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την αρχή είπαμε ότι είναι μία απλή γρίπη, που δεν μας 
αφορά γιατί είναι μακριά από εμάς. Στη συνέχεια είπαμε 
ότι θέλει προσοχή, αλλά σε λίγες εβδομάδες θα τα έχουμε 
καταφέρει. Μετά ήρθαν οι αρνητές και οι ψεκασμένοι και 
σήμερα σχεδόν 1,5 χρόνο μετά έχουμε μάθει να ζούμε 
με τον κορονοϊό και να ελπίζουμε ότι το εμβόλιο θα 
μπορέσει να χτίσει τείχος ανοσίας και να ξεκινήσει έτσι 
μία οριστική επιστροφής την κανονικότητα.

Όμως και όταν συμβεί η επιστροφή στην κανονικότητα, 
τίποτε δεν θα είναι ίδιο όπως στην προ Covid εποχή, ούτε 
στην κοινωνία, ούτε στον κόσμο της εργασίας, ούτε και 
στις επιχειρήσεις.

Το «αύριο» δεν είναι ξεκάθαρο. Κανείς δεν ξέρει όχι 
μόνο πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός, αλλά κυρίως πώς θα συμπεριφερθεί 
η κοινωνία, απέναντι στον ιό και μετά τον ιό.

Για τον λόγο αυτό, είναι απολύτως απαραίτητο όλοι να είμαστε έτοιμοι 
για το “αύριο” και να γνωρίζουμε ότι τίποτε δεν θα είναι ίδιο.

Η νέα εποχή ήρθε. Μία εποχή που κανένας δεν την περίμενε και κανείς 
δεν ξέρει να την περιγράψει στη λεπτομέρειά της. Όσο όμως και αν 
ακούγεται παράξενο, για αυτή τηννέα εποχή που δεν τη γνωρίζουμε 
επακριβώς, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτή.

Και για να πετύχει το εγχείρημα, θα πρέπει οι πάντες να είναι 
προετοιμασμένοι, όσο καλύτερα γίνεται. Πολιτεία, επιχειρήσεις, 
εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα απαιτείται να σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων και να φύγουν από την μονολιθικότητα.

Η κοινωνία μπορεί και πρέπει να μείνει όρθια.
Σε καθαρά οικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα 

βρεθεί σε ανάπτυξη, αλλά όχι τόσο ισχυρή όσοι οι πάντες περίμεναν και 
αυτό διότι -πολύ απλά- η επέλαση της πανδημίας έχει κρατήσει πολύ 
περισσότερο και από τις πλέον απαισιόδοξες προβλέψεις. Ο ρυθμός 
ανάπτυξης δεν θα υπερβεί το 4%, όπως όλα δείχνουν.

Όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα 
δεν παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις, ούτε παθητικά, ούτε όμως με 
μονολιθικότητα. Ποτέ δεν ζητήσαμε και δεν απαιτήσαμε να μην αλλάξει 
τίποτε.

Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και είναι ουτοπία να λέει κάποιος ότι 
εμείς θα παραμείνουμε ίδιοι, όπως και το περιβάλλον το οποίο μας διέπει.

Το μόνο που δεν διαπραγματευόμαστε είναι ένα: τα καλώς εννοούμενα 
συμφέροντα των εργαζομένων που αντιπροσωπεύουμε. 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.

Έγινε η μετάβαση ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων στην Cepal. 
Δεν είπαμε ποτέ, όχι αυτό δεν θα γίνει. Είπαμε, ναι αφού αυτή είναι η 
τάση, αλλά οι εργαζόμενοι θα πάρουν ως προίκα τα δικαιώματά τους, 
από την Τράπεζα - όπερ και εγένετω.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μία σειρά από ζητήματα. Εμείς θα 
είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για το καλύτερο, χωρίς δογματισμούς 
και χωρίς ουτοπικούς στόχους.
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Με αφορμή την απώλεια του Γιάννη Κωστόπουλου, 
ο Σύλλογος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΩΣΤΌΠΌΥΛΌΣ

Καπετάνιος 
στη γη 
καπετάνιος 
στον ουρανό

Δεν υπήρξε ποτέ ιστορικά Πρόεδρος 
Τράπεζας που αγαπήθηκε 
τόσο πολύ από το προσωπικό του 
όσο ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος.
Ο πατριάρχης των τραπεζιτών 
έφυγε σήμερα.
Οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank 
υποκλινόμαστε σιωπηλά 
και τον αποχαιρετούμε.
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Σ τη σημασία της διαμόρφωσης μίας βιώ-
σιμης πολιτικής που θα επαναφέρει τη 
χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς και 
στη δέσμευση της Alpha Bank να λει-
τουργήσει ως καταλύτης στην ανάκαμψη 

της Ελληνικής Οικονομίας μέσω του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης 
κατά την τοποθέτησή του στη διαδικτυακή εκδήλωση 
που διοργάνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) 
και το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(IOBE), με θέμα «Τάσεις και προοπτικές στην Ευρω-
παϊκή και Ελληνική Οικονομία».

Ο B. Ψάλτης αναφέρθηκε στη σημαντική ευκαιρία 
που συνιστά για την Ελλάδα το RRF, όχι μόνον για την 
υπέρβαση των συνεπειών της πανδημίας αλλά και για 
τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχημα-
τισμό της χώρας.

Σημείωσε ότι η σωστή αξιοποίηση του συνολικού 
πακέτου των 72 δισ. ευρώ (18 δισ. ευρώ επιδοτήσεις 
και 13 δισ. ευρώ δάνεια καθώς και τα 41 δισ. ευρώ 
του ΕΣΠΑ 2021-2027), μπορεί να επιφέρει πρόσθετη 
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1 με 1,2 μονάδες και, 
επιπλέον, 180.000 - 200.000 θέσεις εργασίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος των Τραπεζών 
είναι καθοριστικός μέσω της διασφάλισης των προ-
τεραιοτήτων του προγράμματος (πράσινη οικονο-
μία, digital, εξωστρέφεια, καινοτομία, μεγέθυνση των 
επιχειρήσεων), της ορθής πιστωτικής αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων, της παροχής συμβουλών 
προς τις επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση και ωρίμαν-
ση των επενδυτικών τους σχεδίων και, βεβαίως, της 
κινητοποίησης κεφαλαίων καθώς η συμμετοχή των 
ιδίων κεφαλαίων που θα πρέπει να προκύψει από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, 
άρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι «αρκετές επιχειρήσεις που 
θα θελήσουν με σοβαρό τρόπο να συμμετάσχουν σε 
αυτό το πρόγραμμα με επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει 
να έχουν ενισχυμένα ίδια κεφάλαια», σημείωσε ο κ. 
Ψάλτης, εκτιμώντας πως οι τράπεζες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν 33 δισ. ευρώ πιστώσεις, τόσο μέσω της 
αναλογίας τους στο RRF όσο και από των δανεισμό 
επενδυτικών σχεδίων που θα έχουν λάβει επιδότηση. 

Σε ερώτημα του επικεφαλής του ΙΟΒΕ κ. Ν. Βέττα 
για την ετοιμότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας 
και της κρατικής μηχανής, ο CEO της Alpha Bank εκτί-
μησε πως το ένα τρίτο των σχεδίων είναι ώριμα, και 
άρα μπορούν να τεθούν άμεσα σε φάση υλοποίησης, 
το άλλο ένα τρίτο βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού, ενώ 
για το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος δεν υπάρ-
χουν ακόμη σχέδια. Υπογράμμισε, δε, τη σημασία της 
έγκαιρης εφαρμογής οριζόντιων μεταρρυθμίσεων, όπως 
η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης 

και επίλυσης διαφορών, η υιοθέτηση ενός πιο φιλικού 
προς την ανάπτυξη μίγματος φορολογικής πολιτικής 
και ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος για αρ-
κετό διάστημα.

Σχετικά με τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος 
κατά τη διάρκεια του 2020, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως, 
πέραν από την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης που 
διασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την 
εξυπηρέτηση των πελατών, μέσω και της μετάβασής 
τους στα ψηφιακά κανάλια, οι τράπεζες παρείχαν νέες 
εκταμιεύσεις ύψους 21,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν 
σε πιστωτική επέκταση 7 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 
5,6% έναντι 2,2% το 2019.

Αναλύοντας τα ποσά που κατευθύνθηκαν στην 

οικονομία, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως οι νέες εκτα-
μιεύσεις περιλαμβάνουν 15 δισ. ευρώ που έδωσαν οι 
τράπεζες μόνες τους και 6,5 δισ. ευρώ που έδωσαν στο 
πλαίσιο των κυβερνητικών προγραμμάτων χορήγησης 
ρευστότητας (ΕΑΤ – Εγγυοδοτικό), ενώ υπογράμμισε 
και την περαιτέρω ρευστότητα ύψους 7,3 δισ. ευρώ 
που έδωσε η ελληνική Πολιτεία απευθείας σε περίπου 
550.000 μικρές οικονομικές οντότητες και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες με τη μορφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής.

«Είναι προφανής η διαφοροποίηση των δύο προ-
γραμμάτων καθώς οι τράπεζες χορήγησαν δάνεια 
εφαρμόζοντας πιστωτικά κριτήρια ενώ οι υπόλοιπες 
εκταμιεύσεις είχαν τα χαρακτηριστικά απευθείας ενι-

Eτοιμη 
να παίξει 
πρωταγωνιστικό 
ρόλο 
η Alpha Bank 

σχύσεων» σημείωσε ο CEO της Alpha Bank, εκτιμώντας 
πως «συνδυαστικά, με αυτές τις ενέργειες καλύφθηκε 
όλη η ενεργή ζήτηση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 
από την αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων 
κατά 10 δισ. ευρώ, μία ροή υπερπενταπλάσια έναντι 
του 2019».

