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3ο συνάδελφος

ι τράπεζες το τελευταίο χρονικό διάστημα βρέθηκαν 
και θα βρεθούν και στο μέλλον στη δίνη του 
κυκλώνα. Οι κακές κυβερνητικές επιλογές και 
η αδράνεια της Πολιτείας σε καίριας σημασίας 
ζητήματα, έχουν ως αποτέλεσμα οι τράπεζες 
σήμερα να έχουν αποκλίνει σημαντικά από τη 
βασική τους ενασχόληση, που δεν είναι άλλη από 
τη χορήγηση δανείων στην πραγματική οικονομία. 
Οι εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον παραμένουν 
ο μοναδικός πυλώνας που αταλάντευτα στήριξε 
το σύστημα και το βοήθησε ακόμη και στις πλέον 
δύσκολες περιόδους να σταθεί όρθιο.

Κάποιοι ακόμη και αυτή την περίοδο, που 
πλέον είναι ξεκάθαρο για το τι ευθύνεται για τη 

σημερινή εικόνα του κλάδου, απεργάζονται διάφορα σενάρια, τα 
οποία εν ολίγοις  λένε ότι αιτία του κακού είναι οι εργαζόμενοι 
και ο αριθμός του δικτύου και πως αν αυτές οι δύο συνιστώσες 
συρρικνωθούν, τότε οι τράπεζες θα… εκτοξευθούν!

Είναι μάλλον ανάξιο λόγου να απαντήσει κάποιος σοβαρά 
σε αυτό το σκεπτικό. Εμείς απαντάμε με έργα. Παλεύουμε κάθε 
στιγμή και κάθε λεπτό για τη βελτίωση των όρων της εργασίας μας. 
Η πρόσφατη κλαδική σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα σε ΟΤΟΕ 
και Τράπεζες, είναι η πρώτη απάντηση.

Στην Alpha Bank σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, οι όποιες 
κινήσεις περνούν μέσα από τον Σύλλογο. Δεν εφησυχάζουμε και 
δεν δίνουμε σε κανέναν λευκή επιταγή. Είμαστε σε εγρήγορση. 
Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Δεν παραδίδουμε σε 
κανέναν αυτά που μας ανήκουν και δεν παραιτούμαστε από καμία 
δίκαιη διεκδίκηση. Πατάμε γερά στο έδαφος.

Δύναμή μας η ενότητα. Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα 
περιβάλλουν με εμπιστοσύνη τον Σύλλογο και αυτή η εμπιστοσύνη 
γίνεται όπλο στα χέρια μας. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στον δρόμο 
που έχουμε χαράξει. Με όλους εσάς δίπλα μας, δεν έχουμε απολύτως 
τίποτε να φοβηθούμε.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΆΣΟΣ ΓΚΙΆΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΆΝΆΓΙΏΤΗΣ ΆΔΆΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Αξιολόγηση με 
προαποφασισμένα 

ποσοστά 
αποτυχίας 

είναι ντροπή

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Alpha Bank είναι από 
τις ελάχιστες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας, 
που θεωρεί ότι η αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο εργα-
λείο συμβολής στην ομαδική παραγωγικότητα, τη δυνα-
τότητα βελτίωσης και παρακίνησης και την ανταμοιβή της 
απόδοσης των εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν 
ότι καλύπτονται από ένα σωστά 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.

Ωστόσο απορρίπτει 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 περι-
πτώσεις πρέπει να λειτουργεί ως προσπάθεια νέας ευκαι-
ρίας 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 παραγωγικότη-
τας και της επιβράβευσης αυτών που συμβάλλουν στην 
ομαδική προσπάθεια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στην Τράπεζα, με 
μία καθοδηγούμενη, επιφανειακή 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 αξι-
ολογήσεις 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 κουλ-
τούρα της Alpha Bank.

Ίσως σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόζεται, 
στην Alpha Bank ΟΧΙ.

Ο Σύλλογος θα εκφράσει την αντίθεσή του μετα-
φέροντας 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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Συμφωνία Συλλόγου - Τράπεζας 
Ο Σύλλογός είναι η ασπίδα προστασίας των θέσεων εργασίας στην Alpha Bank 

ΟΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ στο τραπεζικό σύστημα 
και κυρίως η συνεχής συρρίκνωση εργασιών οδηγούν τις 
τράπεζες σε μια βίαιη προσαρμογή με κλείσιμο μονάδων 
και μείωση προσωπικού. Σε άλλες τράπεζες αυτή η προ-
σαρμογή 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 είχε αντιλη-
φθεί πολύ έγκαιρα και χάραξε μία πολιτική προστασίας των 
πιο αδύναμων και ευαίσθητων κλάδων του Προσωπικού.

Έχει έγκαιρα παρέμβει, με αφορμή τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και κυρίως λόγω της ευρείας 
εφαρμογής νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας ότι 
κάποιοι αναχρονιστικοί κλάδοι θα εξαφανίζονταν με θύματα 
τους εργαζόμενους.

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

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

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

Η προσπάθεια καρποφόρησε και ο στόχος επε-
τεύχθη.

