας εργαζομένων CGIL.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank κ. Τάσος 
Γκιάτης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η πλειονότητα των πολιτών 
δεν είχε αποκτήσει την ευαισθησία που απαιτείται στη νέα 
ψηφιακή εποχή. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Χωρίς εθνικό 
σχέδιο θα καταλήξουμε στην απόλυτη τραγωδία. Όλα κινούνται 
με μεγάλη ταχύτητα και πρέπει να αναλογιστούμε ότι το ΙΚΕΑ 
χρειάστηκε 70 χρόνια και σκληρή δουλειά για να φτάσει να 
πετύχει τζίρο 42 δισ. ευρώ ενώ το Alibaba μόλις σε δύο χρόνια 
κατάφερε να πετύχει τζίρο 700 δισ. ευρώ. Η ψηφιακή εποχή 
δεν έχει χρόνο, δεν έχει τόπο και οι επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας θα είναι μεγάλες. Θα εξαφανιστούν επαγγέλματα 
όπως των οδηγών ταξί, φορτηγών, λεωφορείων αλλά η νέα 
τεχνολογία θα δημιουργήσει και νέα επαγγέλματα. Δυστυχώς, 
το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα έχει αναχρονιστικές 
λογικές. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να αντιταχθούν στη 
νέα τεχνολογία».

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
τόνισε: «Έχουμε ήδη ανακοινώσει τη χρήση των κωδικών του 
web banking για την ταυτοποίηση των πολιτών στο gov.gr, 
μόλις αυτό είναι έτοιμο. Δηλαδή, για να μπορείς να κάνεις μια 
εξουσιοδότηση και μια υπεύθυνη δήλωση θα χρησιμοποιείς τον 
κωδικό που ήδη χρησιμοποιείς σε οποιαδήποτε ελληνική τρά-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΌ HILTON
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πεζα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη συμβολή του 
τραπεζικού τομέα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Ελλάδας.

Πολύ σύντομα, επίσης, το Υπουργείο μας θα συμβά-
λει στη λύση ενός προβλήματος που είναι σε εκκρεμότητα, 
του λεγόμενου «know your customer». Σε πολλές τράπεζες 
χρειάζεται να προσκομίζεις κάθε χρόνο ή κάθε δυο χρόνια 
τα ίδια στοιχεία που έχεις δηλώσει ως πελάτης. Αυτό θα έχει 
ήδη λυθεί νομοθετικά μέσα στο επόμενο δίμηνο, ενώ έχει ήδη 
λυθεί τεχνολογικά, ώστε οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται 
προσκομίζοντας έγγραφα.»

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε: 
«την πρόοδο πρέπει να την τρώμε και με τα φλούδια και με τα 
κουκούτσια», όπως έλεγε ο Ελύτης. Θα πρέπει να αλλάξουν 
θεμελιωδώς τα προγράμματα σπουδών. Τα νέα προσόντα 
πρέπει να έχουν την αίσθηση των δεξιοτήτων και το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση του ενήλικα πρέπει να είναι από τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος ανέφερε: «Ο 
στόχος είναι να ανοίξουμε τη φαντασία μας στα εναλλακτικά 
μέλλοντα. Η αλλαγή απλώς έρχεται και το δύσκολο είναι να 
προσαρμοστούμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ψηφιοποίηση 
θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας. Δεν λαμβάνουμε υπ’ όψη στις 
αναλύσεις, για παράδειγμα, ότι στο ασφαλιστικό το προσδόκιμο 
ζωής αυξάνεται και ο δομή της αγοράς εργασίας έχει φτιαχτεί 
για μέσο όρο ζωής τα 60 έτη»

Ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης τόνισε ότι «στον τραπεζικό 
κλάδο το λειτουργικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Ο ανταγω-
νισμός στις τράπεζες αυξάνεται από τις εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στα συστήματα πληρωμών τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Ο μόνος λόγος που η περίφημη GAFA 
δεν έχει εισέλθει σε τραπεζικές εργασίες είναι το regulation. 
Στην τράπεζα του μέλλοντος ο πελάτης θα πρέπει να μπορεί 
να βρει ό,τι θέλει on line 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες 
τον χρόνο. Εμείς στην Alpha Bank πετύχαμε σήμερα το 50% 
των εργασιών να γίνονται από ψηφιακά κανάλια ενώ είχαμε 

στόχο το 40%. Αυτό έγινε γιατί φροντίσαμε να εκπαιδεύσουμε 
και τους πελάτες μας και το προσωπικό».

Τέλος, ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αναφέρθηκε 
στην ανάγκη αναπροσαρμογής του Εργατικού Δικαίου και στην 
προστασία των εργαζομένων στην ψηφιακή εποχή τονίζοντας: 
«Ο χρόνος εργασίας είναι ζητούμενο για τις εκατοντάδες μορ-
φές smartworking που συνοδεύουν την τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση που ορμητικά διεισδύει και στη δική μας αγορά 
εργασίας – τόνισε ο κ. Καρούζος. 

Ο χρόνος εργασίας, αλλά και ο προσδιορισμός του 
τόπου εργασίας θα αποτελέσουν -πολύ σύντομα- ίσως το πιο 
σοβαρό ζητούμενο στις εργασιακές σχέσεις του μέλλοντος. 
Φανταστείτε κάποιον που εργάζεται εξ αποστάσεως σε μία 
συμβατική εργασία ή που παρέχει υπηρεσίες μέσα από μία 
ηλεκτρονική εφαρμογή στο κινητό του. Σκεφτείτε έναν, που 
θα πρέπει να έχει διαρκώς σε αναμονή κλήσης τη συσκευή 
του κινητού του για να δεχτεί την εντολή του προϊσταμένου 
του. Είναι πολύ δυσδιάκριτος πλέον για αυτόν τον εργαζόμενο 
ο διαχωρισμός μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής 
του ζωής. Και αυτός είναι ο εφιάλτης! Με τον χρόνο εργασίας 
συνδέονται τα πιο θεμελιώδη ατομικά του δικαιώματα, όπως 
αυτό της ανάπαυσης, της οικογενειακής του ευημερίας και της 
ιδιωτικότητάς του».

Στην εκδήλωση, μεταξύ των άλλων, συμμετείχαν ο πρώ-
ην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, o πρόεδρος της Alpha 
Bank Βασίλειος Ράπανος, o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος, o γενικός διευθυντής 
της Ν.Δ. Γιάννης Μπρατάκος, o πρόεδρος της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώρ-
γος Καρανίκας, o πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της Ελλάδος Γιώργος Βερνίκος, o πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Κων/νος Κόλλιας, 
ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρα-
τίας Γιώργος Στεργίου, η γενική γραμματέας του Υπουργείου 
Εργασίας Άννα Στρατινάκη κ.α. 
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ΑΝΑΚΌΙΝΩΘΗΚΕ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΥ

Τ
ον περασμένο Νοέμβριο η Διοίκηση της 
Τράπεζας ανακοίνωσε το σχέδιο πλή-
ρους αναδιάρθρωσης της οργανωτικής 
της δομής με σκοπό τη λειτουργία ενός 
τολμηρού προγράμματος μετασχημα-

τισμού που θα εξασφαλίζει μια σταθερή πορεία με στόχο 
την ανάπτυξη και την εδραίωσή της ως Τράπεζα πρώτης 
επιλογής. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank πήρε 
αμέσως θέση, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι 
«έχει πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κρίσης που βιώσαμε 
τα τελευταία χρόνια και είχαν σαν αποτέλεσμα μια τεράστια 
δημοσιονομική κρίση να μετατραπεί σε Τραπεζική.

Τώρα που γνωρίσαμε τις συνέπειες της κρίσης πρέ-
πει να προετοιμαστούμε για μια νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται μέσα από ραγδαίες αλλαγές που οφείλονται 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση λειτουρ-
γιών και την αναδιοργάνωση του συστήματος με την είσοδο 
νέων τραπεζών αλλά κυρίως εναλλακτικών παρόχων από 
εξωτραπεζικές εταιρείες (Google, Amazon κ.λπ.)».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «σ’ αυτό ακριβώς το 
στοίχημα απαντά το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της 

Alpha Bank. Αποφασίζει σήμερα για να βρεθούμε έγκαιρα και 
με σιγουριά σ’ ένα αύριο που δεν θα εξελιχθεί σε τραγωδία 
αλλά σε ευκαιρία, με ασφάλεια, για όλους τους εργαζόμενους 
στην Τράπεζα και ιδίως στη νέα γενιά».

Τέλος, ο Σύλλογος σχολιάζοντας τις αποφάσεις της 
Τράπεζας καταλήγει: «Η ανακοίνωση της Τράπεζας έδειξε 
τέσσερα χαρακτηριστικά:
•  Υπάρχει σωστή και υπεύθυνη προετοιμασία. 
•  Στη νέα δομή ιεραρχίας σε διοικητικό επίπεδο συνυπάρχει 

ο συνδυασμός υφιστάμενων και νέων δυνάμεων.
•  Καταγράφεται ως απόλυτα θετικό γεγονός η στρατηγική 

προσήλωση για τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιω-
μάτων.