Παράλληλα, σημείωσε πως το τραπεζικό σύστημα 
στήριξε την οικονομία και με αναστολές καταβολής 
δόσεων δανείων συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ για 
περίπου 400.000 δανειολήπτες, εκ των οποίων 18,5 δισ. 
ευρώ αφορούσαν απολύτως ενήμερους δανειολήπτες. 
Προσέθεσε, δε, ότι η υποστήριξη της Πολιτείας, μέσω 
των προγραμμάτων «Γέφυρα» αλλά και οι ρυθμίσεις 
που προσφέρουν οι ίδιες οι Τράπεζες στους πελάτες 
τους θα επιτρέψουν μία σχετικά ομαλή μετάβαση στην 
κανονικότητα. 

«Αυτό που είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ 
σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε να λειτουργήσουμε 
όχι μόνο γρήγορα, αλλά σε απόλυτη συνεννόηση, 
και με αρκετά δυναμικό τρόπο, το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, η ΕΚΤ, με την ευελιξία που μας έδωσε και η 
ελληνική κυβέρνηση», υπογράμμισε ο CEO της Alpha 
Bank.

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΡΟΛΟ Η ALPHA BANK 
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε και στην ετοιμότητα 
των τραπεζών να στηρίξουν την ανάκαμψη, μετά την 
μεγάλη προσπάθεια του τραπεζικού συστήματος να 
υπερβεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

«Από το 2017 άρχισε να αντιμετωπίζεται με ιδιαί-
τερη επιμέλεια και η μεγάλη κληρονομιά της κρίσης: 
τα κόκκινα δάνεια. Από 102 δισ. ευρώ στις αρχές του 
2017, πλέον τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί σε 33 
δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 69 δισ. 
ευρώ και μας κάνει αισιόδοξους πως με τη βοήθεια 
του Ηρακλή ΙΙ θα κατέλθουμε σε μονοψήφιο δείκτη 
ΝΡΕ στα τέλη του 2022» σημείωσε, προσθέτοντας ότι 
ταυτοχρόνως δρομολογήθηκαν ευρεία προγράμματα 
μετασχηματισμού με επίκεντρο την εξυπηρέτηση των 
πελατών.

«Στην Alpha Bank είμαστε υπερήφανοι για τη δου-
λειά που κάνουμε και αισθανόμαστε έτοιμοι να αναλά-
βουμε πρωταγωνιστικό ρόλο για να πάει η οικονομία 
μας στη σωστή κατεύθυνση» υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, 
προσθέτοντας ότι η Τράπεζα προχωρά, εξελίσσοντας 
την παραδοσιακή λογική πώλησης προϊόντων, στο-
χεύοντας στην προσφορά συνολικών λύσεων για τον 
πελάτη, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της ως 
εργοδότης προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επί-
πεδο του προσωπικού της και τα όποια εμπόδια στην 
αγορά εργασίας και, βέβαια, διασφαλίζοντας υψηλά 
κεφάλαια για τη στήριξη της οικονομίας.

ΒΑΣΊΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ
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Σ ημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περι-
βάλλον θα επιφέρει το νέο νομοσχέδιο 
που θα έρθει για διαβούλευση τις αμέσως 
προσεχείς ημέρες. Μία εξ αυτών και ιδι-
αίτερα σημαντική είναι αυτή που αφορά 

την εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργα-
νώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο.

Επίσης, προβλέπεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για 
την κήρυξη απεργίας, ενώ απαγορεύεται η παρεμπόδιση 
εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν κατά τη 
διάρκεια της απεργίας. Σε ό,τι αφορά τις ΔΕΚΟ είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας κατά 
τη διάρκεια απεργίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα 
μίνιμουμ (33%) επίπεδο υπηρεσιών σε κλάδους κοινής 
ωφέλειας.

Από εκεί και πέρα προβλέπεται η σύναψη «ατομικής 
συμφωνίας» με τον εργοδότη προκειμένου να εφαρμο-
στεί το ελαστικό ωράριο και η παροχή της δυνατότητας 
τετραήμερης εβδομάδας εργασίας στον εργαζόμενο, 
ως αντιστάθμισμα για τις επιπλέον ώρες απασχόλησης 
που πραγματοποίησε σε περιόδους αιχμής, αποτελούν 
τα σημεία αιχμής του εργασιακού νομοσχεδίου το οποίο 
ήδη έχει ξεσηκώσει θύελλα πολιτικών και συνδικαλι-
στικών αντιπαραθέσεων.

Το νομοσχέδιο έχει παρουσιαστεί από τον υπουργό 
Εργασίας Κ. Χατζηδάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του κυβερνώντος κόμματος, παρουσία του πρωθυπουρ-
γού κ. Μητσοτάκη ο οποίος κατά το πρόσφατο παρελθόν 
έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο νομοθέτημα ως 
«κεντρική μεταρρυθμιστική επιλογή της κυβέρνησης».

«Δεν είναι αληθής ο ισχυρισμός της αντιπολίτευ-
σης για δήθεν κατάργηση του 8ωρου», σημειώνει ο 
υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο 
έρχεται «να προστατεύσει το 8ωρο και το 5θήμερο, 
καταπολεμώντας τη “μαύρη εργασία” και τις αδήλωτες 
υπερωρίες. Θεσμοθετεί την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με 
την οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να ελέγχεται αν 
υπάρχουν υπερβάσεις στο ωράριο του εργαζομένου».

Η παροχή της δυνατότητας στον εργαζόμενο να 

εργάζεται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, προκειμένου 
να αντισταθμίσει την επιπλέον απασχόληση της περιό-
δου αιχμής, που καθιερώνει το νομοσχέδιο, αποτελεί 
ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης στην 
πολιτική αντιπαράθεση γύρω από ελαστικό ωράριο.

Στην αντίπερα όχθη τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
μιλούν για κατάργηση του οκταώρου, ενώ επικεντρώ-
νουν και στο γεγονός ότι η εφαρμογή της διευθέτησης 
του χρόνου εργασίας θα γίνεται πλέον- και με την 

ατομική συμφωνία του εργαζόμενου και όχι -μόνο- με 
την συλλογική συμφωνία που προβλέπεται μέχρι τώρα.

«Πρόκειται για δυνατότητα και όχι για υποχρέωση 
του εργαζομένου», αντιπαραθέτει η κυβέρνηση.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου έτσι όπως παρουσιά-
στηκαν στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος 
προβλέπουν τα εξής:

ΌΛΕΣ ΌΙ ΆΛΛΆΓΕΣ ΣΤΌ ΕΡΓΆΣΙΆΚΌ 
ΠΌΥ ΕΡΧΕΤΆΙ ΆΜΕΣΆ ΣΤΗ ΒΌΥΛΗ ΠΡΌΣ ΨΗΦΙΣΗ

Τι αλλάζει 
στον συνδικαλισμό, 
τις υπερωρίες, 
το ωράριο, 
την τηλεργασία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ  
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 Ελαστικό ωράριο και 4ήμερο
Κατ’ ουσίαν το «διευρυμένο ωράριο» θα ρυθμίζεται 
μέσω της υπογραφής ατομικής συμφωνίας μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζόμενων που «επιθυμούν» να 
ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το Υπουργείο 
Εργασίας αναφέρεται σε «δυνατότητα του εργαζόμενου 
όχι υποχρέωση» και σε «αίτησή του» για την ένταξη σε 
ένα πρόγραμμα αυξομείωσης του ωραρίου του. Ωστόσο, 
για την εφαρμογή του μέτρου και για τη διασφάλιση 
του εργαζόμενου, απαιτείται η υπογραφή ατομικής 
συμφωνίας με τον εργοδότη, η οποία θα προβλέπει την 
αύξηση του ωραρίου, το χρονικό διάστημα ισχύος της, 
όπως και τον τρόπο ανταπόδοσης των επιπλέον ωρών.

Μέχρι τώρα το νομικό καθεστώς της χώρας επέ-
τρεπε την εφαρμογή ελαστικού ωραρίου μέσω της 
υπογραφής συγκεκριμένης συλλογικής συμφωνίας 
από την αντίστοιχη συλλογική εκπροσώπηση των 
εργαζομένων. Με το νομοσχέδιο δίδεται η δυνατότη-
τα να υπάρξουν «ανάλογες συμφωνίες» σε ατομικό 
επίπεδο. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι αυτό θα γίνεται 
ηθελημένα και κατόπιν αιτήσεως του εργαζόμενου, 
ενώ αντιθέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα 
συνδικάτα σημειώνουν ότι θα επιβάλλεται από τον 
«ισχυρότερο εταίρο» που είναι ο εργοδότης.

 Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται -μέχρι τώρα- 
το διευρυμένο ωράριο
Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ισχύει στην χώρα μας τα 
τελευταία 30 χρόνια, αλλά και την ευρωπαϊκή οδηγία 
που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, σε ορισμένες περι-
όδους του χρόνου -όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες 
για μια επιχείρηση- επιτρέπεται να αυξηθούν οι ώρες 
εργασίας κατά 2 και να φτάσουν τις 10 ώρες ημερησίως. 
Σε άλλη χρονική περίοδο μειώνονται -αντιστοίχως- από 
το ωράριο ή παρέχονται αντίστοιχες ημέρες αδείας.

Ανάλογες συμφωνίες εφαρμόζονται στη χώρα μας 
σε επιχειρήσεις αναψυκτικών, κονσερβοποιίες κ.ά., ενώ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά διαδεδομένη 
η εφαρμογή αναλόγων ωραρίων, αφού το 54% των 
επιχειρήσεων προσφέρουν δυνατότητα ευελιξίας στους 
χρόνους έναρξης και λήξης της εργασίας, ή συσσώ-
ρευση υπερωριών, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια 
να χρησιμοποιηθούν ως άδειες για τους υπαλλήλους.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Εργασίας δίδεται μια ακόμη επιλογή σε ό,τι αφορά την 
επιστροφή του επιπλέον χρόνου που εργάστηκε μια 
χρονική περίοδο ο εργαζόμενος. Αυτός ο τρόπος είναι 
η εφαρμογή της τετραήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, 
αντί του πενθημέρου. Εναλλακτικά ο εργαζόμενος 
μπορεί να επιλέξει τη συσσώρευση ημερών αδείας, 
ή την εργασία με -αντίστοιχα- μειωμένο ωράριο για 
ένα χρονικό διάστημα. Κατά την κυβέρνηση «το νέο 
σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας ωφελεί 

τους εργαζόμενους, που επιθυμούν να εργαστούν 
περισσότερο κάποιες ημέρες, προκειμένου να μπο-
ρούν να λάβουν άδεια, ή να δουλέψουν λιγότερο 
άλλες ημέρες, ή επιθυμούν να δουλέψουν 4 ημέρες 
την εβδομάδα για κάποιο διάστημα. Κι αυτό χωρίς να 
μειώνονται οι αποδοχές τους ούτε να αυξάνεται ο μέσος 
όρος εργασίας τους».