Επήλθε συμφωνία με τη Διοίκηση της Τράπεζας 
και υπογραφή σχετικής σύμβασης βάσει της οποίας όλοι 
οι συνάδελφοι που ανήκουν στους κλάδους αυτούς ανή-
κουν πλέον στο κύριο προσωπικό (Λογιστικός Κλάδος).

Αυτή η μεγάλη επιτυχία δεν αφορά μόνο τους συ-
γκεκριμένους συναδέλφους.

Είναι σημείο αναφοράς για όλους τους εργαζόμε-
νους στην Alpha Bank.

Είναι η ασπίδα προστασίας που σηκώνει ο Σύλλογος 
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:
• Ο Σύλλογος ζήτησε την απόσυρση σχετικής διάταξης 
του οργανισμού 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 
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 δραστηριότητες 
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.).

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank είναι η ασπί-
δα προστασίας όλων των εργαζομένων στην Alpha Bank.

Μέσα από έναν ουσιαστικό, αξιόπιστο διάλογο με 
τη Διοίκηση της Τράπεζας λύθηκαν θέματα, αθόρυβα και 
υπεύθυνα, με μόνο στόχο την προστασία της εργασίας και 
την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των 
εργαζομένων.

Η ενότητα θα οδηγήσει με ασφάλεια και σιγουριά 
ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες
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Τράπεζες ένα 
βήμα μπροστά;
ή για 10η χρονιά 
2 βήματα πίσω;
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ χρονικό διάστημα με έναν καταιγισμό 
δημοσιευμάτων 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 
επιστροφής 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 στην 
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 Ελληνικής 
Οικονομίας, την αναιμική ανάπτυξη, το παρατεταμένο προ-
εκλογικό κλίμα και κυρίως την ορθή αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.Ακόμη και το επιχείρημα 
της εισβολής της νέας τεχνολογίας στις τραπεζικές εργα-
σίες, που σαφώς επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον, είναι 
αντιμετωπίσιμο με σωστή στρατηγική, σωστή εκπαίδευση 
και συντονισμένο σχεδιασμό που θα οδηγήσει το τραπεζικό 
σύστημα στη νέα εποχή με ασφάλεια, προοπτική και επανα-
καθορισμό των αναγκών της πελατειακής μας βάσης. Γιατί 
όμως αυτή η εμμονή συρρίκνωσης των Ελληνικών 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.

Συγκεκριμένα:
Ο ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης των τραπεζικών 

καταστημάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 2% και ο ρυθμός 
αποχωρήσεων εργαζομένων περίπου στο 2,3% ετησίως, πράγ-
μα που σημαίνει ότι την τελευταία δεκαετία στις ευρωπαϊκές 
τράπεζες τα καταστήματα από 234.000 μειώθηκαν σε 192.000 
και ο αριθμός εργαζομένων στις ευρωπαϊκές τράπεζες βρέ-
θηκε στα 2,8 εκατομμύρια ακολουθώντας μία φυσιολογική 
μείωση λόγω αποχωρήσεων μέσω συνταξιοδοτήσεων χωρίς 
βίαιες μεταβολές.Δηλαδή, την τελευταία δεκαετία με κυρίαρχο 
πρόβλημα στην Ευρώπη την τραπεζική κρίση (Ιρλανδία, 
Κύπρος 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 Ελληνικό 
Τραπεζικό Σύστημα δεν ευθύνεται για την κρίση αλλά αντίθετα 
πληρώνει τη δημοσιονομική κρίση, η πρακτική που ακο-
λουθήθηκε είναι μοναδική, εφιαλτική και φυσικά αδιέξοδη.

Οι τράπεζές μας πλήρωσαν ακριβά την εμπιστοσύνη 
τους στην Ελληνική Οικονομία (κρατικά ομόλογα), πλήρωσαν 
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 στη Ν.Α. Ευρώπη και 
οδηγήθηκαν στην εκποίηση μεγάλων θυγατρικών εταιρειών.

Στη συνέχεια ήρθε η διάλυση του Τραπεζικού ιστού 
της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα:
• 2009 καταστήματα Τραπεζών 4.130, προσωπικό 67.798
• 2012 καταστήματα Τραπεζών 3.565, προσωπικό 56.042
• 2015 καταστήματα Τραπεζών 2.418, προσωπικό 44.402
• 2017 καταστήματα Τραπεζών 2.049, προσωπικό 40.574
• 2018 καταστήματα Τραπεζών 1.854, προσωπικό 37.874

 Ενδεικτικό της έντασης του αριθμού συρρίκνωσης 
μόνο την πενταετία 2013 - 2017 δείχνει τη μοναδικότητα του 
φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλέπε πίνακα). 