•  Τέλος, η έγκαιρη τοποθέτηση της Τράπεζας απέναντι 
στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στην 
εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Γι’ αυτούς τους λόγους, έτσι απλά, ο Σύλλογος στηρί-
ζει τις αλλαγές και το σχέδιο της Διοίκησης γιατί μπορούμε 
όλοι μαζί να πετύχουμε ώστε η Alpha Bank, αυτή η ιστορική 
Τράπεζα, να είναι το σημείο αναφοράς του Τραπεζικού μας 
συστήματος».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΤΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΈΎΡΏΠΗ

Ε
πειτα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για σειρά ενημερωτικών 
συναντήσεων με εκπροσώπους ευρω-
παϊκών πολιτικών ομάδων και ευρω-
βουλευτών, συμμετείχε ο Σύλλογος και 

εκπροσωπήθηκε από τον γενικό γραμματέα Παναγιώτη 
Αδαμόπουλο. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 28 
και 29 Ιανουαρίου του 2020 με πλήρη κάλυψη των εξόδων 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πιο σημαντική εκδήλωση διοργανώθηκε από την 
πρόεδρο της επιτροπής για το μέλλον της επιστήμης και της 
τεχνολογίας (STOA), με κεντρική ομιλήτρια την Επίτροπο 
Ανταγωνισμού και Εκτελεστική Αντιπρόεδρο κα Margethe 
Vestager με θέμα: «Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης 
στην Ευρώπη».

Στη ζωντανή αυτή συζήτηση συμμετείχαν ο κ. 
Anthony Gooch, Διευθυντής Δημοσίων Υποθέσεων και 
Επικοινωνιών καθώς και η κα Staci Warden Εκτελεστική 
Διευθύντρια της Global Market development.

Η διασφάλιση και η ομαλή μετάβαση στη νέα ψηφια-
κή εποχή περνά μέσα από ένα κατάλληλο και δεοντολογικό 

πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
εργαζομένων.

Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση ομαλής μετεξέλι-
ξης και αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ήδη τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (σε αντίθεση με την 
ελληνική πραγματικότητα) προετοιμάζονται και μελετούν 
το νέο τοπίο που διαμορφώνεται.

Σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται και ο Σύλλογος.
Προετοιμάζεται, μελετά και θα προτείνει την έναρξη 

διαλόγου με την Τράπεζα και την Πολιτεία για να οριοθετη-
θούν γραμμές ασφάλειας για την εργασία στη νέα ψηφιακή 
εποχή.

Τα συμπεράσματά μας θα παρουσιαστούν σε ειδική 
ημερίδα που διοργανώσαμε εντός του Φεβρουαρίου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση 
με τον κ. Lawrence Capelle του European Union of Christian 
Democratic workers με σκοπό τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Εργασιακού Συμβουλίου στον χώρο μας.

Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις του Συλλόγου και οι 
απόψεις του θα έχουν καθοριστική σημασία στην πορεία 
διασφάλισης των επαγγελματικών συμφερόντων.

 

Margethe 
Vestager

Παναγιώτης 
Αδαμόπουλος
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ΠΑΡΏΝ  
ΣΤΟ ΣτΈ  

Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΖΙ ΜΈ  

ΤΗΝ ΟΤΟΈ

Τ
ην Παρασκευή 6.10.2017 συζητήθηκαν στην ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι δύο 
αιτήσεις ακύρωσης των δύο Υπουργικών αποφά-
σεων που εκδόθηκαν σε συνέχεια του Ν.4387/2016 
(Κατρούγκαλου) σχετικά με τον επανυπολογισμό 

κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Οι δύο Υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τον Σύλλογο ήταν 

σαφώς αντισυνταγματικές.
Όπως αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση «ο Σύλλογος Προ-

σωπικού Alpha Bank μαζί με Συλλόγους Εργαζομένων υπό την αιγίδα 
της Ομοσπονδίας (ΟΤΟΕ) έχουν καταθέσει στοιχεία με συγκεκριμένα 
παραδείγματα που δείχνουν ότι η νομοθετική παρέμβαση με την κα-
τάργηση των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων των Τραπεζών 
προσβάλλει βάναυσα τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
των μελών μας.

Με τη νομική μας παρέμβαση αιτούμεθα την άρση της άδικης και 
αντισυνταγματικής παρέμβασης «Κατρούγκαλου» και την επαναφορά 
των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και του υπολογισμού συντάξεων 
όπως προβλέπουν τα καταστατικά μας».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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ΜΈ 93,43% 
ΈΓΚΡΙΘΗΚΈ  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ 

Σ
τις 17/4/2018 πραγματοποιήθηκε, σύμ-
φωνα με το καταστατικό του Συλλόγου,  
η πανελλαδική μυστική ψηφοφορία 
για την έγκριση του Διοικητικού και 
Οικονομικού απολογισμού έτους 2017, 

καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2018.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο τονίζεται: «Στην ανακοί-

νωσή μας στις 13.4.2018 είχαμε απευθύνει πρόσκληση 
μαζικής συμμετοχής όλων των συναδέλφων στη διαδικασία 
της πανελλαδικής ψηφοφορίας ζητώντας παράλληλα τη 
στήριξή τους στο Συλλογικό μας όργανο.

Στόχος μας ήταν, για μια ακόμη φορά, η ενιαία 
έκφραση των συναδέλφων δίνοντας έτσι ξεκάθαρο μήνυμα 
αποφασιστικότητας και διαμόρφωσης κλίματος ασφάλειας 
και σιγουριάς.

Στο κάλεσμά μας για ενότητα και συσπείρωση οι 
εργαζόμενοι στην Alpha Bank ανταποκρίθηκαν, για μια 
ακόμη φορά, με τον πιο κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο.

Δεν μένουμε όμως εδώ.
Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατά και χτίζουμε βήμα 

- βήμα ένα καλύτερο αύριο.
Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν το ερμηνεύουμε με 

αλαζονική διάθεση αλλά με διάθεση βελτίωσης για λάθη 
ή παραλείψεις μας στην άσκηση της συνδικαλιστικής μας 
δράσης. 

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους στην Alpha 
Bank για τη στήριξή τους καθώς και όσους διαφωνούν μαζί 
μας αλλά συμμετέχουν στις συλλογικές μας διαδικασίες».

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΌΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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Μ
ια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων 
στην Τράπεζα που προέρχονται 
από την πρώην Εμπορική, πληρώ-
νουν υπερβολικές εισφορές αφού 
με παράνομο τρόπο εξακολουθεί η 

παρακράτηση αυξημένων εισφορών που είναι σε πλήρη διά-
σταση με τον ισχύοντα ασφαλιστικό Νόμο 4387/12.05.2016.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, 
«στην Alpha Bank εργάζονται 2.500 εργαζόμενοι που προ-
έρχονται από την πρ. Εμπορική εκ των οποίων 650 είχαν 
προσληφθεί, από αυτήν, πριν από την 31.12.2004 ενώ είχαν 
πρωτοασφαλισθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης πριν 
από την 1.1.1993.

Για την κατηγορία αυτή προβλεπόταν από τους νό-
μους που ίδρυσαν το ΕΤΑΤ, το 2005 να συνεχίζουν να 
πληρώνουν πρόσθετη εισφορά, πλέον της επικουρικής 

σύνταξης, ύψους 4,25% στο σύνολο των αποδοχών τους που 
μαζί με την εργοδοτική εισφορά φθάνει στο 11,5%(!) και αυτό 
για να λαμβάνουν την προσυνταξιοδοτική παροχή και την 
επικούρηση που προέβλεπε το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Σύμφωνα όμως με τον ισχύοντα νέο ασφαλιστικό 
νόμο 4387/12.5.2016 προκύπτει ότι οι συντάξεις θα επανυ-
πολογίζονται με βάση ποσοστά αναπλήρωσης και σύνταξης 
που ο νέος νόμος καθορίζει».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «για λόγους ισονομίας 
πρέπει άμεσα να διακοπεί η καταβολή αυτής της εισφοράς 
και να δοθούν οι σχετικές οδηγίες στην Τράπεζα από το 
Υπουργείο. Ο Σύλλογός μας θα απευθυνθεί και θα ζητήσει 
συνάντηση με το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης για την 
άμεση διευθέτηση αυτής της άδικης μεταχείρισης ενώ ήδη 
δόθηκε εντολή στο νομικό μας επιτελείο να παρέμβει άμεσα 
σε περίπτωση άρνησης των αρμοδίων». 

ΑΜΈΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 4,25% 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΌΥ ΣΥΛΛΌΓΌΥ 
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Ο 
Σύλλογος παρακολουθώντας την πο-
ρεία και την εξέλιξη της δομής αξιολό-
γησης του Προσωπικού, διαπίστωσε 
δυσλειτουργίες και - όπως σημείωνε 
στην ανακοίνωσή του- «σε μεγάλο βαθ-

μό η αξιολόγηση της σημερινής μορφής δημιουργεί αδικίες 
και παραγωγή μίας ισοπεδωτικής αντίληψης που απέχει πολύ 
από τη σύγχρονη αντίληψη αξιολόγησης». 

Με αφορμή την πρόθεση της Τράπεζας για μία νέα 
προσέγγιση στον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού ο 
Σύλλογος παρεμβαίνει και ζητά διαβούλευση προκειμένου 
να καταλήξουμε από κοινού σε ένα σύγχρονο σύστημα αξι-
ολόγησης που θα βασίζεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τη 
σωστή καθοδήγηση, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την 
αντικειμενική επιβράβευση.

Η λειτουργία της Τράπεζας στην πορεία όλων αυτών 
των ετών έχει αλλάξει και εκ των πραγμάτων η υπάρχουσα 
δομή είναι σήμερα ξεπερασμένη και δυστυχώς, με τον τρόπο 
που εφαρμόζεται, ισοπεδωτική.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «ο Σύλλογός μας στη 
διαβούλευση θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που, 
κατά τη γνώμη μας, θα δημιουργήσουν ένα ξεκάθαρο, σύγ-

χρονο και διαφανές πλαίσιο αξιολόγησης των εργαζομένων».
Η επιστολή που απεστάλη έχει ως εξής:
«Κύριοι,
 Με αφορμή την πρόθεσή σας για μία νέα προσέγγιση 

στη διαδικασία αξιολόγησης του Προσωπικού ο Σύλλογός 
μας με δημόσια παρέμβασή του (64/29-4-2018) έθεσε υπόψιν 
σας τις βασικές του θέσεις για σημαντικές αλλαγές της ήδη 
υπάρχουσας δομής η οποία σήμερα είναι ξεπερασμένη και 
επί της ουσίας δημιουργεί πολλά προβλήματα.