 Ψηφιακή κάρτα εργασίας
Ταυτοχρόνως με το νέο σύστημα διευθέτησης του 
χρόνου εργασίας τίθεται σε εφαρμογή η λεγόμενη 
«ψηφιακή κάρτα εργασίας» η οποία θα αποτελεί την 
ασφαλιστική δικλείδα για «προστασία του ωραρίου» και 
τον έλεγχο την καταπολέμηση της «μαύρης εργασίας» 
και των αδήλωτων υπερωριών. Με το νέο ηλεκτρονικό 
σύστημα το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας θα είναι σε 
θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ωράριο 
ενός εργαζόμενου και την τήρησή του. Συγκεκριμένα, 
ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα του όταν ξεκινά 
και όταν τελειώνει την εργασία του. Η κάρτα θα συνδέ-
εται απ’ ευθείας -online- με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
και, με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται άμεσα και σε 
πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζομένου, 
η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου, οι υπερεργασίες 
και οι υπερωρίες του. Έτσι θα επέρχονται άμεσα οι 
σχετικές συνέπειες (αξιώσεις για επιπλέον αμοιβή από 
τον εργαζόμενο και κυρώσεις στον εργοδότη, εάν 
η υπέρβαση του ωραρίου είναι παράνομη). Με τον 
τρόπο αυτό αφενός θα προστατεύεται ο εργαζόμενος 
από καταχρηστικές συμπεριφορές του εργοδότη και 
ταυτοχρόνως δεν θα νοθεύεται ο ανταγωνισμός των 
επιχειρήσεων από αθέμιτες πρακτικές ορισμένων ερ-
γοδοτών.

 Τηλεργασία
Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί το λεγόμενο «δικαίωμα 
ηλεκτρονικής αποσύνδεσης» του απασχολούμενου. 
Πρόκειται για το δικαίωμα της προστασίας του ελεύθε-
ρου χρόνου και της ποιότητας ζωής των εργαζόμενων 
με καθεστώς τηλεργασίας. Νομοθετείται το δικαίωμα 
κάθε εργαζόμενου να απέχει πλήρως από την παροχή 
εργασίας του και τη διεκπεραίωση εργασιών με τηλε-
φωνικό, ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο, εκτός ωραρίου 
εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του. 
Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται το κατοχυρωμένο 
8ωρο, αλλά και η πενθήμερη εργασία. Ταυτοχρόνως 
η επιχείρηση υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του 
εξοπλισμού και τη συντήρησή του για τις περιπτώσεις 
τηλεργασίας.

 Κυριακές
Ενώ παραμένει σε ισχύ το καθεστώς της αργίας την 
Κυριακή, ορίζονται -επιπλέον- εξαιρέσεις από τον γενικό 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ  
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κανόνα. Ήδη, ισχύει η εξαίρεση για την εξυπηρέτη-
ση των καταναλωτών σε εστιατόρια, καφέ και άλλες 
υπηρεσίες εστίασης. Το νομοσχέδιο προσθέτει στις 
εξαιρέσεις αυτές και κλάδους, όπως αποθήκες, logistics, 
κέντρα δεδομένων, αλλά και εξωσχολικές δράσεις, 
μηχανογράφηση, εξετάσεις έκδοσης διπλωμάτων. Η 
εργασία την Κυριακή αμείβεται με προσαύξηση 75%, 
ενώ παρέχεται δικαίωμα να δοθεί αναπληρωματική 
ημέρα ανάπαυσης την αμέσως επόμενη εβδομάδα. 
Το υπουργείο Εργασίας σημειώνει χαρακτηριστικά ότι 
στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Ιταλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία) δεν ισχύουν τις Κυριακές, αντίστοιχες με 
τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στη χώρα μας.

 Υπερωρίες
Αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών στις 150 ώρες 
τον χρόνο και εξίσωση σε βιομηχανία και λοιπούς 
κλάδους. Σήμερα είναι: 48 ώρες ανά εξάμηνο στη 
βιομηχανία και 120 ώρες το έτος στις μη βιομηχανικές 
επιχειρήσεις. Παράλληλα, αυξάνεται η αμοιβή για τις 
υπερωρίες για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπό-

μενες διαδικασίες έγκρισης. Η αμοιβή στις περιπτώσεις 
αυτές ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυ-
ξημένο κατά 120% (από 80%)
 Συνδικαλισμός – απεργίες
Εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώ-
σεων σε ηλεκτρονικό μητρώο. Προϋπόθεση για την 
κήρυξη απεργίας και για την εκλογή Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι η πραγματοποίηση ψηφοφορίας μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος. 

Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων που επι-
θυμούν να εργαστούν κατά τη διάρκεια της απεργίας. 
Παράβαση αυτής της υποχρέωσης οδηγεί στη διακοπή 
της απεργίας με δικαστική απόφαση. Απαραίτητη είναι 
η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια 
απεργίας σε ΔΕΚΟ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα 
μίνιμουμ (33%) επίπεδο υπηρεσιών σε κλάδους κοινής 
ωφέλειας.

 Αποζημιώσεις και Άδειες
Καταργείται η διάκριση στις αποζημιώσεις απόλυσης 
μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών και θεσπί-
ζονται επιπλέον άδειες για ορισμένες κατηγορίες 
εργαζομένων.

«Τ α οικονομικά αποτελέσματα που 
ανακοίνωσε η Τράπεζα για το Β’ 
τρίμηνο 2020, αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία αν αναλογιστεί κάποιος 
τη χρονική στιγμή της καταγρα-

φής τους εν μέσω μιας βαθιάς υφεσιακής πορείας 
λόγω της πανδημίας, γεωπολιτικών αναταράξεων και 
οικονομικής αβεβαιότητας», τόνισε μεταξύ των άλ-
λων, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το 
δεύτερο 3μηνο του 2020.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται: «τα δύο ση-
μαντικότερα στοιχεία που δείχνει η καταγραφή των 
αποτελεσμάτων είναι η σημαντική αντοχή που επέ-
δειξε η Alpha Bank τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια και 
η στήριξη της ελληνικής οικονομίας και των πελατών 
μας που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού».

Τονίζεται επίσης ότι, «η Alpha Bank διατηρεί την 
ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με τον συνολικό δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3% - αυξη-
μένος κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 3,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Τράπεζα μας ανέδειξε για μία ακόμη 
φορά την κοινωνική της διάσταση στηρίζοντας τους 
πελάτες μας που πλήττονται από την πανδημία».

Η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha 
Bank κ. Βασίλη Ψάλτη είναι ενδεικτική:

«Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής 
κρίσης, ο Όμιλος της Alpha Bank κινητοποίησε το 
δίκτυο καταστημάτων και υπηρεσιών, με στόχο τη 
στήριξη των πελατών μας.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στην Ελλάδα σε 
αναστολές πληρωμών εξυπηρετούμενων δανειακών 

Διατηρεί 
ισχυρή 

κεφαλαιακή 
επάρκεια

ΣΗΜΆΝΤΙΚΗ ΆΝΤΌΧΗ 
ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΤΡΆΠΕΖΆ 

υποχρεώσεων ύψους 4,7 δισ. ευρώ καθώς και στη 
χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων άνω των 3,5 δισ. 
ευρώ από την αρχή του έτους». Αυτά τα αποτελέ-
σματα, στην πιο δύσκολη συγκυρία, οφείλονται στη 
σωστή στρατηγική, τον ξεκάθαρο προσανατολισμό 
με τη διαχρονική στήριξη των πελατών, των μετόχων 
και των εργαζομένων αυτής της ιστορικής τραπεζικής 
επιχείρησης.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ηγετική ομάδα 
της Τράπεζας και φυσικά σε όλους τους εργαζόμενους 
στην Alpha Bank που με αυταπάρνηση και ευσυνειδησία 
για μια ακόμη φορά ξεπέρασαν τον εαυτό τους.

Η αντοχή που επιδεικνύει η Τράπεζά μας είναι ση-
μάδι ασφάλειας και σιγουριάς για το μέλλον μας σε μια 
χρονική στιγμή που γκρεμίζονται γύρω μας οικονομικά 
κολοσσοί από αιτίες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ.

Τώρα είναι η στιγμή να αναλύσουμε λάθη, παρα-
λήψεις, καθυστερήσεις και να διορθώσουμε όλα όσα 
ταλαιπωρούν την πελατειακή μας βάση και το σύνολο 
του προσωπικού της Τράπεζας.

Οι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα 
θετικής κριτικής με πραγματικούς όρους αλήθειας μα-
κριά από προσωπικές πολιτικές και επιδιώξεις κάποιων 
στελεχών».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «ο Σύλλογος Προσω-
πικού Alpha Bank στηρίζει, χωρίς προαπαιτούμενα, τη 
Διοίκηση της Τράπεζας η οποία δείχνει σοβαρότητα και 
αποτελεσματικότητα που είναι και τα βασικά στοιχεία 
επιτυχίας που απαιτούνται αυτή τη δύσκολη χρονική 
στιγμή».

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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Μ ε τηλεδιάσκεψη για πρώτη φορά στα χρονικά 
του συνδικαλιστικού κινήματος η Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου στις 5 Ιουνίου του 2020 διαδικτυακά.
Η διαδικασία αυτή υπαγορεύθηκε από τα μέτρα προστα-

σίας της δημόσιας υγείας που αποτυπώνεται στο Νόμο που 
ψηφίσθηκε στις 30 Μαΐου 2020.