Δηλαδή ενδεικτικά στην Τράπεζά μας σε μία εξαετία 
το δίκτυο 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 καταστημάτων 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 με μία τέτοια σταθερή πολιτική συρρί-
κνωσης του τραπεζικού συστήματος, σε τέτοιο βαθμό και με 
τέτοια ένταση δεν βοήθησε για να λυθεί το πρόβλημα, τότε 

2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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γιατί εξακολουθούν να διοχετεύουν την άποψη ότι μέχρι το 
2021 πρέπει να κλείσουν άλλα 1.000 καταστήματα και να 
φύγουν ακόμη 10.000 τραπεζοϋπάλληλοι;

Αυτή η πολιτική περαιτέρω συρρίκνωσης των τρα-
πεζών έρχεται σε αντίθεση με την προοπτική επιστροφής 
στην κανονικότητα των ελληνικών τραπεζών, με συντο-
νισμένες ενέργειες ορθής αντιμετώπισης των μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων, αλλαγή ενός γραφειοκρατικού 
μοντέλου διαχείρισης που εφαρμόζεται στις ελληνικές 
τράπεζες με αφαίρεση κάθε στοιχείου επιχειρηματικότη-
τας 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 τραπε-
ζών 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 κάποιοι 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;

 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Το Πρόβλημα των Ελληνικών Τραπεζών είναι ή έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία. Η κατάρρευση των 
τραπεζικών μετοχών που παρακολουθούμε είναι αποτέλεσμα 
αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης. Η κατάρρευση δεν είναι 

μόνο οι κακοί ισολογισμοί, τα κόκκινα δάνεια ή οι αρνητικές 
προοπτικές κερδοφορίας, είναι η πλήρης απώλεια εμπιστοσύ-
νης των αγορών, η πλήρης διάλυση στον βωμό των εκλογών 
και η πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών που 
φρενάρει την όποια ορθολογική 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 τραπε-
ζών 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 θεωρητικές 
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 κάθε μία διαφορετική 
προσέγγιση όπως:

Α. Διαχείριση του προβλήματος από τις ίδιες τις τρά-
πεζες 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, 
αποτελεσματικό εργαλείο που παρέχει ευελιξία στο τι δάνεια 
θα περιλαμβάνει και δυνατότητα διάθεσης σε διαφορετικούς 
επενδυτές.

 Αυτές είναι περίπου οι προσεγγίσεις που έχουν ανα-
πτυχθεί από τους φορείς μέχρι σήμερα. Οι Τράπεζες ας 
αποφασίσουν σε συγκεκριμένες λύσεις ή έστω σε συνδυασμό 
όλων των εργαλείων αλλά, επιτέλους, να καταλήξουν για να 
αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Όσο αφορά την Alpha Bank θέλουμε να προσθέσουμε 
με απόλυτη βεβαιότητα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις 
δυσκολίες πιο εύκολα αφού η Alpha Bank:
• Διαθέτει ισχυρά κεφάλαια
• Εμπειρο, 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 πλαί-
σιο βραβείων «Awards for Excellence 2018» της διεθνούς 
οικονομικής εκδόσεως «Euromoney» στο Λονδίνο ανακη-
ρύχθηκε η «Καλύτερη Ελληνική Τράπεζα». Ο Σύλλογός μας 
και η ενότητά μας είναι εγγύηση για το εργασιακό μας μέλλον. 
Η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι μέλη της είναι σε επαγρύπνηση.

Eτος Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Πειραιώς Eurobank

2013
κατ/τα 630 

εργαζόμενοι 12.302
κατ/τα 677 

εργαζόμενοι 10.520
κατ/τα 1.218 

εργαζόμενοι 16.210
κατ/τα 597 

εργαζόμενοι 8.891

2017
κατ/τα 486 

εργαζόμενοι 9.970
κατ/τα 483 

εργαζόμενοι 8.341
κατ/τα 622 

εργαζόμενοι 12.848
κατ/τα 396 

εργαζόμενοι 8.026
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Προσφορά αγάπης του Συλλόγου
στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
OΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, έτσι και τα περασμένα τα 
Χριστούγεννα, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank 
διοργάνωσε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα 
παιδιά των μελών του. Χίλια επτακόσια παιδιά συμ-
μετείχαν στις μεγάλες παραστάσεις στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο Παιδικό 
Θέατρο τα παιδιά παρακολούθησαν τον «Μολυβένιο 
Στρατιώτη» και σε δύο μοναδικές παραστάσεις στην 
Αθήνα στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ το μιούζικαλ «Matilda».

Παράλληλα, συνεχίζοντας την παράδοση κοι-
νωνικής προσφοράς του Συλλόγου μας, 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.

ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Κάρτα του Συλλόγου μετατρέπεται 
σε ENTER BONUS MASTERCARD

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ είναι η μοναδική συνδικαλι-
στική οργάνωση στην Ελλάδα που προχώρησε, 
πριν 2 χρόνια, στην έκδοση δική του κάρτας με 
την επωνυμία και το λογότυπό του και μοναδικά 
προνόμια που παρέχονται στους κατόχους – 
μέλη του Συλλόγου, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση αφού το συνολικό κόστος κατα-
βάλλεται αποκλειστικά από το Σύλλογο. Στα 
δύο χρόνια λειτουργίας της κάρτας τα μέλη 
είχαν μεγάλο οικονομικό όφελος μέσω των 
συναλλαγών τους με όλες τις επιχειρήσεις σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.

Όπως είναι γνωστό η μεγάλη αυτή συμ-
φωνία 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 Τράπεζας με 
την American Express, που 
ξεκίνησε το 1995, ήταν ιστο-
ρική και ιδιαίτερα επωφελής 
για την Τράπεζα.