 Η θέση μας είναι ξεκάθαρη για ένα πιο σύγχρονο, 
πιο υπεύθυνο και πιο αναπτυξιακό σχεδιασμό της όλης δομής 
της αξιολόγησης που θα είναι συνδεμένο με διαρκή εκπαί-
δευση, σωστή καθοδήγηση και αντικειμενική επιβράβευση.

 Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank έχει συ-
γκροτημένη άποψη και θέση για το μεγάλο αυτό ζήτημα και 
θέλοντας να προλάβει λανθασμένες πρακτικές και ερμηνεί-
ες (που ήδη εμφανίζονται) ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ σε διαβούλευση 
προκειμένου να καταλήξουμε από κοινού σε ένα σύστημα 
αξιολόγησης δίκαιο, αξιοκρατικό και κυρίως σε θετική ανα-
πτυξιακή κατεύθυνση.

 Αναμένουμε τον ορισμό ημερομηνίας και τόπο 
συνάντησης από εσάς».

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΏΝ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΏΝ 

ALPHA BANK 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΈ 
ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΈΝΑ 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΤΎΧΙΑΣ 
ΈΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ

Η ΌΡΘΗ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Ο 
Σύλλογος είναι από τις ελάχιστες συνδικα-
λιστικές οργανώσεις στη χώρα που θεωρεί 
την αξιολόγηση αναγκαίο εργαλείο συμβολής 
στην ομαδική παραγωγικότητα, τη δυνατότητα 
βελτίωσης και παρακίνησης και την ανταμοιβή 

της απόδοσης των εργαζομένων.
Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι καλύπτονται από ένα σω-

στά σχεδιασμένο σύστημα αξιολόγησης τότε μόνο μπορεί αυτή η 
διαδικασία όχι απλά να βελτιώσει τη συλλογική προσπάθεια αλλά να 
εντοπίσει τυχόν ελλείψεις και, παράλληλα, να διευκολύνει αξιοκρατικά 
τον σχεδιασμό καριέρας.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Σύλλογος σημειώνει μεταξύ των 
άλλων: «απορρίπτουμε όμως την τιμωρητική λογική μιας χαμηλής 
αξιολόγησης, ιδίως όταν αυτή συνδέεται με την καλλιεργούμενη 
ανασφάλεια για την ίδια μας την εργασία.

Η σωστή έννοια της αξιολόγησης σε τέτοιες περιπτώσεις 
πρέπει να λειτουργεί ως προσπάθεια νέας ευκαιρίας για την ομαλή 
προσαρμογή και τη συμμετοχή σε μια ομαδική προσπάθεια.

Αυτές τις βασικές αρχές μιας σωστής μεθόδου αξιολόγησης 
του προσωπικού εφαρμόζουν όλες οι σύγχρονες μεγάλες επιχειρήσεις, 
αφού με τη σωστή εφαρμογή τέτοιων κανόνων επιτυγχάνουν τον στόχο 
τους που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της επιβράβευσης αυτών που συμβάλλουν στην ομαδική προσπάθεια».

 Και η ανακοίνωση καταλήγει: «αυτό που συμβαίνει το τελευ-
ταίο διάστημα στην Τράπεζά μας, με μία καθοδηγούμενη, επιφανει-
ακή προσέγγιση αξιολόγησης που υπηρετεί τη διαστρέβλωση κάθε 
λογικής, ορθής και αντικειμενικής αξιολόγησης, ως μέθοδος είναι 
μοναδική και φυσικά απαράδεκτη.

Η κατεύθυνση της Διεύθυνσης δικτύου προς τους Διευθυντές 
Καταστημάτων να μειώνουν συνεχώς τις αξιολογήσεις τους με στόχο 
να εμφανίζουν κάθε χρόνο ένα 15% του προσωπικού ως μη αποδεκτό 
είναι η μεγαλύτερη παγίδα λανθασμένης πολιτικής αξιολόγησης εκτός 
αν στο μυαλό τους έχουν ως δικαιολογία -μέσω αυτής της μορφής 
αξιολόγησης- τις απολύσεις με βάση την απόδοση.

Αυτή η προσέγγιση όμως δεν χωράει στην κουλτούρα της 
Alpha Bank.

Ίσως σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόζεται, στη δική 
μας Τράπεζα ΟΧΙ.

Ο Σύλλογός μας θα εκφράσει την αντίθεσή του μεταφέρο-
ντας τις απόψεις του στο υψηλότερο επίπεδο της Τράπεζας, αφού 
ο στόχος μας ταυτίζεται με την ορθή, δίκαιη και καλά σχεδιασμένη 
μορφή αξιολόγησης.

Η πρόχειρη κρίση των αξιολογητών μόνο κακό προκαλεί».
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ΤΟΎ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ 

Η 
πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές 
όλων των ανθρώπων του πλανήτη, αλλά 
και τις περισσότερες -αν όχι το σύνολο- 
των οικονομιών. Αύριο, τίποτε δεν θα 
είναι το ίδιο. Ακόμη και στην περίπτωση 

που οι επιστημονική κοινότητα πέσει έξω στις εκτιμήσεις της 
και ο κορονοϊός εξαφανιστεί το ίδιο ξαφνικά όπως ήρθε, οι 
συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα θα παραμείνουν 
τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα. 

Και, βέβαια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν θα 
μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες. Οι μετοχές των τραπεζών 
στην πρώτη περίοδο της κρίσης, ήταν αυτές που βρέθηκαν 
στη δίνη του κυκλώνα. Έχασαν μεγάλο μέρος της αξίας τους 
και ακόμη υπολείπονται κατά πολύ των προ κρίσης επίπεδα. 
Η επενδυτική εμπιστοσύνη έχει χαθεί ή τουλάχιστον έχει κλο-
νιστεί σημαντικά. Η επόμενη ημέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη, 
όχι μόνο για τις ελληνικές αλλά και για τις μεγάλες τράπεζες 

της Ευρώπης. Το καμπανάκι το έχει χτυπήσει ήδη η ΕΚΤ σε 
πρόσφατη έκθεσή της. 

Η πανδημία του κορονοϊού έχει εντείνει τις ευπάθει-
ες των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, διευρύνοντας τον 
κίνδυνο ενδεχόμενων οικονομικών κρίσεων, καθώς τα επί-
πεδα του χρέους αυξάνονται και οι τράπεζες κλυδωνίζονται, 
προειδοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, καθώς η οικονομία της Ευ-
ρωζώνης αναμένεται να «βυθιστεί» κατά 10% το τρέχον έτος, 
οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών έχουν αναλάβει σειρά 
δράσεων προκειμένου να περιορίσουν τη ζημιά, ωστόσο το 
τίμημα θα έρθει σε βάθος χρόνου και ορισμένες χώρες ενδε-
χομένως να δυσκολευτούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν 
το μπλοκ. Επιπλέον, οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις μπορεί 
να μην τα καταφέρουν, ενώ η εξαιρετικά χαμηλή κερδοφορία 
των τραπεζών και ο αυξανόμενος κίνδυνος διόρθωσης των 
αγορών ακινήτων συνθέτουν επίσης ένα «εκρηκτικό μείγμα», 
επισημαίνει στην εξαμηνιαία έκθεση χρηματοοικονομικής 

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΚΤ
Ό ΚΌΡΌΝΌΪΌΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ
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σταθερότητας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «Παρότι τα 
ποσοστά των κρουσμάτων υποχωρούν σε πολλές χώρες, ο 
αντίκτυπος (Σ.Σ. της πανδημίας) στην Οικονομία και στις 
αγορές έχει γίνει αισθητός και έχει διευρύνει τις υφιστάμενες 
ευπάθειες για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρω-
ζώνης», αναφέρει στην έκθεσή της.

Το συνολικό επίπεδο δημοσίου χρέους της Ευρωζώ-
νης θα μπορούσε να υπερβεί το 100% του ΑΕΠ το τρέχον 
έτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τα επίπεδα που καταγράφηκαν 
κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, ενώ θα μπορούσε να 
αγγίξει το 160% στην Ιταλία, για την οποία ήδη αυξάνονται 
τα «στοιχήματα» ότι θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το κοινό 
ευρωπαϊκό νόμισμα.

Η ΕΚΤ, μάλιστα, προσθέτει ότι «εάν τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο αποδειχτούν 
ανεπαρκή για τη διατήρηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης 
του χρέους, η εκτίμηση της αγοράς για τον κίνδυνο αναδιάρ-
θρωσης ενδεχομένως να αυξηθεί περαιτέρω».

Οι υψηλότερες αποδόσεις χρέους στα ευάλωτα κράτη 

της Ευρωζώνης θα μπορούσαν τότε να πλήξουν τον ιδιωτικό 
τομέα και τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές 
απώλειες. 

Σε πρώτη φάση, ο κίνδυνος που εγκυμονεί είναι να 
υπάρξει μια σειρά υποβαθμίσεων στις πιστοληπτικές αξιολο-
γήσεις εταιρειών, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει την 
πρόσβαση της πραγματικής οικονομίας σε χρηματοδότηση.

Οι υποβαθμίσεις σε μη επενδυτική βαθμίδα είναι 
αναπόφευκτες, γεγονός που θα οδηγήσει -κατά συνέπεια- 
ορισμένους επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία ή τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, να εκποιήσουν τις συμμετοχές τους. 
Ωστόσο, η αγορά χρέους υψηλής απόδοσης είναι σχετικά 
μικρή, οπότε αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα sell-off 
στα ομόλογα, σημειώνει η ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η ΕΚΤ αγοράζει 
μόνο χρέος που κατατάσσεται σε επενδυτική βαθμίδα, αν 
και εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς εταιρικών ομολόγων που 
έχουν υποβαθμιστεί σε «σκουπίδια» κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας κρίσης.
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ΤΟΎ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ 

Ο
ι εργαζόμενοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι 
της κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊ-
ός. Ήδη οι επιχειρήσεις κολοσσοί του 
πλανήτη έχουν ξεκινήσει να κάνουν 
μαζικές απολύσεις. Κυρίως πλήττεται 

ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού. Οι φόβοι ότι 
έρχεται Αρμαγεδδών στην απασχόληση δυστυχώς επιβεβαι-
ώνεται κάθε ημέρα που περνάει. 