Ο Σύλλογός Προσωπικού Alpha Bank πρωτοπορώντας 
για μία ακόμη φορά απευθύνθηκε στα μέλη του αναλύοντας 
διεξοδικά το πλαίσιο δράσης για την επόμενη τριετία.

Η συμμετοχή των μελών του στη διαδικασία της συνέ-
λευσης με την εξαποστάσεως παρουσία τους ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία.

Περισσότεροι από 2.300 συνάδελφοι παρακολούθησαν τις 
τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
εκπροσώπων των παρατάξεων. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο:

«Είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ και ακόμη πιο δυνατοί».
Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα την Τετάρτη 10 

Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την εκλογή 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για Απολογισμούς, για 
τρόπο εκπροσώπησης στη ΓΣΕΕ και την ημερομηνία των 
αρχαιρεσιών.

Το μήνυμα είναι ένα και απόλυτα σαφής: 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕ-

ΔΙΑΣΚΕΨΗ
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ΤΌ ΝΕΌ ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ 
ΠΌΥ ΠΡΌΕΚΥΨΕ ΆΠΌ ΤΙΣ ΕΚΛΌΓΕΣ 

ΤΗΣ 9ης ΙΌΥΛΙΌΥ ΤΌΥ 2020

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΝΙΚΗ 
ΓΙΆ ΤΌΝ ΕΝΩΜΕΝΌ ΣΥΛΛΌΓΌ 

Συνεδρίασε στις 29 Ιουλίου του 2020, ύστερα από πρόσκληση 
του πλειοψηφούντος συμβούλου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 9ης Ιουλίου 2020.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 Πρόεδρος: Τάσος Γκιάτης

 Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λάτσης

 Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

 Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Ηλιόπουλος

 Ταμίας: Σωτήρης Προκόπης

 Μέλη: Αναστάσιος Νάτσικας

  Αθανασία Δάβαλου

  Σπυριδούλα Μώλου

  Βάιος Αναστασόπουλος

  Δήμητρα Πανταζοπούλου

  Απόστολος Σαλαμώτας

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

Τ ην Παρασκευή 12.6.2020, ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία της Πανελλαδικής ψηφοφορίας 
για την εκλογή μελών της νέας Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και την 
έγκριση των απολογισμών (Διοικητικός-

Οικονομικός). Με το πρωτοφανές ποσοστό 94,16% 
οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank επιδοκίμασαν την 
πολιτική του Συλλόγου και έδωσαν σαφή εντολή για 
συνέχιση της συνδικαλιστικής μας δράσης που βασίζεται 
στη λογική, τη σύγχρονη αντίληψη και εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα στην εργασία μας.

Ο Ενωμένος Σύλλογος εξέλεξε και τα 5 μέλη στην 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα πραγματοποιήσει 

τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Στις εκλογές της 9ης 
Ιουλίου ολοκληρώθηκε η κυριαρχία μιας σύγχρονης, 
υπεύθυνης και αποτελεσματικής συνδικαλιστικής αντί-
ληψης που άλλαξε τα δεδομένα εξασφαλίζοντας στα 
μέλη του Συλλόγου σιγουριά και ασφάλεια.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες ο Σύλλογος 
Προσωπικού Alpha Bank έχει αποδείξει διαχρονικά ότι 
ξέρει και μπορεί να διασφαλίζει ένα σταθερό περιβάλλον 
και πετυχαίνει τους στόχους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαρίστησε 
όλους όσοι βρέθηκαν πάντα δίπλα αλλά και όλους όσοι 
συμμετέχουν στις διαδικασίες και διαφωνούν μαζί με 
τον Σύλλογο.

Ο Ενωμένος Σύλλογος  
εξέλεξε και τα 5 μέλη στην ΚΕΕ

ΜΕ 94,16% ΌΙ ΕΡΓΆΖΌΜΕΝΌΙ ΣΤΗΝ ALPHA BANK  
ΕΝΕΚΡΙΝΆΝ ΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΌΥ ΣΥΛΛΌΓΌΥ

Συντριπτική νίκη για τον ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟ στις εκλογές 
του Συλλόγου Προσωπικού στην Alpha Bank.

 Ο ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ έλαβε ποσοστό 95,45%.
Ειδικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

                     
                     Ποσοστό        Eδρες 
 Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο ΤΑΣΟΥ ΓΚΙΑΤΗ
 ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:        95,45% 11
 ΕΣΑΚ: 3,50% 0
 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 1,05% 0   

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος 
Γκιάτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, που για μία 
ακόμη 3ετία μας εμπιστεύτηκαν τα ηνία του Συλλόγου. Σε μία εξαιρετικά δύσκολη 
συγκυρία, το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ και να δεσμευτώ, είναι ότι δεν θα 
τους απογοητεύσουμε».
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Τα συνδικάτα 
πρέπει να στηρίξουν 
το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα και όχι 
να είναι απέναντι

Y πέρ της θέσπισης του κεφαλαιοποιητικού συστήματος τάσσεται ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και επικεφαλής της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης ΕΝΟΤΗΤΑ Τάσος Γκιάτης, σημειώνοντας με έμφαση ότι η μορφή 
του σημερινού διανεμητικού συστήματος ασφάλισης έχει αποτύχει. Παράλ-
ληλα σημειώνει ότι «το κεφαλαιοποιητικό σύστημα όπως και η λειτουργία 

ενός ασφαλιστικού συστήματος 3 πυλώνων (κύρια Ταμεία Σύνταξης, Επικουρικά, Ιδιωτική 
Ασφάλιση) όχι μόνο δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο αντιπαράθεσης αλλά πρέπει να είναι 
βασική επιδίωξη των συνδικάτων».

Αναφερόμενος στις επικείμενες αλλαγές στο εργασιακό τόνισε ότι «πρέπει επιτέλους να 
αποβληθούν τα σωματεία και οι ομοσπονδίες «σφραγίδες», να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτι-
κότητα, να ομογενοποιηθούν οι ομοσπονδίες ανά κλάδο οικονομίας με παράλληλα υιοθέτηση 
εκσυγχρονιστικών θέσεων». Σημείωσε, επίσης, ότι «η λήψη απόφασης για απεργία είναι το 
τελευταίο όπλο μίας συνδικαλιστικής οργάνωσης, που όταν εμείς οι ίδιοι το εξευτελίζουμε θα 
οδηγήσει σε σωματεία - φαντάσματα που απλώς θα κραυγάζουν «λύκος – λύκος».

Επίσης, πήρε μία θέση που μάλλον είναι ασυνήθιστη για συνδικαλιστή. Τονίζει χαρακτη-
ριστικά ότι «όσο ιερό είναι το δικαίωμα στην απεργία, τόσο ιερό είναι και το δικαίωμα στην 
εργασία».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο τόνισε ότι «αλλάζει τελείως το μοντέ-
λο της Τραπεζικής όπως το γνωρίζαμε και δημιουργείται μία νέα κουλτούρα που συμβαδίζει 
πλέον με τη νέα ψηφιακή εποχή, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια».

Καταλήγει ότι «αυτή η μετεξέλιξη δε μπορεί να γίνει στην κατεύθυνση δημιουργίας απρό-
σωπων τραπεζών ή εξαφάνισης των τραπεζικών καταστημάτων και αντικατάστασής τους από 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες».

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε μία πλήρη 
αναδιοργάνωση. Το συνδικαλιστικό κίνημα στον 
κλάδο, έχει απαντήσεις σε όλα αυτά που συμβαί-
νουν ή είναι απλός θεατής;

Οι αλλαγές που συντελούνται στο τραπεζικό μας σύ-
στημα είναι ραγδαίες. Αλλάζει τελείως το μοντέλο της 
Τραπεζικής όπως το γνωρίζαμε και δημιουργείται μία νέα 
κουλτούρα που συμβαδίζει πλέον με τη νέα ψηφιακή 
εποχή, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια.

Η μετεξέλιξη του τραπεζικού μας συστήματος μπο-
ρεί θεωρητικά να βασίζεται στις αλλαγές που γίνονται 
κυρίως στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, όμως πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι κάθε τράπεζα έχει διαφορετι-
κή αφετηρία, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικές 
οικονομικές ανάγκες και βάρη άρα και διαφορετικό 
προσανατολισμό στη λήψη των αποφάσεων για το με-
τασχηματισμό τους. Ένα είναι σίγουρο: Αλλάζει τελείως 
η μορφή τραπεζικής που γνωρίζαμε και με ταχύτατους 
ρυθμούς θα αντικατασταθεί από ένα τελείως διαφορε-
τικό μοντέλο που θα μπορεί να προσφέρει ταχύτερες, 
πιο ασφαλείς και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στους 
πελάτες των τραπεζών.

Αυτή η μετεξέλιξη δε μπορεί να γίνει στην κατεύθυν-

ση δημιουργίας απρόσωπων τραπεζών ή εξαφάνισης 
των τραπεζικών καταστημάτων και αντικατάστασής 
τους από ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η μετεξέλιξη θα βασιστεί και θα βασίζεται πάντα στην 
προσωπική επαφή τραπεζικών στελεχών, επιχειρήσεων 
και φυσικών προσώπων.

Πώς θα είναι τα νέα καταστήματα; Βρίσκεστε σε 
συζητήσεις με τη Διοίκηση της Τράπεζας για την 
επόμενη ημέρα;

Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν νέου τύπου κατα-
στήματα με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα αναλάβει 
συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο σε θέματα που 
αφορούν τις σύγχρονες υπηρεσίες του πελάτη όπως 
π.χ. τη διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας, 
του προγραμματισμού και την κάλυψη αναγκών και 
ρευστότητας των επιχειρήσεων κ.ά.

Πρακτικά, τα νέα τραπεζικά καταστήματα θα υπάρ-
χουν και θα είναι το βασικό συστατικό σχέσης εμπιστο-
σύνης μεταξύ της τράπεζας και των πελατών.