Σήμερα όμως αυτή η 

συνεργασία με απόφαση της ΑΜΕΧ, που αφο-
ρά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διακόπτεται. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη ο 
Σύλλογός μετά από ουσιαστική διαπραγμά-
τευση 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 αριθ-
μό PIN) σε ENTER BONUS MASTERCARD.

• Θα ισχύει το λογότυπο της κάρτας του 
Συλλόγου και στη νέα.

• Θα ισχύουν όλα τα προνόμια (διπλά-
σια αναλογία συλλογής πόντων, ειδικές προ-
σφορές κλπ) σε κάθε συναλλαγή.

Τέλος συμφωνήθηκε με την ενεργο-
ποίηση της νέας κάρτας και την πρώτη συ-
ναλλαγή να δοθούν σε όλους τους κατόχους 
δώρο 1000 πόντοι. Στα πλαίσια της πολιτικής 
παροχών, που αφορούν στην καθημερινή ζωή 
των συναδέλφων ο Σύλλογός μέσα στο 2019 
θα ανακοινώσει σειρά νέων πρωτοβουλιών.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι το 2018 η 
κάρτα είχε σαν αποτέλεσμα μια συγκέντρωση 
πόντων (Points Liability ) που ξεπέρασαν τα 
65.000.000!

• Διατηρούνται 
όλα τα προνόμια 
της κάρτας 
• Δώρο 
1.000 πόντοι 
σε όλους 
τους κατόχους 
της κάρτας
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Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής 
για τα παιδιά των συναδέλφων

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΟΜΕΣ, το υπερσύγχρονο 
Γυμναστήριο του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank (Χαρ. Τρικούπη 
6-8-10, 6ος όροφος) συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής. Οι σύγχρονες υπη-
ρεσίες που προσφέρει στα μέλη του Συλλόγου (χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση) με στόχο την άθληση και τη σωματική υγεία είχε τεράστια 
ανταπόκριση από τους συναδέλφους.

Η συμμετοχή, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ξεπέρασε κά-
θε προσδοκία. Τα ομαδικά προγράμματα, οι σύγχρονες υπηρεσίες του 
προπονητικού team, έδωσαν ώθηση και μοναδική δυναμική στη δομή 
που δημιουργήθηκε.

Τώρα, ένα χρόνο μετά, μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στις 
πιο σύγχρονες πρακτικές άθλησης επεκτείνοντας τις δραστηριότητες 
του Γυμναστηρίου με νέες προτάσεις και δομές. Σ’ αυτήν την προοπτική 
το Δ.Σ. του Συλλόγου τοποθέτησε, ως υπεύθυνο, το μέλος του Δ.Σ. συ-
νάδελφο Τάσο Νάτσικα που αναλαμβάνει την προσπάθεια υλοποίησης 
των στόχων του Συλλόγου.

Για οποιαδήποτε απορία, συμμετοχή και προτάσεις 
τα μέλη του Συλλόγου να απευθυνθούν στον Τάσο Νάτσικα  
(τηλ. επικοινωνίας: 210.3692044 και 6956.035651).

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK 

SAB FITNESS CLUB

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ μέσω του Πολυϊατρείου έθεσε 
σε εφαρμογή ο Σύλλογος. Ένα εξ αυτών ήταν ενόψει της νέας 
σχολικής χρονιάς (τον περασμένο Σεπτέμβριο). Το Πολυϊατρείο 
επανέλαβε το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τα παιδιά 
των εργαζομένων. Το Πρόγραμμα περιλάμβανε:
• Καρδιολογική εξέταση
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Δερματολογική εξέταση
• Οδοντιατρική εξέταση και φθορίωση
• Χορήγηση βεβαιώσεων για αθλητικές δραστηριότητες

Ενας  
χρόνος ζωής

Η Κάρτα του Συλλόγου μετατρέπεται  
σε ENTER BONUS MASTERCARD
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ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ συμπέρασμα της ημε-
ρίδας που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Σύλλογος 
Προσωπικού Alpha Bank με θέμα: «Ασφαλιστικό,
Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση. Υπάρχει διέ-
ξοδος;». Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν 
τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, η όξυνση του δημογραφι-
κού προβλήματος, 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 αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομι-
κών, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος 
Βενιζέλος, ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, ο 
οικονομολόγος, επ. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς Πλάτων Τήνιος και ο καθηγητής Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου. Τη συζήτηση 
συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

Τα βασικά σημεία στα οποία όλοι οι ομιλητές 
συμφώνησαν 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 τη σφοδρή αντί-
σταση, τόσο μερίδας της κοινωνίας, όσο και της 
τότε αντιπολίτευσης, καθώς και των συνδικάτων.
• Το σημερινό σύστημα έχει δημιουργήσει σοβαρές 
στρεβλώσεις και σε πολλές περιπτώσεις δημιουρ-
γεί περισσότερα προβλήματα από όσα θεωρητικά 
επιλύει.