Στην Ελλάδα ακόμη η κατάσταση είναι σχετικά υπό 
έλεγχο, ωστόσο ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό θα 
συνεχιστεί και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά στον 
τουρισμό τα πράγματα είναι οριακά και κανείς δεν ξέρει πώς 
θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Στις ΗΠΑ το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι 2,12 
εκατομμύρια Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για την παροχή 
επιδόματος ανεργίας στη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τις 
23 Μαΐου, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τα 2,4 εκατ. της 
εβδομάδας πριν από αυτή.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό από την έναρξη 
της κρίσης του κορονοϊού, ωστόσο είναι ενδεικτικός ότι ένας 
μεγάλος αριθμός Αμερικανών είναι εκτός εργασίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πρόκειται για τη 10η συνε-
χόμενη εβδομάδα που ο αριθμός των αιτήσεων για παροχή 
επιδόματος ανεργίας βρίσκεται πάνω από τα 2 εκατ.

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
ΦΈΡΝΈΙ 

ΜΑΖΙΚΈΣ 
ΑΠΟΛΎΣΈΙΣ ΣΈ 
ΤΟΎΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΜΈΤΑΦΟΡΈΣ 

ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ  
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ



31ο συνάδελφος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Η αγορά εργασίας είναι αναμφισβήτητα «θύμα» του 
κορονοϊού και του lockdown σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Οι πτωχεύσεις εταιρειών και οι απολύσεις ήρθαν ως «τσουνάμι» 
αφήνοντας στον αέρα τις τύχες εκατοντάδων εργαζομένων. 
Μάλιστα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (υπηρεσία του 
ΟΗΕ) εκτίμησε ότι με την πανδημία του κορωνοϊού, η αγορά 
εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «σοβαρότερη κρίση της 
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», καθώς 1,25 δισ. άνθρωποι 
κινδυνεύουν με απόλυση ή με μείωση του μισθού τους.

Αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι η πανδημία θα 
«εξαφανίσει» το 6,7% των ωρών εργασίας σε όλον τον κόσμο 
μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Οι αραβικές και ευ-
ρωπαϊκές χώρες εκτιμάται ότι θα πληγούν σφοδρά, όμως σε 
απόλυτους αριθμούς, η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού 
θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα αυτήν την περίοδο του έτους.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ο ΣΕΒ προέβλεψε ότι 
το φετινό καλοκαίρι θα υπάρξουν 580.000 λιγότερες θέσεις 
εργασίας, ενώ η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά 
στο 20% του εργατικού δυναμικού κατά μέσο όρο το 2020 
από 17,2% το 2019, με την απασχόληση σε μέσους όρους 
να μειώνεται κατά 3,7%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχεδόν ένα μήνα πριν, μελέτη της McKinsey εκτίμησε 
ότι 60 εκατ. Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, δηλαδή περισσότεροι από 
το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού τους, μπορεί να δουν 
την απασχόλησή τους να πλήττεται από το lockdown που έχει 
επιβληθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με τις επι-
πτώσεις να κυμαίνονται από μείωση μισθών μέχρι απολύσεις.

Στο ίδιο μοτίβο, μεγάλοι κολοσσοί προχώρησαν σε 
χιλιάδες απολύσεις εν μέσω τις πανδημίας σε μία ύστατη προ-
σπάθεια να περικόψουν έξοδα και να ανακάμψουν σταδιακά 

από τις οικονομικές απώλειες. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε 
κάποιες από τις μεγάλες εταιρείες που απέλυσαν μεγάλο 
ποσοστό του εργατικού τους δυναμικού.

AIRBNB
Η Airbnb προχώρησε σε απόλυση 1.900 υπαλλήλων της, που 
αντιστοιχεί στο 25% του εργατικού δυναμικού της.
Επίσης, σταματά τις επενδύσεις που δεν ανήκουν στη «βα-
σική» εμπορική της δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταφορών και ενός στούντιο που είχε στόχο να παράγει 
πρωτότυπη ψυχαγωγία που σχετίζεται με ταξίδια, και μειώνει 
τη χρηματοδότηση για τη Luxe, μια υπηρεσία ενοικίασης 
υψηλού επιπέδου. Οι περικοπές έγιναν αφού η Airbnb συ-
γκέντρωσε πρόσφατα 2 δισ. δολάρια από δανεισμό και ίδια 
κεφάλαια από τις εταιρείες Silver Lake, Sixth Street Partners, 
BlackRock και άλλες.

RYANAIR
Ακόμα και στις 3.000 αναμένεται να φτάσουν οι απολύσεις 
στη Ryanair λόγω της «άνευ προηγουμένου» κρίσης που έχει 
επιφέρει ο κορονοϊός στις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. 
Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προχώρησε στη 
σχετική ανακοίνωση και παράλληλα μίλησε για τον αντίκτυ-
πο που θα έχει η κρατική διάσωση άλλων αερομεταφορέων, 
συμπεριλαμβανομένης της Lufthansa και της Air France.

UBER
Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι, ανα-
κοίνωσε μέσω e-mail ότι η εταιρεία πρόκειται να καταργήσει 
3.000 θέσεις εργασίας και να κλείσει πάνω από 40 γραφεία 
της ανά τον κόσμο.
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HERTZ
Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz ανακοίνωσε στις 21 
Μαΐου το βράδυ την υπαγωγή της στο αμερικανικό καθεστώς 
χρεοκοπίας, μια διαδικασία που αφορά τις επιχειρήσεις της 
στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σχεδόν ένα μήνα πριν η εταιρεία 
είχε καταργήσει 10.000 θέσεις εργασίας στη βόρεια Αμερική, 
δηλαδή το 26,3% του παγκόσμιου δυναμικού της, για να κάνει 
οικονομίες, αντιμέτωπη με τις αβεβαιότητες που δημιουργού-
νται από την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία παραλύει την 
οικονομία.

TUI
Ο μεγαλύτερος όμιλος ταξιδιωτικών γραφείων παγκοσμίως, 
ο TUI, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καταργήσει 8.000 θέσεις 
εργασίας σε όλο τον κόσμο, δηλαδή περισσότερο από το 10% 
του συνόλου, καθώς η πανδημία του κορονοϊού τον έχει ανα-
γκάσει να αναστείλει τις περισσότερες δραστηριότητές του.

VIRGIN ATLANTIC
Η βρετανική αεροπορική εταιρεία Virgin Atlantic ανακοίνωσε 
ότι σχεδιάζει την περικοπή 3.150 θέσεων εργασίας και ότι 
θα μεταφέρει το πρόγραμμα πτήσεών της από το αεροδρό-
μιο Γκάτγουικ του Λονδίνου στο αεροδρόμιο Χίθροου της 
βρετανικής πρωτεύουσας εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

TRIPADVISOR
Στις 28 Απριλίου, η TripAdvisor ανακοίνωσε ότι απολύει 
περισσότερους από 900 υπαλλήλους της, που αντιστοιχούν 
στο ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της.

IBM
Η IBM θα περικόψει «αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας», 
κυρίως στο τμήμα τεχνολογικών υπηρεσιών της. Οι περικοπές 
έρχονται ένα μήνα αφότου ο νέος διευθύνων σύμβουλος, 
Arvind Krishna, απέσυρε τις οικονομικές προοπτικές της 

IBM εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας που προκλήθηκε 
από την πανδημία.

NISSAN
Κατά 20.000 θέσεις σκέπτεται η Nissan να μειώσει το προ-
σωπικό της, κοιτάζοντας περισσότερο προς την Ευρώπη και 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τα νέα της ιστοσε-
λίδας Kyodo. Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε τον Ιούλιο 
του περασμένου έτους ότι θα μειώσει το εργατικό δυναμικό 
της κατά 12.500 υπαλλήλους, σχεδόν το 10% του εργατικού 
δυναμικού της, που ανέρχεται σε 140.000.

ROLLS-ROYCE
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προχωρήσει στην 
περικοπή τουλάχιστον 9.000 θέσεων εργασίας ή πάνω από το 
ένα έκτο του εργατικού της δυναμικού, σε ένα ακόμα πλήγμα 
για τη βρετανική οικονομία και τη βιομηχανία της αεροπορίας 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

EASYJET
Το 30% του προσωπικού της, δηλαδή περίπου 4.500 εργαζό-
μενους, προτίθεται να απολύσει η EasyJet, ως αποτέλεσμα του 
αντίκτυπου που έχει ο κορονοϊός στην ταξιδιωτική βιομηχανία. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας 
Γιόχαν Λούντγκρεν είπε ότι συνειδητοποιεί πόσο δύσκολη για 
πολλούς εργαζόμενους είναι η απόφαση, αλλά πρόσθεσε ότι η 
εταιρεία θέλει να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα.

MCLAREN
Ο όμιλος McLaren, κατασκευαστής αγωνιστικών αυτοκινή-
των, θα ανακοινώσει εντός της ημέρας την περικοπή του ενός 
τετάρτου του εργατικού δυναμικού της, δηλαδή περί τις 1.200 
θέσεις εργασίας, προκειμένου να ενισχύσει τον ισολογισμό 
της εν μέσω διαμάχης της με ομολογιούχους.
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ΈΙΔΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Γ
ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλο-
γός οργάνωσε μέσω του Πολυϊατρείου 
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για 
τα παιδιά των μελών του ενόψει των κα-
λοκαιρινών διακοπών του 2017. Όπως 

σημείωνε στη σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος: «οι καλο-
καιρινές διακοπές είναι για τα παιδιά μας η ανάσα και η 
δύναμη που παίρνουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις αυξημένες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Αυτό το θετικό 
κλίμα της ευχαρίστησης και χαρούμενης διαδικασίας πολλές 
φορές αλλάζει από προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται 
και ποτέ δεν υπολογίζαμε».