Το ζητούμενο δεν είναι η περαιτέρω μείωση των 

ΤΆΣΌΣ ΓΚΊΑΤΗΣ 
ΠΡΌΈΔΡΌΣ ΤΌΥ ΣΥΛΛΌΓΌΥ ΠΡΌΣΩΠΊΚΌΥ ΤΗΣ ALPHA BANK ΚΑΊ ΈΠΊΚΈΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΈΝΌΤΗΤΑΣ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ  
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καταστημάτων (που ήδη βρίσκονται στο μέσο όρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αλλά η αλλαγή της μορφής, 
του ρόλου και των εργασιών που θα έχουν. Σε αυτή 
λοιπόν την μετεξέλιξη του τραπεζικού συστήματος 
οφείλει το συνδικαλιστικό κίνημα να συμμετέχει, να 
εκφράζει επιστημονικά τις απόψεις του διαμορφώνοντας 
συνθήκες ασφάλειας και σιγουριάς για τους τραπεζο-
ϋπαλλήλους χωρίς προκαταλήψεις και αγκυλώσεις. 
Νομιμοποιούμενος μπορώ να μιλήσω για τη δική μας 
τράπεζα, την Alpha Bank. Το σχέδιο μετασχηματισμού 
της το οποίο αποδεχόμαστε και στηρίζουμε, βασίζεται 
σε τρεις πυλώνες: α) την πελατοκεντρική προσέγγιση, 
με τον επανασχεδιασμό νέων προϊόντων και ταχύτε-
ρων υπηρεσιών, β) τον εκσυγχρονισμό με απλοποίηση 
διαδικασιών και γ) με τη δημιουργία νέας κουλτούρας 
αξιολόγησης και κοινή στοχοθέτηση για όλη την Τρά-
πεζα. Σ’ αυτή την πορεία μετεξέλιξης συμμετέχουμε 
μέσα από ένα διαρκή διάλογο που έχουμε κατοχυρώ-
σει με τη Διοίκηση της Τράπεζας. Η κάθε αλλαγή για 
να έχει θετικά αποτελέσματα πρέπει να τυγχάνει της 
αποδοχής και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων και 
των στελεχών της.

Τα κόκκινα δάνεια, άλλαξαν την αγορά. Οι 
τράπεζες μετασχηματίζονται, γεννιούνται νέες 
δραστηριότητες και νέες εταιρείες, μέσα από τις 
υπάρχουσες. Μήπως όλο αυτό είναι μία παγίδα, 
προκειμένου να καταστρατηγηθούν εργασιακά 
δικαιώματα που κατακτήθηκαν σε προγενέστε-
ρες εποχές;

Πράγματι, τα κόκκινα δάνεια άλλαξαν την αγορά. Εί-
ναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο που εξαρτάται από τις 
οικονομικές συνθήκες που αλλάζουν κάθε τόσο αλλά 
και από απρόβλεπτους παράγοντες όπως π.χ. είναι η 
πρόσφατη πανδημία που βιώνει ο πλανήτης.

Στη χώρα μας όμως οι δείκτες των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων ήταν υπερβολικοί σε σχέση με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εξάλλου, ζούμε στη χώρα της 
υπερβολής. Αυτό το φαινόμενο όμως δημιούργησε 
μία καινούργια αγορά, αυτή των εταιρειών που ειδι-
κεύονται στη διαχείρισή τους και λειτουργούν εδώ και 
δεκαετίες σε όλη την Ευρώπη. Ήδη, στην ελληνική 
αγορά λειτουργούν τρεις μεγάλες εταιρείες (και αρ-
κετές μικρότερες) διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων όπως είναι π.χ. η Cepal Hellas που έχουν 
παρόν και φυσικά μέλλον, αφού οι εργασίες τους θα 
επεκταθούν όχι απλά όπως αφελώς κάποιοι νομίζουν 
σε ρόλο εισπρακτικών εταιρειών αλλά διαχείρισης και 
παράλληλης αξιοποίησης χαρτοφυλακίων, Real Estate 
κ.λπ. Αυτό σημαίνει τον παράλληλο εξορθολογισμό 
των ισολογισμών επιχειρήσεων και τραπεζών.

αναμονής για να απολαύσει τους κόπους μιας ζωής; 
Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει η Πολιτεία να δώσει 
τη δυνατότητα κυρίως στους νέους ασφαλισμένους 
να αποφασίσουν οι ίδιοι πώς θα προστατέψουν τις 
δικές τους εισφορές και του εργοδότη τους και να 
αποκτήσουν οι ίδιοι τον έλεγχο της διαχείρισής τους. 
Η Πολιτεία πρέπει να θεσπίσει παράλληλα αντισταθμι-
στικά ποσά προϋπολογίζοντας το κόστος μετάβασης 
διασφαλίζοντας τις παλαιές συντάξεις. Η αλλαγή του 
συστήματος είναι επιβεβλημένη και θα γίνει. Αν δεν 
γίνει, τότε για τη βιωσιμότητα του σημερινού άθλιου 
ασφαλιστικού μοντέλου θα εργάζονται 5 νέοι άν-
θρωποι για να καλύπτουν έναν συνταξιούχο. Αν το 
συνδικαλιστικό κίνημα το ερμηνεύει ως αλληλεγγύη 
γενεών εγώ το αντιστρέφω προκειμένου να διασφαλι-
στούν τα συμφέροντα των νέων εργαζόμενων από μία 
ληστρική επιδρομή διασπάθισης των χρημάτων τους.

Η πανδημία έχει πάει πίσω την έλευση του νέου 
εργασιακού νομοσχεδίου. Με βάση τα όσα έχουν 
διαρρεύσει, ποια είναι η δική σας άποψη;

Πραγματικά κανείς δεν ξέρει σε ποια κατεύθυνση θα 
κινηθεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Η μεν κυβέρ-
νηση αμφιταλαντεύεται αν θα κάνει ουσιαστικές τομές 
ή φοβούμενη το υποτιθέμενο κόστος θα διαιωνίσει 
καταστάσεις που οδηγούν μακροπρόθεσμα σε ομηρία 
απραξίας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Το δε συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται ήδη σε χει-
μερία νάρκη απολαμβάνοντας την καραντίνα και την 
ασφάλεια που παρέχουν οι υπουργικές αποφάσεις 
για την παράταση της θητείας των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που έχει ήδη λήξει. Έπρεπε, αν είχαμε 
μία σοβαρή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, να 
θέσει τις προτάσεις της και να αναλάβει με θάρρος την 
πρωτοβουλία ώστε να γίνουν τώρα οι αλλαγές που θα 
προσδώσουν αξία στα συνδικάτα.

Η δική μου πρόταση είναι ότι πρέπει, επιτέλους, να 
αποβληθούν τα σωματεία και οι ομοσπονδίες «σφραγί-
δες», να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτικότητα, να ομογε-
νοποιηθούν οι ομοσπονδίες ανά κλάδο οικονομίας με 
παράλληλη υιοθέτηση εκσυγχρονιστικών θέσεων όπως: 
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με ταυτοποίηση 
ΑΜΚΑ των πραγματικών μελών, την υιοθέτηση δια-
δικασιών με τεχνολογικά μέσα (εξ αποστάσεως), την 
ηλεκτρονική ψήφο και φυσικά την αλλαγή του τρόπου 
προκήρυξης απεργίας από πλειοψηφίες εργαζομένων 
και όχι από συγκλίσεις που γίνονται σε ένα δωμάτιο.

Τότε μόνο η απεργία θα αποκτήσει το πραγματικό 
περιεχόμενο αντί αυτού που βλέπουμε σήμερα να 
εκδηλώνεται μία απεργία με συμμετοχή του 3% (!) 
των μελών μίας οργάνωσης. Η απόφαση για λήψη 
απεργίας είναι το τελευταίο όπλο μίας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης, που όταν εμείς οι ίδιοι το εξευτελίζουμε 

Επειδή, όμως, πάντα θα υπάρχουν κόκκινα δάνεια 
σημαίνει ότι αυτή η νέα αγορά έχει βιωσιμότητα και 
παρέχει απόλυτη διασφάλιση της εργασίας των 4.500 
και πλέον εργαζομένων σε αυτές. Άρα, για ποια παγίδα 
μιλάμε και καταστρατήγηση δικαιωμάτων; Ενδεικτικά 
να αναφέρω ότι οι μεταφορά περίπου 2.500 τραπεζικών 
υπαλλήλων σε αυτές έγινε με παράλληλη υπογραφή 
συμβάσεων που κατοχυρώνει πλήρως τα εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα μπαίνει οσονούπω 
στη ζωή μας. Πόσο έτοιμοι είναι οι εργαζόμενοι 
να το δεχθούν και κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι 
εφικτό να δούμε αναίμακτη μετάβαση;

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα όπως και η λειτουργία 
ενός ασφαλιστικού συστήματος 3 πυλώνων (κύρια 
Ταμεία Σύνταξης, Επικουρικά, Ιδιωτική Ασφάλιση) όχι 
μόνο δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο αντιπαράθεσης 
αλλά πρέπει να είναι βασική επιδίωξη των συνδικάτων.

Αυτή η μορφή του σημερινού διανεμητικού συστή-
ματος ασφάλισης έχει αποτύχει.

Είναι ισοπεδωτική, ψευδεπίγραφη και οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερη μείωση συντάξεων 
που όμως ούτε αυτή μπορεί να δώσει διέξοδο.