«Το σύστημα των τριών πυλώνων η απάντηση 
στη σημερινή κατάρρευση του ασφαλιστικού»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

����∆����� 2019.indd   10 ��µ 28 ��� 2019   00:01:30



11ο συνάδελφος

Πειραιώς Πλάτων Τήνιος και ο καθηγητής Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου. Τη συζήτηση 
συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

Τα βασικά σημεία στα οποία όλοι οι ομιλητές 
συμφώνησαν 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 τη σφοδρή αντί-
σταση, τόσο μερίδας της κοινωνίας, όσο και της 
τότε αντιπολίτευσης, καθώς και των συνδικάτων.
• Το σημερινό σύστημα έχει δημιουργήσει σοβαρές 
στρεβλώσεις και σε πολλές περιπτώσεις δημιουρ-
γεί περισσότερα προβλήματα από όσα θεωρητικά 
επιλύει.

• Οι τρεις πυλώνες ασφάλισης δεν είναι πλέον επι-
λογή, αλλά μονόδρομος.
• Η λύση στο ασφαλιστικό μπορεί να προέλθει από 
ουσιαστικές παρεμβάσεις, από την επιστροφή σε 
δυναμική και μακροχρόνια ανάπτυξη, αλλά και 
από την αντιστροφή της τάσης στο δημογραφικό.
• Οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
τους δεν γνωρίζουν ότι το σημερινό σύστημα είναι 
διανεμητικό και θεωρούν εσφαλμένα ότι αυτό είναι 
κεφαλαιοποιητικό χρησιμοποιώντας τη φράση κλισέ: 
«Εγώ πλήρωσα και δεν παίρνω τα λεφτά μου πίσω».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
«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 
είναι σοβαρά και κρίνουν το μέλλον της χώρας», 
είπε μεταξύ των άλλων ο Ευάγγ. Βενιζέλος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι όλοι γνώριζαν το 
πρόβλημα, αλλά ουδείς προσπάθησε πραγματικά να 
το αγγίξει και να το επιλύσει, επειδή κυριαρχούσε 
η αντίληψη ότι στην έσχατη ανάγκη το κράτος θα 
βρει τη λύση και θα χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα 
που δημιουργούνται.

Σημείωσε επίσης, ότι η δημογραφική κρίση, 
η δημοσιονομική κρίση και η ανεργία έχουν δημι-
ουργήσει μία κατάσταση η οποία δεν εξασφαλίζει 
τη βιωσιμότητα του συστήματος, σε μία χώρα που 
κανένα σύστημα δεν είναι εξασφαλισμένα βιώσιμο 
(τραπεζικό, εκπαιδευτικό κ.λπ.).

«Το σύστημα των τριών πυλώνων η απάντηση 
στη σημερινή κατάρρευση του ασφαλιστικού»

Τέλος, ο πρώην υπουργός τάχθηκε υπέρ του 
συστήματος των τριών πυλώνων.

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Το πρόβλημα όλοι το γνωρίζαμε από την δεκαετία του 
‘90, αλλά κανείς δεν ήθελε να ακούσει την αλήθεια 
για την αντιμετώπισή του. Ο αντιπρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας επεσήμανε ότι αν «πρέπει να εξηγή-
σουμε 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» .

Επεσήμανε, επίσης, ότι το ασφαλιστικό σύ-
στημα που ισχύει στην Ελλάδα σήμερα είναι ξεπε-
ρασμένο, 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 μπει στο Σύνταγμα ο χρυσός δη-
μοσιονομικός κανόνας «δεν μπορούμε να ξοδεύουμε 
περισσότερα από όσα εισπράττουμε».

ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΝΙΟΣ
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 ενδιαφέρονται 
είναι να τους ψηφίζουν οι συνταξιούχοι. Επίσης, τό-
νισε ότι «ζητάμε να δούμε τι θέλουν οι συνταξιούχοι 
και στέλνουμε τον λογαριασμό στους εργαζόμενους».

Έτσι έχουμε καταντήσει, σημείωσε ο Π. Τήνι-
ος, 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.

ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Ο οικονομολόγος Π. Τσακλόγλου υποστήριξε 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 τριών πυλώνων.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι στη μετάβαση από 
ένα διανεμητικό σύστημα σε ένα κεφαλαιοποιητι-
κό σύστημα, υπάρχει μία γενιά που θα κληθεί να 
πληρώσει δύο φορές. Και έφερε το παράδειγμα ότι 
ένας νυν εργαζόμενος θα πληρώνει, στη μετάβαση 
τόσο για να δημιουργήσει δικό του κεφάλαιο, όσο 
και για εξυπηρετήσει την σύνταξη των γονιών του.

Σημείωσε ότι χώρες που έκαναν αυτή τη με-
τάβαση, το αποδέχθηκαν οι αγορές με ενθουσιασμό 
και θέλησαν να χρηματοδοτήσουν την κίνηση αυτή 
και κατέληξε ότι, δυστυχώς η Ελλάδα σήμερα δεν 
βρίσκεται στις αγορές ομολόγων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Δείγμα σεβασμού και αγάπης
των εργαζόμενων της Alpha Bank 
στο ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΝΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ της 23ης Ιουλίου 
2018 και των καταστροφών που άφησε στο πέρασμά της, 
ο Σύλλογος ανέλαβε πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρη-
μάτων των συναδέλφων προκειμένου να ενισχύσει την 
αποκατάσταση και την 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 συνα-
δέλφων μας.