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξετάσεις:
• Εξέταση από ΩΡΛ
• Εξέταση από καρδιολόγο
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Check up αιματολογικό (Γεν. αίματος, σάκχαρο, 
σίδηρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, τρανσαμινάσες).

Ανάλογο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε και στο 
Πολυιατρείο στη Θεσσαλονίκη και περιελάμβανε: 

• Εξέταση από ΩΡΛ
• Εξέταση από καρδιολόγο
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
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Συναντήσεις σε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚEΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΌ  
ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις του Συλλό-
γου, υπό μορφή τοπικών γενικών συνελεύ-
σεων, συνεχίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Την 
Τρίτη 5 Ιουνίου του 2018 πραγματοποιήθηκε 
με απόλυτη συμμετοχή των συναδέλφων η 
ενημερωτική συγκέντρωση του Συλλόγου στο 
ξενοδοχείο GALAXY στο Ηράκλειο  και την 
Τετάρτη 6 Ιουνίου στο  ξενοδοχείο Samaria 

στα Χανιά. Οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις 
του Συλλόγου συνεχίστηκαν  με στόχο  

την υπεύθυνη ενημέρωση  των συ-
ναδέλφων για όλα τα θέματα  

που τους  απασχολούν.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των συνα-
δέλφων πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 
2018, με απόλυτη συμμετοχή, συγκέντρωση 
στο ξενοδοχείο Du Lac των Ιωαννίνων.
Το Προεδρείο του Συλλόγου ενημέρωσε τους 
συναδέλφους για τη δράση και τις προτε-
ραιότητες του Διοικητικού μας Συμβουλίου 
και συζήτησε μαζί τους για όλα τα επαγγελ-
ματικά θέματα που τους απασχολούν. Η εκ-

στρατεία ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα 
θα συνεχιστεί, αφού τα προβλήματα 

που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
είναι μεγάλα και η συμμετο-

χή και ενημέρωση των 
συναδέλφων είναι 

απαραίτητη.



35ο συνάδελφος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΤΟ ΝΈΟ 
ΎΠΈΡΣΎΓΧΡΟΝΟ 

ΠΟΛΎΙΑΤΡΈΙΟ 
ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ 

ένα υπερσύγχρονο κτίριο στη γωνία Σανταρόζα και Σταδίου, 
υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ιατρών, όπως -για παράδειγμα- 
οδοντιατρείο, αγγειοχειρουργικό τμήμα, τμήμα υπερήχων, 
πλήρες οφθαλμολογικό κέντρο, χειρουργικό, ορθοπεδικό, 
μικροβιολογικό κ.λπ. 

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank καθώς και 
τα μέλη των οικογενειών τους, θα έχουν πρόσβαση στο 
Πολυϊατρείο του Συλλόγου.

Τα εγκαίνια της νέας αυτής σύγχρονης δομής, πραγ-
ματοποίησε ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, ο οποίος 
και εξήρε την συμβολή του Συλλόγου στην προσπάθεια 
αναβάθμισης του κέντρου της Αθήνας, ενώ τόνισε πως 
πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία σε 
ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Τάσος Γκιάτης, τόνισε 
μεταξύ των άλλων ότι «το Πολυϊατρείο αποτελεί τρανταχτή 
απόδειξη πως ο ρόλος τού συνδικαλιστικού κινήματος δεν 
είναι η καταγγελία και η ρήξη. Εμείς έχουμε -χρόνια τώρα- 
επιλέξει την οδό της υπεύθυνης, σύγχρονης και δημιουρ-
γικής δράσης που στηρίζεται στην αλήθεια, τη συνεργασία 
και τον ισότιμο διάλογο με τη διοίκηση της Τράπεζας και 
είναι η μόνη τελικά που προσφέρει ασφάλεια, σιγουριά και 
προστασία στα μέλη μας». Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 
και χαιρέτισαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, η 
πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φ. Γεννηματά, 
ο τότε επικεφαλής του Ποταμιού Στ. Θεοδωράκης. 

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθησαν πολιτικοί 
αρχηγοί, στελέχη κοινοβουλευτικών ομάδων, συνδικαλιστικοί 
φορείς και εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου.

Το Πολυϊατρείο λειτουργεί επί της οδού Σανταρόζα 
1 και Σταδίου παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου στα μέλη του Συλλόγου.

Τ
ον Ιανουάριο του 2017 ο Σύλλογος είχε 
δεσμευτεί για τη λειτουργία του νέου 
Πολυϊατρείου το οποίο βρίσκεται πλέον 
σε νέο χώρο, με αναβαθμισμένες ιατρικές 
υπηρεσίες και σύγχρονο ιατρικό εξοπλι-

σμό. Αυτό το έργο ζωής, όπως είχε χαρακτηρισθεί, από τον 
Μάιο του 2017 είναι πλέον γεγονός.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 
27/4/2017, που σύμφωνα και με δήλωση του τότε δημάρ-
χου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη, αποτελεί ένα στολίδι για 
το κέντρο της Αθήνας ζωτικής σημασίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για 
κάτι μοναδικό για τα ελληνικά συνδικαλιστικά δεδομένα. Σε 

ΛΕΙΤΌΥΡΓΕΙ ΑΠΌ  
ΤΌΝ ΜΑΪΌ ΤΌΥ 2017
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ΑΠΟ TH ΔΈΎΤΈΡΑ 
4 ΜΑΪΟΎ 
ΈΠΑΝΑΛΈΙΤΟΎΡΓΈΙ  
ΤΟ ΠΟΛΎΙΑΤΡΈΙΟ

Τ
ην Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 το Πολυιατρείο 
του Συλλόγου θα συνεχίσει να εξυπηρετεί 
τα μέλη του Συλλόγου μας και τις οικογέ-
νειες τους λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. Όπως σημειώνει σε 

ανακοίνωσή του ο Σύλλογος «για τον λόγο αυτό τροποποιήσαμε 
τη διαδικασία χρήσης των υπηρεσιών του με υποχρέωση να 
προσαρμόσουμε το πρόγραμμα του σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Πανελλη-
νίου Ιατρικού Συλλόγου.

Έτσι από τη Δευτέρα 4/5/2020 ισχύουν τα παρακάτω:

•  Υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την προσέλευση των 
μελών μας.

•  Θα γίνεται υποχρεωτική θερμομέτρηση κατά την είσοδο 
των μελών.

•  Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται ανά μισή ώρα, ώστε 
να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.

•  Σε όλους τους χώρους του Πολυϊατρείου θα τοποθετηθούν 
αντισηπτικά για απολύμανση των χεριών.

•  Οι ιατροί αλλά και το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας θα φορούν μάσκα και γάντια.

•  Σε καθημερινή βάση θα γίνεται απολύμανση όλων των 
χώρων του Πολυϊατρείου».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Ο Υπέρηχος  
του Πολυϊατρείου

Το Οδοντιατρείο  
του Πολυϊατρείου
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ΔΏΡΟ 1.000 ΠΟΝΤΟΙ  
ΣΈ ΟΛΟΎΣ ΤΟΎΣ ΚΑΤΟΧΟΎΣ  

χε σαν αποτέλεσμα για τους κατόχους-μέλη του Συλλόγου 
συγκέντρωση πόντων (Points Liability) που ξεπέρασαν τα 
52.000.000!

Παράλληλα, όλοι οι κάτοχοι της κάρτας έλαβαν ως 
δώρο τον Φεβρουάριο του 2018 1.000 πόντους!

Τέλος, συμφωνήθηκε η συνέχιση της προσφοράς 5.000 
πόντων δώρο για όσα νέα μέλη θα αποκτήσουν για πρώτη 
φορά την κάρτα. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank είναι 
πρότυπο σύγχρονης λειτουργίας μοναδικό για τα ελληνικά 
συνδικαλιστικά πράγματα.

Στην σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος σημείωνε: «η 
πολιτική παροχών, που αφορούν την καθημερινή ζωή των συ-
ναδέλφων είναι η μεγάλη τομή που κάναμε και μας κατατάσσει 
στην οικογένεια των μεγάλων ευρωπαϊκών οργανώσεων».

Σ
τις αρχές του 2018 συμπληρώθηκε ένας 
χρόνος από την έκδοση της χρεωστικής 
κάρτας ENTER BONUS AMERICAN 
EXPRESS του Συλλόγου για τα μέλη του. 
Ο Σύλλογος είναι η μοναδική συνδικαλι-

στική οργάνωση στην Ελλάδα που προχώρησε στην έκδοση 
δικής του κάρτας με την επωνυμία και το λογότυπό του και 
μοναδικά προνόμια που παρέχονται στους κατόχους-μέλη, 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μελών μας αφού το 
κόστος καταβάλλεται αποκλειστικά από τον Σύλλογο.