Ποιο μυαλό θα μπορούσε να αποδεχτεί ότι ένας 
εργαζόμενος που πληρώνει υψηλές εισφορές επί σα-
ράντα συνεχόμενα χρόνια θα απολαμβάνει μικρότερο 
συντάξιμο μισθό από ένα ασφαλισμένο που πλήρωσε 
ελάχιστες εισφορές για λίγα χρόνια;Εξάλλου, αυτό 
το σύστημα που θεοποιεί το ελληνικό συνδικαλιστικό 
κίνημα στην Ελλάδα, δεν είναι αυτό που δανείζεται 
από τη νέα γενιά, υποθηκεύοντας το ασφαλιστικό της 
μέλλον που όμως όταν συνταξιοδοτηθεί θα περιμένει 
τουλάχιστον πέντε χρόνια για να λάβει ως συντάξιμο 
μισθό αυτόν που νομίζει ότι έχει; Σε ποια χώρα του 
κόσμου κάποιος που πληρώνει 40 χρόνια εισφορές, 
συνταξιοδοτείται και μπαίνει για μία πενταετία σε λίστα 

θα οδηγήσει σε σωματεία φαντάσματα που απλώς θα 
κραυγάζουν «λύκος – λύκος».Τέλος, θέλω να πω ότι 
όσο ιερό είναι το δικαίωμα στην απεργία, τόσο ιερό 
είναι και το δικαίωμα στην εργασία. Αν δεν μπορείς 
να πείσεις τον εργαζόμενο να σε ακολουθήσει στην 
κινητοποίηση, δεν μπορεί να προπηλακίζεται έξω από 
την πόρτα της εργασίας του. Αυτό κατά τη γνώμη μου 
πρέπει να είναι το πλαίσιο που πρέπει να θέσει ένα 
σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα.

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει κατά πολλούς 
πεθάνει. Υπάρχει νεκρανάσταση ή μήπως πρέπει 
να μάθουμε να ζούμε με αδύναμα συνδικάτα;

Πράγματι αυτή η μορφή, όπως η σημερινή, ενός συνδι-
καλιστικού κινήματος όπως εκφράζεται από τη ΓΣΕΕ έχει 
πεθάνει.Δεν είναι τυχαίο ότι στην αξιολόγηση των θε-
σμών από την κοινωνία ο συνδικαλισμός με τη σημερινή 
του μορφή βρίσκεται στην τελευταία θέση αποδοχής. 
Πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά όταν 
ακόμη και η πραγματοποίηση του συνεδρίου της ΓΣΕΕ 
μπορεί να γίνει μόνο με τη συνδρομή ΜΑΤ και Security. 
Αν οι ιδεολογικές προσεγγίσεις των παρατάξεων είναι 
σε τεράστια απόσταση μεταξύ τους και δεν οδηγούν 
σε συγκλίσεις, τότε γιατί άραγε δεν θα μπορούσε να 
υπάρξει διαχωρισμός και διαφορετικές τριτοβάθμιες 
οργανώσεις όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη;

Άρα, αν το ζητούμενο είναι η νεκρανάσταση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, πρέπει εμείς οι εκφραστές 
του να ομολογήσουμε τα λάθη, τις παθογένειες, τις 
συγκαλύψεις σε αόρατα σωματεία και να χαράξουμε μία 
νέα πορεία από μηδενική βάση. Αν κάποιοι πιστεύουν 
ότι εκπροσωπούν τους εργαζόμενους αποδεχόμενοι π.χ. 
Ομοσπονδίες - σφραγίδες όπως αυτή των Θυρωρών 
Αθήνας όπου εμφανίζονται να ψηφίζουν χιλιάδες μέλη, 
τότε το μόνο που θα πετύχουμε είναι με ψευδή στοιχεία 
να λαμβάνουμε μία κρατική χρηματοδότηση που οδη-
γεί στον εκμαυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.
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Ποιο μυαλό θα μπορούσε να αποδεχτεί 
ότι ένας εργαζόμενος που πληρώνει 
υψηλές εισφορές επί σαράντα 
συνεχόμενα χρόνια θα απολαμβάνει 
μικρότερο συντάξιμο μισθό από ένα 
ασφαλισμένο που πλήρωσε ελάχιστες 
εισφορές για λίγα χρόνια;

Οσο ιερό είναι το δικαίωμα  
στην απεργία, τόσο ιερό είναι και  
το δικαίωμα στην εργασία. Αν δεν 
μπορείς να πείσεις τον εργαζόμενο  
να σε ακολουθήσει στην κινητοποίηση, 
δεν μπορεί να προπηλακίζεται έξω  
από την πόρτα της εργασίας του.

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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Ο Σύλλογος ζήτησε να αποτυπωθεί με ξεκάθαρο τρόπο το πλαίσιο του 
πρακτικού συμφωνίας Συλλόγου-Τράπεζας, σχετικά με την προτεινό-
μενη σύμβαση μεταξύ Cepal και εργαζομένων, κατά την τηλεδιάσκεψη 
με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, έτσι ώστε να κατοχυρώνει 
το σημερινό status των συναδέλφων.

Έτσι στη σχετική σύμβαση αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο η πλήρης αναγνώριση 
της προϋπηρεσίας κάθε συναδέλφου:

Δεδομένου ότι ο Εργαζόμενος κατέχει ήδη προϋπηρεσία
στην Alpha Bank, στην οποία προσλήφθηκε την ……………..
η εταιρεία με την παρούσα Σύμβαση ρητώς και ανεπιφυλάκτως
αναγνωρίζει και αποδέχεται τα δικαιώματα του Εργαζόμενου
που απορρέουν από την ως άνω προϋπηρεσία του και κατά
το νόμο αφορούν και διαμορφώνουν θέματα μισθολογικά,
άδειες, νόμιμη αποζημίωση κ.λπ.

Παράλληλα γίνεται ξεκάθαρο ότι το καθεστώς ωραρίου και μισθολογικών αναπροσαρ-
μογών της Κλαδικής Σύμβασης ΟΤΟΕ-Τραπεζών ισχύουν μέχρι τη λήξη της.

Επιπρόσθετα ο Σύλλογος ζήτησε από την Cepal να προχωρήσει παράλληλα στην εκ-
χώρηση εγγράφου σε κάθε εργαζόμενο που αποτυπώνονται ξεκάθαρα τα δικαιώματα 
που απορρέουν από το πρακτικό συμφωνίας.
Όλα τα υπόλοιπα θέματα που αναγράφονται στη σύμβαση είναι όλα όσα προβλέ-
πουν οι νόμοι αλλά και οι σημερινές συμβάσεις πρόσληψης στην Alpha Bank και στις 
υπόλοιπες τράπεζες.

Παράλληλα ο Σύλλογος ενημέρωσε ότι «άμεσα, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της 
μεταφοράς στη Cepal, ο Σύλλογος θα ξεκινήσει σειρά συναντήσεων για τη δημιουργία 
ενός σύγχρονου πλαισίου-οργανισμού της εταιρείας που θα διασφαλίζει μελλοντικά, 
με ξεκάθαρο τρόπο τα εργασιακά μας συμφέροντα».

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της CEPAL:

Ενημέρωση
για τις συμβάσεις 

μεταφοράς στη Cepal
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Στον δικό μας χώρο, με 
αφορμή αυτή τη διαδικασία, 
κάποιες συνδικαλιστικές πα-
ρατάξεις (κομματικά καθο-
δηγούμενες) βασίστηκαν στην 
εκμετάλλευση της αγωνίας των ερ-
γαζόμενων, βρήκαν στασίδι στις συγκεκρι-
μένες διευθύνσεις ελπίζοντας ότι στις εκλογές 
που έγιναν θα εισέπρατταν κάποια ψηφάκια, 
αδιαφορώντας για τη ζημιά που θα προκαλού-
σαν στους εργαζόμενους».

Ο Σύλλογος ξεκαθάρισε ότι «εμείς, τόσο στις 
συγκεντρώσεις, όσο και στη Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου μας (πρόκριμα των εκλογών που έγιναν 
τον Ιούλιο) ξεκαθαρίσαμε τον τρόπο διαχείρισης αυτής 
της πρωτόγνωρης διαδικασίας και ζητήσαμε τη στή-
ριξη των συναδέλφων προκειμένου να καταλήξουμε 
σε μια συμφωνία που με ξεκάθαρο τρόπο διασφαλίζει 
τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά μας δι-
καιώματα. Είχαμε πει, χωρίς υπεκφυγές, ότι στο νέο 
σχήμα (μεταβίβαση στη CEPAL) θα πάμε όλοι, αλλά 
μόνο με ξεκάθαρες συμφωνίες που θα κατοχυρώνουν 
τα μέλη μας».

Σημειώνει επίσης στην ανακοίνωση ότι ο Σύλλογος 
είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι «υπάρχουν δύο 
δρόμοι για την μεταβίβαση στη CEPAL:
 Ή θα δίναμε τη δυνατότητα να μεταφερθούν οι 

εργαζόμενοι με μονομερή απόφαση της Τράπεζας, 
χωρίς καμία συμφωνία, στηριζόμενοι στο Προεδρικό 

Ολοκληρώθηκε 
η συμφωνία 
μεταβίβασης 
των εργαζομένων 
στη CEPAL

ΠΛΗΡΗΣ ΚΆΤΌΧΥΡΩΣΗ ΕΡΓΆΣΙΆΚΩΝ - ΜΙΣΘΌΛΌΓΙΚΩΝ -  
ΆΣΦΆΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΆΙΩΜΆΤΩΝ

Ο Σύλλογος από την πρώτη στιγμή που 
έγινε κατανοητό ότι η μεταβίβαση του 
κλάδου διαχείρισης των μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων (διαχείριση χαρ-
τοφυλακίου - πελατών - προσωπικού) 

ήταν μονόδρομος για το σύνολο των συστημικών 
τραπεζών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, την 
εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου που αποτυ-
πώθηκε στον ν. 4601/2019 συμπεριλαμβανομένου 
και του Προεδρικού Διατάγματος 178/2002, έδειξε 
υπευθυνότητα.

Τοποθετήθηκε υπεύθυνα μπροστά στους εργαζόμε-
νους (μέσα από ανοικτές συγκεντρώσεις) και είπε την 
αλήθεια. Δεν παρασύρθηκε σε ψεύτικες υποσχέσεις 
αποτροπής και δεσμεύθηκε με συγκεκριμένες θέσεις.

Ο Σύλλογος, όπως τονίζεται και σε σχετική 
ανακοίνωση, είχε έναν και μοναδικό στόχο: ότι «η 
μεταφορά των συναδέλφων θα γίνει και με μόνο 
κριτήριο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, 
την κατοχύρωση μισθολογικών και ασφαλιστικών 
τους δικαιωμάτων.