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

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, το Εργατοϋ-
παλληλικό Κέντρο Ζακύνθου και οι τοπικοί φορείς 
συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε 
στο νησί για την άμεση λειτουργία του Νοσοκομείου 
Ζακύνθου. Το Νοσοκομείο βρίσκεται σε δραματική 
κατάσταση λόγω της υποστελέχωσής του και της μη 
λειτουργίας κλινικών ΜΕΘ και Παιδιατρικής.
Δυστυχώς, ενώ υπάρχει πλήρως εξοπλισμένη μο-

νάδα, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα μόνο τον πε-
ρασμένο μήνα 3 συμπολίτες να φύγουν από τη ζωή 
επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν κρεβάτι σε ΜΕΘ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσωπι-
κού Alpha Bank προκήρυξε (σύμφωνα και με την 
απόφαση του Εργατικού Κέντρου) τρίωρη στάση για 
εκείνη την ημέρα για τους εργαζόμενους στο κατά-
στημα της Alpha Bank στη Ζάκυνθο.

����∆����� 2019.indd   12 ��µ 28 ��� 2019   00:01:31



13ο συνάδελφος

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε 
η συνάντηση του Συλλόγου  
με τον διευθύνοντα σύμβουλο  
της Alpha Bank κ. Βασίλειο Ψάλτη
 
Την Παρασκευή 18/1/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
επίσημη συνάντηση του Συλλόγου με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο κ. Βασίλειο Ψάλτη. Η συνάντηση έδειξε το εξαι-
ρετικό κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις των δύο πλευρών.
Ο Σύλλογος εξέθεσε τις απόψεις του για τη συνολική λει-
τουργία του τραπεζικού συστήματος καταθέτοντας σειρά 
προτάσεων και ανέδειξε τα μεγάλα ζητήματα που απασχο-
λούν τους εργαζόμενους στην Alpha Bank.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Β. Ψάλ-
της, προχώρησε σε μία ουσιαστικότατη ενημέρωση για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, αναφέρ-
θηκε στις σύγχρονες προκλήσεις για μία νέα δυναμική 
επανεκκίνηση και δήλωσε ότι Διοίκηση και εργαζόμενοι 
έχουν κοινό όραμα και κοινούς στόχους. Τέλος, οι δύο 
πλευρές τόνισαν την αξία της πολιτικής του διαλόγου, που 
θα συνεχιστεί αταλάντευτα και συμφώνησαν σε μία μόνιμη 
μορφή συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων.

Με 93,43% εγκρίθηκε  
ο Διοικητικός απολογισμός  
του Συλλόγου 

Στις 17/4/2018 πραγματοποιήθηκε, σύμ-
φωνα με το καταστατικό του Συλλόγου,  
η πανελλαδική μυστική ψηφοφορία για 
την έγκριση του Διοικητικού και Οι-
κονομικού απολογισμού έτους 2017, 
καθώς και του οικονομικού προϋπολο-
γισμού έτους 2018.

Στην ανακοίνωση στις 13.4.2018 
ο Σύλλογος είχε απευθύνει πρόσκληση 
μαζικής συμμετοχής όλων των συναδέλ-
φων στη διαδικασία της πανελλαδικής 
ψηφοφορίας ζητώντας παράλληλα τη 
στήριξή τους στο Συλλογικό όργανο.

Στόχος ήταν, για μια ακόμη φο-
ρά, η ενιαία έκφραση των συναδέλφων 
δίνοντας έτσι ξεκάθαρο μήνυμα αποφα-
σιστικότητας και διαμόρφωσης κλίματος 
ασφάλειας και σιγουριάς.

Στο κάλεσμά μας για ενότη-
τα και συσπείρωση οι εργαζόμενοι 
στην Alpha Bank ανταποκρίθηκαν, για 
μια ακόμη φορά, με τον πιο κατηγορη-
ματικό και απόλυτο τρόπο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ο Σύλ-
λογος δεν το ερμηνεύει με αλαζονική 
διάθεση αλλά με διάθεση βελτίωσης για 
λάθη ή παραλείψεις στην άσκηση της 
συνδικαλιστικής του δράσης.

Παράλληλα, ο Σύλλογος θέλει 
να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλ-
φους στην Alpha Bank για τη στήριξή 
τους καθώς και όσους διαφωνούν μαζί 
του αλλά συμμετέχουν στις συλλογικές 
διαδικασίες.

 Σύμφωνα με την ΚΕΕ τα αποτε-
λέσματα της πανελλαδικής ψηφοφορίας 
έχουν ως εξής:
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Διοικητικός απολογισμός
Ψηφισαν 6.072
Εγκυρα 6.016

Ναι 5.621
ΟΧΙ 395

Ακυρα-Λευκά 56

Οικονομικός απολογισμός
Ψηφισαν 6.072
Εγκυρα 6.016

Ναι 5.684
ΟΧΙ 332

Ακυρα-Λευκά 56

Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου 
στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια της 
Τράπεζας καθώς και στις επιτροπές 
δανείων για το 2019

Ο Σύλλογός  όρισε για το έτος 2019 τους εκπροσώπους του 
στα υπηρεσιακά, πειθαρχικά συμβούλια της Τράπεζας καθώς 
και των επιτροπών δανείων.
Η σύνθεση των εκπροσώπων μας έχει ως εξής:

Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης

Τακτικά Μέλη:  Τάσος Γκιάτης - Παναγιώτης Αδαμόπουλος
Αναπλ. Μέλη: Γιάννης Λάτσης - Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Συμβούλιο Παραπόνων

Τακτικά Μέλη: Αθανασία Δάβαλου - Γιάννης Λάτσης
Αναπλ. Μέλη: Αναστάσιος Νάτσικας - Απόστολος Σαλαμώτας
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό

Τακτικό Μέλος: Τάσος Γκιάτης
Αναπλ. Μέλος: Παναγιώτης Αδαμόπουλος
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό

Τακτικά Μέλη: Ιωάννης Λάτσης  - Παναγιώτης Αδαμόπουλος
Αναπλ. Μέλη:  Σωτήρης Προκόπης - Βάιος Αναστασόπουλος
Άνώτερο Άναθεωρητικό

Τακτικά Μέλη:  Τάσος Γκιάτης - Αναστάσιος Νάτσικας
Αναπλ. Μέλη:  Δημήτριος Κουλούσης - Σπυριδούλα Μώλου
Επιτροπή Στεγαστικών Δανείων

Τακτικό Μέλος: Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Αναπλ. Μέλος:  Δήμητρα Πανταζοπούλου
Επιτροπή Προσωπικών Δανείων

Τακτικό Μέλος: Σπυριδούλα Μώλου
Αναπλ. Μέλος: Δημήτριος Κουλούσης
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Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε το πρώ-

το Τουρνουά Beach Volley 
ΟΤΟΕ στις εγκαταστάσεις 

του Village Center, όπου 
ο Σύλλογός συμμετείχε με 

τέσσερις ανδρικές και δύο 
γυναικείες ομάδες.

Έπειτα από μια σειρά αγώ-
νων, οι αθλήτριες (Αγγε-

λοπούλου-Μουσελιμίδου) 
κατέκτησαν την πρώτη θέση 
στις γυναίκες και οι αθλητές 

μας (Ντόκος-Χυτήρης) τη 
δεύτερη θέση στους άντρες.

Διάκριση 
στο τουρνουά 
Beach Volley

ΑΘ
ΛΗ

ΤΙΣ
Μ

Ο
Σ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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Πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία την Κυριακή 
7 Οκτωβρίου το 10ο Race for the Cure®, ένας αγώνας-
θεσμός στον παγκόσμιο χάρτη. Πρόκειται για μία 
σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται σε 150 πόλεις 
σε όλο τον κόσμο και είναι αφιερωμένη στην πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα με τους διοργανωτές. 
40.000 γυναίκες, άνδρες και παιδιά συμμετείχαν σε αυτή 

τη μεγάλη γιορτή, τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση 
παγκοσμίως. Ακολούθησε μία ακόμα ειδική βράβευση 
για το Σύλλογο, αφού ανάμεσα σε όλες τις ομαδικές 
συμμετοχές κατέβαλε την υψηλότερη δωρεά. Αξίζει 
να τονίσουμε πως το συνολικό ποσό της δωρεάς 
διαμορφώθηκε και από την εθελοντική συνεισφορά  
των συναδέλφων που συμμετείχαν.

10ο Race for the Cure®
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Back to back 
στο πρωτάθλημα 

Volley Γυναικών ΟΤΟΕ

Δεύτερο σερί πρωτάθλημα για τη γυναικεία 
ομάδα Volley σε ισάριθμες συμμετοχές της στη 
διοργάνωση της ΟΤΟΕ. Μετά από εξαιρετική 
εμφάνιση επικράτησε με 3-1 σετ σε έναν ακόμα 
τελικό  στο γήπεδο του Μίλωνα. Έτσι ολοκλη-
ρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο μία καταπλη-
κτική χρονιά, με την ομάδα του Συλλόγου να 
βρίσκεται σε συνεχή αγωνιστική δραστηριότη-
τα για εννέα μήνες και να έχει κατακτήσει δύο 
τρόπαια, ένα για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα 
της ΕΣΠΕΔΑ κι ένα για το πρωτάθλημα ΟΤΟΕ.

ο συνάδελφος16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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Την πρώτη θέση στο Πρωτάθλημα Volley Ανδρών της ΟΤΟΕ 
κατέκτησε η ομάδα.Μετά από ένα συναρπαστικό Τελικό 
υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, που κράτησε αμείωτο το 
ενδιαφέρον όσων τον παρακολούθησαν, επικράτησε με 

3-2 σετ (22-25, 25-17, 16-25, 25-16, 15-10) απέναντι στην 
ομάδα του ΣΕΤΠ (Τράπεζα Πειραιώς). Ήταν ένας αγώνας-

διαφήμιση για το θεσμό του Εργασιακού αθλητισμού. 
Αξίζουν τα θερμότερα των συγχαρητηρίων στους 

συναδέλφους-αθλητές που στελέχωσαν αυτή την ομάδα και 
κατάφεραν δύο μόλις μήνες μετά από τη σύστασή της να 

κατακτήσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα, παραμένοντας 
αήττητοι σε όλη τη διοργάνωση.