Στον ένα χρόνο λειτουργίας της κάρτας μας τα μέλη 
του είχαν μεγάλο οικονομικό όφελος μέσω των συναλλαγών 
τους με όλες τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Απολογιστικά να αναφερθεί ότι το 2017 η κάρτα εί-

AMERICAN EXPRESS 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ 
ΜΈΤΑΤΡΈΠΈΤΑΙ ΣΈ ENTER 

BONUS MASTERCARD

Ο 
Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank είναι η μοναδική συν-
δικαλιστική οργάνωση στην Ελλάδα που προχώρησε, στην 
έκδοση δική του κάρτας με την επωνυμία και το λογότυπό 
του και μοναδικά προνόμια που παρέχονται στους κατόχους 
– μέλη του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αφού το 

συνολικό κόστος καταβάλλεται αποκλειστικά από το Σύλλογο.
Στο διάστημα λειτουργίας της κάρτας τα μέλη είχαν μεγάλο οικονομικό όφε-

λος μέσω των συναλλαγών τους με όλες τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Όπως είναι γνωστό, η μεγάλη αυτή συμφωνία έγινε με τη Διεύθυνση Καρτών 

και η κάρτα που εκδόθηκε λόγω της συνεργασίας της Τράπεζας με την ΑΜΕΧ, ήταν 
η ENTER BONUS AMERICAN EXPRESS.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η συνεργασία της Τράπεζάς 
μας με την American Express, που ξεκίνησε το 1995, ήταν ιστορική και ιδιαίτερα 
επωφελής για την Τράπεζα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος τον Ιανουάριο του 2019: 
«σήμερα αυτή η συνεργασία με απόφαση της ΑΜΕΧ, που αφορά όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακόπτεται. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη ο Σύλλογός 
μας έπειτα από ουσιαστική διαπραγμάτευση και μοναδικό στόχο τη διατήρηση και 
στο μέλλον αυτής της σημαντικής παροχής συμφώνησε τα εξής:
• Η ENTER BONUS AMERICAN EXPRESS θα αντικατασταθεί (με τον ίδιο 

αριθμό PIN) σε ENTER BONUS MASTERCARD.
• Θα ισχύει το λογότυπο της δική μας κάρτας και στη νέα.
• Θα ισχύουν όλα τα προνόμια (διπλάσια αναλογία συλλογής πόντων, ειδικές 

προσφορές κ.λπ.) σε κάθε συναλλαγή.
Τέλος, συμφωνήθηκε με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας και την πρώτη 

συναλλαγή να δοθούν σε όλους τους κατόχους δώρο 1.000 πόντοι».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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ΤΑ ΈΓΚΑΙΝΙΑ  
ΤΟΎ ΎΠΈΡΣΎΓΧΡΟΝΟΎ 
ΓΎΜΝΑΣΤΗΡΙΟΎ ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ 

Τέλος, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της Τράπεζας για την 
ηθική και υλική συμπαράστασή της στις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει ο Σύλλογος.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο πρόεδρος της Alpha 
Bank, Βασίλης Ράπανος, ο τότε αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος, Γιώργος Αρώνης, η ολυμπιονίκης Συγχρονισμένης 
Κολύμβηση,ς Ευαγγελία Πλατανιώτη, η ολυμπιονίκης και 
παγκόσμια πρωταθλήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής, Κλέλια 
Πανταζή, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Γιώργος Γκα-
λίτσιος και ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής Χάρης 
Παπάζογλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου: «Η πολι-
τική των παροχών σύγχρονων υπηρεσιών του Συλλόγου στα 
μέλη του, που εγκαινιάσαμε την τελευταία διετία, δείχνει με 
σαφήνεια ότι ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank συγκα-
ταλέγεται πλέον μεταξύ των πιο μεγάλων, σύγχρονων συνδι-
καλιστικών οργανώσεων της Ευρώπης. Αυτή η πολιτική δεν 
θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη τη Διοίκησης 
της Τράπεζας μας. Η βοήθειά της με την παροχή όλου του 
σύγχρονου εξοπλισμού του πρώτου μας Γυμναστηρίου είναι 
μία ακόμη απόδειξη των προθέσεών της. Εμείς θα συνεχίσουμε 
να πορευόμαστε με όραμα και προοπτική».

Τ
ον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποιήθη-
καν τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου 
Γυμναστηρίου του Συλλόγου Προσωπικού 
της Alpha Bank στο κέντρο της Αθήνας 
και αμέσως παραδόθηκε προς χρήση στα 

μέλη του, τα οποία και θα μπορούν να κάνουν χρήση των 
χώρων και των υπηρεσιών του εντελώς δωρεάν.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο πρώην διεθνής 
ποδοσφαιριστής της Εθνικής μας Τραϊανός Δέλλας. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο αείμνηστος καθηγητής 
καρδιολογίας και αντιπρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Κρε-
μαστινός ο οποίος προσέγγισε με επιστημονικό τρόπο την 
αξία μίας τέτοιας πρωτοβουλίας που συμβάλλει στην υγεία 
των εργαζομένων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των εργαζομένων στην 
Alpha Bank, Τάσος Γκιάτης, τόνισε την πολιτική σύγχρονης 
ευρωπαϊκής συνδικαλιστικής αντίληψης που επικρατεί στον 
χώρο με μοναδικές παροχές στα μέλη του.

Ενδεικτικά ανέφερε τη δημιουργία Πολυϊατρείων 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, την έκδοση ειδικής κάρ-
τας ΑΜΕΧ με μοναδικά προνόμια, τη δημιουργία Ομαδικού 
Νοσοκομειακού Συμβολαίου, την ίδρυση ιδιωτικού φορέα 
παροχής εφάπαξ κ.ά.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΏΝ ΜΈΛΏΝ ΤΟΎ 
ΣΎΛΛΟΓΟΎ ΈΙΔΑΝ ΤΟ ΠΡΏΤΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΣΙΡΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ 

τα έχει όλα: ακροβατικά που κόβουν την ανάσα, δεξιοτεχνία, 
κομψότητα, χάρη, επιδέξια ταχυδακτυλουργικά, ευφάνταστες 
χορογραφίες, χρώματα, βίντεο, ειδικά εφέ, 3D προβολές, 
εντυπωσιακά σκηνικά, θεαματικά κοστούμια και μελωδίες 
από τα πιο διάσημα έργα της κλασικής μουσικής.

Η αφήγηση του παραμυθιού έγινε από τον Αλέξη 
Κωστάλα. 

Αυτή λοιπόν τη μοναδική παράσταση ο Σύλλογος 
την παρουσίασε στα παιδιά των μελών του εξασφαλίζοντας 
και προσφέροντας σε αυτά 1.000 εισιτήρια!

Τ
α Χριστούγεννα του 2017, το πρώτο στον 
κόσμο τσίρκο στον πάγο, το φημισμένο 
Russian Circus on Ice ήρθε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα. Οι τριάντα καταξιω-
μένοι χορευτές-ακροβάτες ζωντάνεψαν 

στην παγοπίστα διαστάσεων 600 τετραγωνικών μέτρων του 
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ το διάσημο παραμύθι: «Η Βασίλισσα του 
Χιονιού» του μεγάλου Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Το καλλιτεχνικό πατινάζ συναντά την τέχνη του τσίρ-
κου και τη μαγεία του χορού σε ένα πλούσιο υπερθέαμα που 

RUSSIAN CIRCUS ON ICE

ο συνάδελφος40
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Ο 
Σύλλογός παρουσίασε στα παιδιά 
των μελών του για πρώτη φορά το 
μιούζικαλ Ματίλντα, βασισμένο στο 
ομότιτλο βιβλίο του Roald Dahl, σε 
κείμενο του Dennis Kelly και στίχους 

– μουσική του Tim Minchin. Η παράσταση έχει ήδη απο-
σπάσει περισσότερα από 50 σημαντικά βραβεία σε όλες 
τις κατηγορίες, ενώ από το 2012 μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ 
GUINNESS, κερδίζοντας την ίδια χρονιά επτά θεατρικά 
βραβεία OLIVIER στο Λονδίνο.

Πρωταγωνιστούσαν οι: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, 
Κώστας Κόκλας, Νάντια Κοντογεώργη, Μπέττυ Μαγγίρα 
και Αντιγόνη Ψυχράμη.

Τους πρωταγωνιστές πλαισίωναν ένας 40μελής θία-
σος με τραγουδιστές, χορευτές, παιδιά και ζωντανή ορχήστρα, 
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ηλία Καλούδη.

Η Ματίλντα Γουόρμγουντ, ένα παιδί διαφορετικό από 

τα υπόλοιπα, διαβάζει Ντοστογιέφσκι, μετακινεί ποτήρια με 
τα μάτια της και μαγνητίζει με τη φαντασία της που τρέχει 
με ταχύτητα φωτός. Ξεχωρίζει αληθινά από τους φίλους, 
τους συμμαθητές και την οικογένειά της γιατί αποφασίζει 
να υψώσει το μικροσκοπικό της ανάστημα απέναντι σε έναν 
κόσμο γεμάτο τηλεοπτικές εκπομπές, απόρριψη, υστερικές 
φωνές, απειλές και να βροντοφωνάξει στην οικογένειά της 
και την τυραννική διευθύντρια του σχολείου της, Αγκάθα 
Τράντσμπουλ: «Μόνη μου θα αλλάξω αυτή την ιστορία!». 

Η μικρή ηρωίδα, σε αντίθεση με τον σύγχρονο άν-
θρωπο, ο οποίος υποτάσσεται και εγκλωβίζεται σε μία κοι-
νωνία που μετατρέπει τα μέλη της σε άβουλα όντα, θέλει να 
αλλάξει τη μοίρα της διεκδικώντας τα όνειρά της για ένα 
καλύτερο αύριο και ξεσηκώνοντας τους συμμαθητές της, γιατί  
«κάποιες φορές, η τάξη θέλει… αταξία»! 

Θα τα καταφέρει άραγε; Η συνέχεια δόθηκε στη 
σκηνή του θεάτρου ΑΚΡΟΠΟΛ…! 

MATILDA THE MUSICAL
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Ο
πως κάθε χρόνο, έτσι και τα Χριστού-
γεννα του 2018 ο Σύλλογός διοργά-
νωσε εορταστικές εκδηλώσεις για 
τα παιδιά των μελών του. Χίλια 
επτακόσια παιδιά συμμετείχαν 

στις μεγάλες παραστάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη. Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε στο Αριστο-
τέλειο Παιδικό Θέατρο ο  «Μολυβένιος Στρατιώτης» 
και σε δύο μοναδικές παραστάσεις στην Αθήνα στο 
θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ το μιούζικαλ «Matilda».