Είχαμε παρακολουθήσει ανάλογες διαδικασίες με-
ταβίβασης κλάδου στις Τράπεζες που προηγήθηκαν 
της δικής μας και ήμασταν αποφασισμένοι να απο-
φύγουμε λάθη, παραλείψεις, εκκρεμότητες και 
συγκρούσεις που λόγω Διοικητικών λαθών και 
επαναστατικών συνδικαλιστικών πρακτικών οδή-
γησαν για πρώτη φορά σε ομαδικές απολύσεις 
εργαζομένων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 

Διάταγμα 178/2002 που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι 
θα είχαν διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, τις μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και τις παροχές για χρόνο μέχρι 
τη λήξη της κλαδικής Σύμβασης (δηλ. λιγότερο από 

ένα χρόνο) και στη συνέχεια θα ήταν εργαζόμενοι 
στη CEPAL ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!
 Ή ο Σύλλογος θα αναλάβει την ευθύνη δια-
πραγμάτευσης με τη Διοίκηση της Τράπεζας ώστε 
η μεταφορά των συναδέλφων μας στη CEPAL 
να γίνει με όρους που κατοχυρώνουν ΑΠΟΛΥΤΑ 
τα επαγγελματικά τους συμφέροντα».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «μετά από πο-
λύμηνες διαπραγματεύσεις, αλλά πάντα σε θετικό 

κλίμα, σήμερα καταλήξαμε σε μια μοναδική συμφωνία 
με τη Διοίκηση της Τράπεζας και προχωρήσαμε στην 
υπογραφή και από τις δύο πλευρές μιας συμφωνίας 
που κατοχυρώνει με απόλυτο τρόπο τις θέσεις εργα-
σίας, τα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 
Η επόμενη μέρα για τους συναδέλφους μας που θα 
μεταφερθούν στη CEPAL (100% θυγατρική εταιρεία 
της Alpha Bank) παρέχει ασφάλεια, σιγουριά και κυρίως 
προοπτικές εξέλιξης και επέκτασης μισθολογικών και 
άλλων παροχών».

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
1 Πλήρης αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας από 

τη Cepal, όλων των εργαζομένων.
2 Ουδεμία μισθολογική μεταβολή στις αποδοχές του 

εργαζόμενου με ενσωμάτωση όλων των επιδομά-
των που λαμβάνει.

3 Διατηρούνται όλες οι οικειοθελείς παροχές (όπως 
π.χ. έξοδα κίνησης, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο 
και κ.λπ).

4 Διατηρείται το βρεφονηπιακό επίδομα με τους 
ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν στην Τράπεζα.

5 Διατηρείται το ομαδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα 
με τους υφιστάμενους όρους.

6 Διατηρείται το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα με 
τους υφιστάμενους όρους.

7 Διατηρείται το υφιστάμενο αποταμιευτικό πρό-
γραμμα της ΑΧΑ, δίνοντας το πλεονέκτημα της 
καταβολής συνολικού ποσού (100%) του ατομικού 
λογαριασμού που προέρχεται από τις εισφορές του 
εργαζόμενου αλλά και του εργοδότη, με δέσμευ-
ση της Cepal συνέχισης καταβολής εισφοράς σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα.

8 Διατηρείται η ίδια τιμολογιακή πολιτική, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις στα υφιστάμενα 
εξυπηρετούμενα δάνεια και κάρτες.

9 Οι δικαιούχοι του λογαριασμού αρωγής τέκνων θα 
λάβουν, όλως εξαιρετικώς, το 100% των εισφορών 
εργαζόμενου και εργοδότη.

10 Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ βά-
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σει του Νόμου 4680/2020 έχουν το δικαίωμα να 
διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση.

11 Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, βάσει 
του Νόμου 4680/2020 θα επανεγγραφούν στο 
Ταμείο διατηρώντας τις υφιστάμενες παροχές.

12 Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την πρώην 
«Πίστεως» και πρώην «Εμπορική» διατηρούν το 
προσυνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει των Νόμων 
4387/2016 και 4680/2020 εφόσον έχουν πρω-
τοασφαλιστεί πριν από την 1/1/93.

 Η μεταφορά δεν επηρεάζει το εν λόγω δικαίωμα το 
οποίο συνεχίζει να ισχύει και μπορεί να το ασκήσει 
όποτε επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

13 Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι της πρώην «Ιονι-
κής» και πρώην «Εμπορικής» που καταβάλλουν 
εισφορές στον Κλάδο Πρόνοιας 
του ΤΑΥΤΕΚΩ, στα πλαίσια 
καθολικής διαδοχής, 
θα εξακολουθήσουν 
να καταβάλλουν ει-
σφορές με την προ-
ϋπόθεση (που ήδη 
έχουμε ζητήσει) σχετι-
κής υπουργικής απόφα-
σης.

14 Το ομαδικό πρόγραμμα ζωής 
θα μεταφερθεί στο ομαδικό 
πρόγραμμα της Cepal.

15 Θα ισχύει για όλους τους ερ-
γαζόμενους το προβλεπόμενο 
από τη νομοθεσία ωράριο και το 

δικαίωμα κανονικής άδειας ισχύει λαμβανομένης 
υπόψη της προϋπηρεσίας.

16 Οι εργαζόμενοι, προερχόμενοι από την πρώην 
«Πίστεως» θα λάβουν στο ακέραιο το συνολικό 
ποσό του εφάπαξ που έχει παρακρατηθεί από την 
Τράπεζα.

17 Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στη CEPAL θα 
λάβουν χρηματική παροχή 10 μεικτών μηνιαίων 
αποδοχών με κατώτατο πλαφόν που ανέρχεται 
στο ποσό των 25.000€ και ευνοϊκή φορολογική 
μεταχείριση που προέρχεται από τη λύση σύμβασης 
εργασίας δηλ. μηδενικός φόρος έως 60 χιλιάδες €.

Η επιτυχία της διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε με 
την ενσωμάτωση της προϋπηρεσίας, των μισθολογίων 
και των λοιπών παροχών στους όρους της ατομικής 
σύμβασης που θα υπογραφεί ξεχωριστά από κάθε 
συνάδελφο (κύριο σώμα - προσαρτήματα).

Αυτό σημαίνει ότι με την ατομική του σύμβαση ο 
συνάδελφος ενσωματώνει στα ατομικά του δικαιώματα 
ό,τι μέχρι σήμερα έχει.

Οι όροι της ατομικής σύμβασης μόνο προς το καλύ-
τερο μπορούν να εξελιχθούν και όχι προς το δυσμενέ-
στερο όπως ρητά προβλέπει ο Ν. 1876/1990.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Ο Σύλλογος έχει τονίσει με ξεκάθαρο τρόπο ότι παράλ-
ληλα με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αναπτύσσεται 
ένας τεράστιος κλάδος, αυτός των εταιρειών διαχείρισης 
απαιτήσεων και γι’ αυτό το λόγο μεγάλες εταιρείες 
επενδύουν σ’ αυτόν τον τομέα.

Δεν είναι μόνο η διαχείριση των σημερινών κόκκι-
νων δανείων, αλλά και των αυριανών ή ακόμη και της 
διαχείρισης ακινήτων κ.ά. Ήδη αυτές οι εταιρείες (δηλ. 
ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα) ξεπέρασαν τις 23 
(!) με προσωπικό που ξεπερνά τις 5.000 εργαζομένων 
αφού ήδη μόνο από τις τράπεζες οι εργαζόμενοι θα 
είναι περισσότεροι από 3.000.

Εξάλλου, τόσο η Cepal όσο και οι άλλες εταιρείες 
δεσμεύονται ότι οι δραστηριότητές τους είναι συμβατές 
με τον κώδικα δεοντολογίας της ΤτΕ όπως τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα.

Αξίζει να απαντήσει κανείς σ’ αυτούς που λένε ότι 
αυτά τα σχήματα είναι περιορισμένης βιωσιμότητας, ότι 
στην Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία κ.α.) λειτουργούν περισ-
σότερα από 20 χρόνια με χαρτοφυλάκια εκατοντάδων 
δις. ευρώ.Η Cepal είναι ο πρώτος αδειοδοτημένος από 
την Τράπεζα της Ελλάδος Servicer (2016).

Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά, 
δημιουργώντας προοπτικές μακρόχρονης και αδιάλει-
πτης απασχόλησης.

Η μετεξέλιξή της θα είναι επιλογή μεταβίβασης σε 
επενδυτή που θα επιλέγει κατόπιν διεθνούς διαγωνι-
στικής διαδικασίας. Ο Σύλλογος σημειώνει ότι: «εδώ 
πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι τίποτα δεν 
θα αλλάξει στα ήδη συμφωνηθέντα αφού στη διαγω-
νιστική διαδικασία επιλογής του τελικού επενδυτή το 
πλαίσιο της σημερινής συμφωνίας θα είναι γνωστό από 
τώρα και αποτελεί υποχρέωση τήρησής του.

Αν ήταν διαφορετικά, γιατί η Τράπεζα για την επι-
τυχία αυτού του εγχειρήματος διαθέτει τα ικανότερα 
στελέχη της όπως τον κ. Αρτέμη θεοδωρίδη και τον 
κ. Θεόδωρο Αθανασόπουλο;

Στο νέο τοπίο θα βγούμε όλοι κερδισμένοι.
Έχουμε βιώσει τη συρρίκνωση του τραπεζικού μας 

συστήματος από λανθασμένες επιλογές του πολιτικού 
προσωπικού, έχουμε διδαχτεί από λάθη του παρελ-
θόντος, είναι η ώρα να αναθεωρήσουμε τις απόψεις 
της στρατηγικής ακινησίας και να δούμε ένα συνολικό 
σύγχρονο μοντέλο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στο 
συνολικό τοπίο Χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων. Είναι αυτονόητο ότι οι παροχές του 
Συλλόγου θα εξακολουθούν να ισχύουν καθώς και ο 
τρόπος συνδικαλιστικής εκπροσώπησης που διαχρονικά 
μας εδραιώνει στη συνείδηση όλων».