Πρωταθλητές  
και οι άνδρες

17ο συνάδελφος
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2018

Διαχειριστική περίοδος (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

       
     
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2018   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2018 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις    Υπόλοιπο αποτελέσματος  
Κτίρια & Τεχνικά Έργα 3.170.237,33 103.240,67 3.066.996,66 προηγούμενων ετών 2.638.994,83 
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  106.210,57 
Σύνολο Ακινητοποιήσεων 3.609.016,65 305.557,00 3.303.459,65 Σύνολο 2.745.205,40

Συμμετοχές και άλλες    Διαφορά αναπροσαρμ.  
μακροπρόθεσμες χρηματ/κες    αξίας ακινήτων 424.434,14 
απαιτήσεις      

Λοιπές μακροπρόθεσμες    Σύνολο θετικού αποτελ. 3.169.639,54 
απαιτήσεις (εγγυήσεις)   9.288,48   

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού   3.312.748,13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
    Μακροπρόθεσμες
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    Υποχρεώσεις  
Απαιτήσεις    Τράπεζες(Alpha Bank) 112.580,68 
Λοιποί χρεώστες   16.265,39   
Χρεόγραφα    Βραχυπρόθεσμες
Μετοχές   15.034,80 Υποχρεώσεις  
  
Σύνολο Απαιτήσεων & Χρεογρ.   31.300,19 Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη 35.567,84 
    Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 15.758,40 
Διαθέσιμα    Πιστωτές διάφοροι   6.173,71
    Προμηθευτές 21.432,82 
Χρηματικά Διαθέσιμα    Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων  78.932,77
Καταθέσεις (Όψεως-Ταμιευτηρίου)-Ταμείο   20.193,30 
    Σύνολο Υποχρεώσεων 191.513,45
Σύνολο Διαθεσίμων   20.193,30 
    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   51.493,49 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
    Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.088,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   3.364.241,62 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   3.364.241,62
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK     
ΜΕΛΟΣ: Ο.Τ.Ο.Ε. Ε.Κ.Α.     
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 23- 106 79 ΑΘΗΝΑ  
     
     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΞΟΔΑ     
ΕΞ.ΚΙΝΗΣ.Δ.Σ. & ΕΚΠΡ.-ΠΕΡΙΟΔ.Δ.Σ. 365.000,00
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 100.000,00
ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΕΩΝ-ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ 285.000,00
ΕΝΙΣΧ.ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡ/ΤΩΝ 60.000,00 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 65.000,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ.(ΔΙΑΦ.) 255.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 200.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ.ΤΡΙΤΩΝ 180.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.510.000,00
  
ΕΣΟΔΑ  
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.620.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ 1.620.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΕΤΙΚΟ 110.000,00

Κατάσταση αποτελεσμάτων
 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

Προϋπολογισμός 2019

ΕΣΟΔΑ   

Εισφορές μελών 1.687.854,37 1.687.854,37 

ΕΞΟΔΑ  
Για την πραγμ/ση του σκοπού 1.210.682,54  
Αμοιβές προσωπικού 203.197,36  
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 76.133,26  
Χρεωστικοί τόκοι 7.723,34 
Αποσβέσεις παγίων 74.517,38
Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων 9.389,92 1.581.643,80 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  106.210,57 
 

ΑΘΗΝΑ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ-702408 ΑΔΤ Σ-216622 Π-258297

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2018

Διαχειριστική περίοδος (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

       
     
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2018   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2018 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   
 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις    Υπόλοιπο αποτελέσματος  
Κτίρια & Τεχνικά Έργα 3.170.237,33 103.240,67 3.066.996,66 προηγούμενων ετών 2.638.994,83 
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  106.210,57 
Σύνολο Ακινητοποιήσεων 3.609.016,65 305.557,00 3.303.459,65 Σύνολο 2.745.205,40

Συμμετοχές και άλλες    Διαφορά αναπροσαρμ.  
μακροπρόθεσμες χρηματ/κες    αξίας ακινήτων 424.434,14 
απαιτήσεις      

Λοιπές μακροπρόθεσμες    Σύνολο θετικού αποτελ.  3.169.639,54 
απαιτήσεις (εγγυήσεις)   9.288,48   
 
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού   3.312.748,13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
    Μακροπρόθεσμες 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    Υποχρεώσεις  
Απαιτήσεις    Τράπεζες(Alpha Bank) 112.580,68 
Λοιποί χρεώστες   16.265,39   
Χρεόγραφα    Βραχυπρόθεσμες 
Μετοχές   15.034,80 Υποχρεώσεις  
  
Σύνολο Απαιτήσεων & Χρεογρ.   31.300,19 Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη 35.567,84 
    Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 15.758,40 
Διαθέσιμα    Πιστωτές διάφοροι   6.173,71
    Προμηθευτές 21.432,82 
Χρηματικά Διαθέσιμα    Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων  78.932,77
Καταθέσεις (Όψεως-Ταμιευτηρίου)-Ταμείο   20.193,30 
    Σύνολο Υποχρεώσεων 191.513,45 
Σύνολο Διαθεσίμων   20.193,30  
    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   51.493,49 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
    Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.088,63 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   3.364.241,62 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   3.364.241,62

ΑΘΗΝΑ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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