Παράλληλα συνεχίζοντας την παράδοση κοινω-
νικής προσφοράς του Συλλόγου, δόθηκαν είδη πρώτης 
ανάγκης στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Τέλος, το Προεδρείο 
του Συλλόγου αποφάσισε από το 2019 να διευρύνει τον 
κύκλο εκδηλώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων και στις 
υπόλοιπες πόλεις πέραν της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ  
ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ 
ΣΤΟ «ΧΑΜΟΓΈΛΟ 
ΤΟΎ ΠΑΙΔΙΟΎ»
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Τ
ο Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 ο Σύλλογός μας παρου-
σίασε στα παιδιά το πολυβραβευμένο Χριστουγεννιάτικο 
μιούζικαλ «ΑΝΝΙΕ».  Η καταξιωμένη σκηνοθέτις Θέμις 
Μαρσέλλου συναντά την Annie στη σκηνή του ΤΑΕ 
ΚΒΟΝ ΝΤΟ και μετατρέπει την ιστορία της σε ένα φα-

νταστικό υπερθέαμα με χορό και μουσική.
Με έναν 55μελή θίασο που περιλαμβάνει 27 ηθοποιούς - χορευτές, 

20μελή ορχήστρα, 8 παιδιά και έναν σκύλο… η ANNIE είναι το καλύτερο 
δώρο για τα παιδιά.

Μια πανδαισία αισθήσεων και συναισθημάτων γεννιέται απ’ τα τρα-
γούδια, τον χορό και το όραμα της μικρής ANNIE που ονειρεύεται ένα κόσμο 
καλύτερο για όλους.

Πρωταγωνιστές: Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μίρκα Παπακωνστα-
ντίνου, Νάντια Μπουλέ, Κατερίνα Στικούδη, Αργύρης Αγγέλου και Άρης 
Πλασκασοβίτης.

Στο ρόλο της Annie οι μικρές: Πέγκυ Μυλωνά και Δανάη Τσούμου.

ΧΡΙΣΤΟΎΓΈΝΝΙΑΤΙΚΟ  
ΜΙΟΎΖΙΚΑΛ «ΑΝΝΙΈ»

TAE KWON DO
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΛΎΡΈΙΟ  

ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΙΔΡΎΜΑ 

Μ
ετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης 
Ιουλίου 2018 και των καταστρο-
φών που άφησε στο πέρασμα της, 
ο Σύλλογος ανέλαβε πρωτοβουλία 
συγκέντρωσης χρημάτων των συ-

ναδέλφων προκειμένου να ενισχυθεί η αποκατάσταση και η 
ομαλή λειτουργία οργανισμών που έχουν την ανάγκη όλων.

Το συνολικό ποσό του λογαριασμού συγκέντρωσης 
χρημάτων (Αρ. Λογ. 101 00 2002 310610) με ομόφωνη 
απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε για τις ανάγκες αποκατάστασης 
του ΛΥΡΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στον ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ (αρ. 
επιταγής: 201810051013430058).

Ο πρόεδρος του Συλλόγου και ο γενικός γραμματέας 
(Τάσος Γκιάτης, Παναγιώτης Αδαμόπουλος) παρέδωσαν στο 
Δ.Σ. του Ιδρύματος την επιταγή ενίσχυσης των συναδέλφων.

Ο Σύλλογος παρακολουθεί το έργο του Ιδρύματος 
και την προσπάθεια επαναλειτουργίας του και δεσμεύτηκε 
να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των σκοπών του.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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Ο Σύλλογός μας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος 
και βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες αυτής της καταστροφής. 
Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες 
και αποστέλλουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικο-
γένειες των θυμάτων. 

Καλούμε τα μέλη μας να απευθυνθούν άμεσα στο Σω-
ματείο σε περίπτωση που υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος 
μεταξύ των πληγέντων και χρειάζεται στήριξη. Τις επόμενες 
μέρες θα οργανώσουμε σειρά πρωτοβουλιών όπου υπάρχει 
ανάγκη, συμμετέχοντας και εκφράζοντας έμπρακτα την αλλη-
λεγγύη μας. Γνωρίζουμε από το παρελθόν, ότι η Τράπεζά μας 
έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ανάλογες περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών και έχει σταθεί δίπλα στον εκάστοτε 
δοκιμαζόμενο συνάδελφο. Είμαστε πεπεισμένοι, ότι η διοί-
κηση της ALPHA BANK θα ενεργήσει για ακόμη μία φορά 
με την ίδια ευαισθησία και θα συμμεριστεί τις ανάγκες των 
πυρόπληκτων συνάδελφων μας. 

Ο Σύλλογός μας μπροστά σε αυτή την πρωτο-
φανή εθνική τραγωδία που βιώνει η χώρα μας, έχει 
προχωρήσει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
στον οποίο όσοι το επιθυμούν, μπορούν να συνεισφέ-
ρουν οικονομικά για την ανακούφιση των πληγέντων». 

«Ο
ι λέξεις δεν μπορούν να περι-
γράψουν την τραγωδία από την 
καταστροφική φωτιά στη Β.Α. 
Αττική. Συγκλονισμένοι παρα-
κολουθούμε τα γεγονότα για την 

πύρινη λαίλαπα που έκαψε τα πάντα στο διάβα της». Έτσι 
άρχιζε η ανακοίνωση του Συλλόγου την αποφράδα εκείνη 
ημέρα του Ιουλίου του 2018, όταν και αποκαλύφθηκε το 
μέγεθος της τραγωδίας στο Μάτι από την καταστροφική 
πυρκαγιά. Και η ανακοίνωση συνέχιζε: «και δυστυχώς, στο 
πέρασμά της δεν λογάριασε την ανθρώπινη ύπαρξη. Πάνω 
από 76 ψυχές (αργότερα ξεπέρασαν τους 100) χάθηκαν και 
σε αυτό το βαρύ πένθος δεν συμμετέχει μόνο η Αττική αλλά 
ολόκληρη η Ελλάδα.  Σήμερα, η Ελλάδα πενθεί. Η χώρας μας 
ζει μια ανείπωτη τραγωδία που θα μείνει βαθιά χαραγμένη 
στη μνήμη των Ελλήνων.

Συγχαίρουμε την αυτοθυσία και την ανιδιοτέλεια των 
πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς και όλους όσοι αγωνίστηκαν 
για την κατάσβεση των πυρκαγιών και για την διάσωση των 
συνανθρώπων μας σε στεριά και θάλασσα. Στάση ευγνωμοσύ-
νης σε όλους εκείνους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της 
μάχης με τις φλόγες και αγωνίστηκαν για την ανθρώπινη ζωή.

Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΑ  
ΣΤΟΎΣ ΠΎΡΟΠΛΗΚΤΟΎΣ 

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΌ ΜΑΤΙ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΓΑΠΗΣ 

Α
ντιπροσωπία του Συλλόγου 
Προσωπικού Alpha Bank 
συναντήθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2017 με τους εκ-
προσώπους του Ιδρύματος 

προστασίας παιδιών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ. Το 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ λειτουργεί περισσότερα από 
εβδομήντα χρόνια. Η ζωή του ιδρύματος ξεκινά 
το 1943, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, όταν 
ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο π. Απόστολος 
Χριστοδούλου αγκάλιασε και προστάτεψε ορφανά 
παιδιά από την πείνα, την ανέχεια και τον πόλεμο.

Σήμερα το Χριστοδούλειο Ίδρυμα φιλο-
ξενεί 28 κορίτσια ηλικίας τεσσάρων έως είκοσι 
τριών ετών και παρέχει φοίτηση, καθαρούς άνε-
τους χώρους, ένδυση, υπόδηση, εκπαίδευση 
σε ξένες γλώσσες και πληροφορική, ενώ όλα 
τα κορίτσια γνωρίζουν ότι πάντα η πόρτα του 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΥ θα είναι ανοιχτή σε ό,τι 
χρειαστούν σε όποια φάση της ζωής τους.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank 
έχει μακρά παράδοση στήριξης τέτοιων μοναδι-
κών δομών (ΕΛΕΠΑΠ κ.λπ.). Όπως τόνιζε στην 
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος «στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων μας, εκδηλώνουμε για μία ακόμη 
φορά έμπρακτα τον θαυμασμό και τη στήριξή 
μας στο έργο των ανθρώπων που σε εθελοντική 
βάση προσφέρουν έργο αγάπης. Στη συνάντησή 
μας με τον πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Γ. Χριστο-
φοράκη και τη διευθύντρια κα Β. Μανούση η 
αντιπροσωπία του Συλλόγου μας κατέθεσε την 
παρακάτω προσφορά αγάπης:
•  Δωρεάν πρόσβαση στο Πολυϊατρείο του 

Συλλόγου μας και κάλυψη όλων των ιατρικών 
δαπανών που θα προκύψουν για ένα έτος.

•  Καταβολή ποσού για αγορά πετρελαίου.
•  Δωρεάν συμμετοχή στην εκδήλωση του Συλ-

λόγου για την παράσταση του Russian Circus 
on ice με δωρεάν μεταφορά τους».

ΧΡΙΣΤΌΔΌΥΛΕΙΌ 
ΌΡΦΑΝΌΤΡΌΦΕΙΌ 

ΘΗΛΕΩΝ 
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35ος 
ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ  
ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΑΎΘΈΝΤΙΚΟΣ

ο μοναδικός αγώνας που έχει το προνόμιο να διεξάγεται κατά 
μήκος της αυθεντικής διαδρομής από τον Μαραθώνα ως την 
Αθήνα και το Παναθηναϊκό Στάδιο, παραμένει ένας αγώνας 
εμβληματικός για κάθε λάτρη των μεγάλων αποστάσεων. Με 
τη σημερινή του μορφή διεξάγεται συνεχώς από το 1983, 
αφιερωμένος στον μεγάλο Έλληνα γιατρό, βαλκανιονίκη του 
στίβου και ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη και εξακολουθεί να 
συμβολίζει την προσπάθεια, την αντοχή, την υπέρβαση των 
σωματικών και ψυχικών ορίων».

Στην ίδια ανακοίνωση κατέληγε: «ο Σύλλογος αναλαμ-
βάνει την κάλυψη του κόστους συμμετοχής στα βασικά πακέτα 
των αγωνισμάτων των 5 χιλιομέτρων, των 10 χιλιομέτρων και 
του Κλασικού Μαραθωνίου για τους συναδέλφους - μέλη του, 
οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα. 
Το Βασικό Πακέτο περιλαμβάνει:
•  Αριθμό Συμμετοχής δρομέα με ενσωματωμένο chip ηλε-

κτρονικής χρονομέτρησης.
•  Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια (σταθμοί υποστήριξης και 

ιατρικές υπηρεσίες) αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.
•  Ασφαλής Διαχείριση Ρουχισμού δρομέα κατά τη διάρκεια 

του αγώνα.
•    Ασφάλιση από Ατύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα από 

την ERGO.
•    Αναμνηστικό Μετάλλιο Τερματισμού.
•    Οnline Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων.
•    Πιστοποιητικό Συμμετοχής με τους χρόνους τερματισμού 

του δρομέα (μετά την ανακοίνωση των Επίσημων Αποτε-
λεσμάτων).

•    Μεταφορά Δρομέα στην αφετηρία του Μαραθωνίου 
Δρόμου (για τους συμμετέχοντες στο αγώνισμα του Μα-
ραθωνίου).

Διευκρινίζουμε πως, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της 
Οργανωτικής Επιτροπής, υπάρχει ιατρική υποστήριξη κατά τη 
διάρκεια των αγωνισμάτων, όμως οι διοργανωτές δεν φέρουν 
καμία ευθύνη σχετικά με θέματα υγείας που προκύπτουν και 
οφείλονται σε παράλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Για 
τον λόγο αυτό, συστήνουμε στους συμμετέχοντες να έχουν 
υποβληθεί πρόσφατα στις σχετικές ιατρικές εξετάσεις».

Μ
ε ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή 
από την ομάδα του Συλλόγου SAB 
Running Team ολοκληρώθηκε το 
εαρινό πρόγραμμα αγώνων δρόμου 
του 2017. Ο Σύλλογος αργότερα 

ανακοίνωσε το πλήρες χειμερινό πρόγραμμα που θα περιελάμ-
βανε τις σημαντικότερες διοργανώσεις του τελευταίου 4μήνου 
του έτους. Μεταξύ αυτών ήταν η συμμετοχή στη σπουδαιότερη 
διοργάνωση της χρονιάς, τον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο που 
ήταν προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 
την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017. 

Όπως σημείωνε σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος: 
«121 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη σύγχρονη δι-
οργάνωση Μαραθωνίου.  Την άνοιξη του 1896, στην πρώτη 
σύγχρονη Ολυμπιάδα, αθλητές από πέντε χώρες παρατάχτηκαν 
στη γέφυρα του Μαραθώνα, για να διανύσουν τη χωμάτινη 
διαδρομή ως το Παναθηναϊκό Στάδιο.  Το αγώνισμα που 
άντλησε την έμπνευσή του από την αρχαία διαδρομή του 
Αθηναίου οπλίτη ημεροδρόμου μετά τη Μάχη του Μαραθώνα 
και έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα αθλήματα 
σε όλον τον κόσμο, με εκατομμύρια φίλους και συμμετέχο-
ντες σε όλες τις διοργανώσεις του». Στην ίδια ανακοίνωση ο 
Σύλλογος σημείωνε με έμφαση ότι «ο Μαραθώνιος Αθήνας, 



ο συνάδελφος48

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τακτικά Μέλη: Τάσος Γκιάτης - Παναγιώτης Αδαμόπουλος
Αναπλ. Μέλη: Γιάννης Λάτσης - Παναγιώτης Ηλιόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Τακτικά Μέλη: Αθανασία Δάβαλου - Γιάννης Λάτσης

Αναπλ. Μέλη: Αναστάσιος Νάτσικας - Απόστολος Σαλαμώτας

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Τακτικό Μέλος: Τάσος Γκιάτης

Αναπλ. Μέλος: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Τακτικά Μέλη: Ιωάννης Λάτσης – Παναγιώτης Αδαμόπουλος
Αναπλ. Μέλη: Σωτήρης Προκόπης – Βάιος Αναστασόπουλος

ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Τακτικά Μέλη: Τάσος Γκιάτης – Αναστάσιος Νάτσικας

Αναπλ. Μέλη: Δημήτριος Κουλούσης – Σπυριδούλα Μώλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Τακτικό Μέλος: Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Αναπλ. Μέλος: Δήμητρα Πανταζοπούλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Τακτικό Μέλος: Σπυριδούλα Μώλου

Αναπλ. Μέλος: Δημήτριος Κουλούσης 

ΌΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΌΙ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΌΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΌΠΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Ο Σύλλογος όρισε για το έτος 2019 τους εκπροσώπους του στα υπηρεσιακά,  
πειθαρχικά συμβούλια της Τράπεζας καθώς και των επιτροπών δανείων.  

Η σύνθεση των εκπροσώπων έχει ως εξής: 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2019

Διαχειριστική περίοδος (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2019   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2019 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ  ΘΕΤΙΚΟ
   ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
  
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις    Υπόλοιπο αποτελέσματος  
Κτίρια & Τεχνικά Έργα 3.170.237,33 103.240,67 3.066.996,66 προηγούμενων ετών 2.745.205,40
Μεταφορικά Μέσα 5.760,82 3.920,81 1.840,01
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 433.018,50 198.395,52 234.622,98 Αποτέλεσμα έτους  99.980,72
      
Σύνολο Ακινητοποιήσεων 3.609.016,65 305.557,00 3.303.459,65 Σύνολο 2.845.186,12
      
Συμμετοχές και άλλες    Διαφορά αναπροσαρμ.  
μακροπρόθεσμες χρηματ/κες    αξίας ακινήτων 424.434,14
απαιτήσεις      
      
Λοιπές μακροπρόθεσμες    Σύνολο θετικού αποτελ. 3.269.620,26
απαιτήσεις (εγγυήσεις)   9.288,48   

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού   3.312.748,13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    Μακροπρόθεσμες  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    Υποχρεώσεις  
Απαιτήσεις    Τράπεζες(Alpha Bank) 31.553,24
Λοιποί χρεώστες   10.334,11   
  
Χρεόγραφα    Βραχυπρόθεσμες  
Μετοχές   26.283,56 Υποχρεώσεις  

Σύνολο Απαιτήσεων & Χρεογρ.   36.617,67 Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη 22.688,78
    Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11.633,22
Διαθέσιμα    Πιστωτές διάφοροι 7.745,10
    Προμηθευτές 25.532,05
Χρηματικά Διαθέσιμα    Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων 67.599,15
Καταθέσεις (Όψεως-Ταμιευτηρίου)-Ταμείο   21.622,43 
    Σύνολο Υποχρεώσεων 99.152,39
Σύνολο Διαθεσίμων   21.622,43   
    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   58.240,10 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.215,58
      
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   3.370.988,23 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.370.988,23 
    

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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Κατάσταση αποτελεσμάτων
 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)

ΕΣΟΔΑ   

Εισφορές μελών 1.587.692,50 1.587.692,50 

ΕΞΟΔΑ  
Για την πραγμ/ση του σκοπού 1.232.706,32  
Αμοιβές προσωπικού 202.949,60  
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 60.092,38  
Χρεωστικοί τόκοι 3.212,24 
Αποσβέσεις παγίων 0,00
Προβλέψεις χρεογράφων -11.248,76 1.487.711,78 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  99.980,72 
 

ΑΘΗΝΑ, 11 ΜΑΪΟΥ 2020
  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ-702408 ΑΔΤ Σ-216622 Π-258297

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
ΜΕΛΟΣ: Ο.Τ.Ο.Ε. Ε.Κ.Α.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 23- 106 79 ΑΘΗΝΑ
     
     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΞΟΔΑ     
ΕΞ.ΚΙΝΗΣ.Δ.Σ. & ΕΚΠΡ.-ΠΕΡΙΟΔ.Δ.Σ. 380.000,00
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 90.000,00
ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΕΩΝ-ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ 250.000,00
ΕΝΙΣΧ.ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡ/ΤΩΝ 60.000,00 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 55.000,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ.(ΔΙΑΦ.) 265.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 205.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ.ΤΡΙΤΩΝ 175.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.480.000,00
  
ΕΣΟΔΑ  
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.580.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ 1.580.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΕΤΙΚΟ 100.000,00

Προϋπολογισμός 2020

ΑΘΗΝΑ, 11 ΜΑΪΟΥ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank  
που αποτελείται από τους:

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΑΛΑΜΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΟΝΙΚΟΛΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΠΕΛΕΚΑΝΟ

Πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου, έλεγχο, του ισολογισμού χρήσης και των αποτελεσμάτων της πε-
ριόδου 01/01/2019 έως 31/12/2019 καθώς και του Προϋπολογισμού για το 
έτος 2020.

Κατά τον έλεγχο χορηγήθηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε και 
τέθηκαν στη διάθεσή μας με πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως που προκύπτουν 
από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, κατά την γνώμη μας εμφανίζουν την 
ορθή και αληθή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου, όπως αυτή 
εμφανίζεται την 31/12/2019.

Αθήνα, 22/2/2020
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΜΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ
  

  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ      