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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«Μ ετά την πρώτη ενημέρωση που 
είχαμε», όπως σημειώνει σε 
ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος, 
για το περιεχόμενο της σύμ-
βασης που, όπως σημειώνεται 

«θα κληθούν οι συνάδελφοι μας να υπογράψουν με 
τη CEPAL, τονίσαμε (8.10.2020) ότι η προτεινόμενη 
σύμβαση δεν μας καλύπτει αφού δεν αποτυπώνει το 
πνεύμα της από 28.9.2020 συμφωνίας Συλλόγου - 
Τράπεζας (πρακτικό συμφωνίας που έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα μας www.sab.gr).

Από την επόμενη μέρα της ενημέρωσής μας ξεκι-
νήσαμε σειρά επαφών τόσο με την Τράπεζα όσο και 
τη CEPAL. Με τις τεκμηριωμένες θέσεις μας ακολού-
θησαν τροποποιητικές ρυθμίσεις που αποτυπώθηκαν 
ως κείμενα στις 2/10/2020 και στις 12/10/2020 (βλέπε 

σχετικές ανακοινώσεις)». Και η ανακοίνωση συνεχίζει: 
«την Τρίτη 13.10.2020, το βράδυ, ολοκληρώθηκαν οι 
συζητήσεις Συλλόγου - Τράπεζας και σε πλήρη συνερ-
γασία με την ΟΤΟΕ και τις παρεμβάσεις του προέδρου 
της κ. Σταύρου Κούκου διαμορφώσαμε τα τελικά κεί-
μενα της σύμβασης με την απάλειψη άρθρων και όρων 
που προκαλούσαν εύλογα ερωτήματα και αναστάτωση 
στους συναδέλφους και την εκχώρηση ενυπόγραφων 
προσαρτημάτων της Alpha Bank και της CEPAL.

Η νέα σύμβαση που θα κληθούν οι συνάδελφοι 
να υπογράψουν καλύπτει το πνεύμα της συμφωνίας 
Συλλόγου - Τράπεζας, αφαιρεί προκλητικές εκφράσεις 
που διατυπώθηκαν από τους νομικούς της Τράπεζας 
και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές ρυθμίσεις (π.χ. 

ΜΕ ΝΕΆ ΠΆΡΕΜΒΆΣΗ ΤΌΥ ΣΥΛΛΌΓΌΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Διασφαλίζεται το πνεύμα 
και η ουσία της Συμφωνίας 

Συλλόγου - Τράπεζας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Καθοριστική η συμβολή της ΟΤΟΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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μελλοντική ΣΣΕ, δημιουργία σύγχρονου οργανισμού 
κ.λπ) προς όφελος των συναδέλφων».

Και η ανακοίνωση καταλήγει:
«Παράλληλα ζητήσαμε και συμφωνήθηκε να δοθεί 

διευκρινιστικό υπόμνημα επί των όρων της Σύμβασης 
εργασίας από τη CEPAL και την Alpha Bank.

Προστίθεται στη σύμβαση: « Δεδομένου ότι ο ερ-
γαζόμενος κατέχει ήδη προϋπηρεσία στην Alpha Bank, 
στην οποία προσλήφθηκε την …………………………. και 
ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού της σχε-
δίου η Alpha Bank προέβη σε διαβουλεύσεις μετά του 
αντιπροσωπευτικού Συλλόγου Προσωπικού της, για το 
περιεχόμενο των οποίων έλαβε γνώση η Εταιρεία, η 
Εταιρεία με την παρούσα σύμβαση ρητώς και ανεπιφυ-
λάκτως αναγνωρίζει και αποδέχεται τα δικαιώματα του 
εργαζόμενου που απορρέουν από την ως άνω προϋ-

πηρεσία». Δηλαδή αποτυπώνεται και είναι αποδεκτό 
από τη CEPAL το πνεύμα και η ουσία του πρακτικού 
συμφωνίας Συλλόγου - Τράπεζας που διασφαλίζει τα 
επαγγελματικά μας συμφέροντα.

Επίσης παραχωρήθηκε υπόμνημα της CEPAL για το 
ωράριο εργασίας όπως ισχύει από την Κλαδική Σύμβαση 
Εργασίας έως 31.12.2021 με πρόβλεψη από 1.1.22 
για νέα ρύθμιση από σύμβαση εργασίας ή διαιτητική 
απόφαση: «Όλως ειδικώς και εξαιρετικώς συμφωνείται 
και ρητώς και ανεπιφυλάκτως γίνεται αποδεκτό ότι το 
ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του εργα-
ζόμενου για το μέχρι τις 31.12.2021 χρονικό διάστημα 
θα είναι το προβλεπόμενο από την ισχύουσα Κλαδική 
ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών 2019 - 2021.

Μέχρι την 31.12.2021 ο εργαζόμενος θα εργάζε-
ται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών 2019 - 2021 (37,5 
ώρες την εβδομάδα).

Από 1.1.2022 και εφεξής ο εργαζόμενος θα εργάζε-
ται σύμφωνα με το ωράριο εργασίας που προβλέπεται 
από την εκάστοτε τυχόν εφαρμοστέα στην Εταιρεία 
και στον εργαζόμενο Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
ή διαιτητική απόφαση, τη σύμβαση εργασίας του ερ-
γαζόμενου και προφανώς την εφαρμοστέα εργατική 
νομοθεσία».

Με υπόμνημα της CEPAL ξεκαθαρίζεται:
«Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταθέτει τον ερ-

γαζόμενο, σε οποιαδήποτε από τις υφιστάμενες ή και 
μελλοντικές εγκαταστάσεις της...

Δεδομένου ότι η πλειονότητα των εγκαταστάσεων 
της Εταιρείας βρίσκεται στο Νομό Αττικής, ο ως άνω 
όρος δεν αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζο-
μένων. Ειδικά για τους εργαζόμενους στα Περιφερειακά 
Κέντρα Καθυστερήσεων εκτός Αττικής δεσμεύεται η 
Διοίκηση της Εταιρείας ότι δεν θα υπάρξει ουδεμία 

μετακίνηση εκτός του Νομού μόνιμης κατοικίας τους 
μέχρι 31.12.2021». Γίνεται δηλ. σαφές ότι σε επιχειρη-
σιακό επίπεδο αυτό το Status μπορεί να συμφωνηθεί 
και για μετά το 2022.

Στη Σύμβαση απαλείφονται όλοι οι όροι που κατά 
την κρίση μας ήταν προσβλητικοί προς τους εργα-
ζόμενους όπως: «Τυχόν αδικαιολόγητη βραδύτητα 
μετάβασης στον τόπο εργασίας συνιστά καταγγελία 
σύμβασης».«Παροχή εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες»

«Διακοπές ή διαλείμματα εργασίας, ημέρες ανά-
παυσης κ.λπ».

Ενώ στην § 4.3 αποτυπώνεται το ωράριο της ΣΣΕ και 
υπάρχει αναφορά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στη σύμβαση απαλείφεται ο όρος για βεβαίωση 
συγγενικής σχέσης και αντικαθίσταται με την έγγραφη 
δήλωση προς την Εταιρεία συγγενικής σχέσης μέχρι 
δεύτερου και όχι τρίτου βαθμού για παροχή υπηρεσιών 
σε ανταγωνιστικές Εταιρείες».

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
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Σ τις 4 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος ανακοίνωσε 
ότι «οι συζητήσεις Συλλόγου – Τράπεζας 
για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος 
αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωπι-
κού βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Ο διάλογος και η ανταλλαγή σοβαρών επιχειρη-
μάτων, ειδικά σε ένα τόσο κορυφαίο θέμα, οδηγεί για 
μία ακόμη φορά σε συγκλίσεις με βασικό κριτήριο και 
των δύο πλευρών την αποδοχή αυτής της νέας δομής 
από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων».

Όπως σημειώνεται ότι «οι αποστάσεις των δύο 
πλευρών, στην αρχή των συζητήσεων, ήταν σημα-
ντικές, όμως μέσα από ουσιαστική διαβούλευση και 

κοινή αντίληψη για την επιτυχία του εγχειρήματος 
στο τέλος επικράτησε η λογική και κυρίως η θέση για 
τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης που θα 
είναι απόλυτα διαφανές και κυρίως δίκαιο.

Το Νοέμβριο του 2020 με ανακοίνωσή μας δημόσια 
διατυπώσαμε την άποψη ότι το σημερινό σύστημα 
αξιολόγησης είναι πλέον αναποτελεσματικό και υπο-
κριτικά υποκειμενικό.

Δεν βοηθά πλέον στην προοπτική προσαρμογής 
στη νέα πραγματικότητα και φυσικά δεν δίνεται η 
δυνατότητα αξιοποίησης των εργαζομένων.

Τότε ακριβώς ζητήσαμε να γίνει ένας ουσιαστικός 
διάλογος με την Τράπεζα για τη δημιουργία ενός νέου 
σύγχρονου, αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης 
βασισμένου στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και ποτέ στην 
τιμωρητική αντιμετώπιση του προσωπικού.

Ακόμη και το απαρχαιωμένο βαθμολόγιο με κλά-
δους, κατηγορίες, ειδικότητες που διαχωρίζουν τους 
εργαζόμενους με υποτιμητικούς όρους ζητήσαμε να 
αλλάξει με απόλυτη διασφάλιση όλων των οικονομικών 
και ασφαλιστικών κατακτήσεών μας».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει:
«Πρέπει επιτέλους να υπάρξει πραγματική ομο-

γενοποίηση του προσωπικού και ως ενιαίο σώμα να 
δημιουργήσουμε την Τράπεζα του αύριο γιατί μόνο 
μέσα από τη σταθερότητα και την ανάπτυξή της δι-
ασφαλίζουμε την εργασία μας και τις παροχές που 
απορρέουν από αυτήν».

Οι θέσεις του Συλλόγου, όπως αυτές διατυπώθηκαν 
είναι: «Από την πρώτη στιγμή των διαβουλεύσεων ο 
Σύλλογος προσήλθε στο διάλογο με συγκεκριμένο 
πλαίσιο προτάσεων που βασίσθηκε στη μέχρι τώρα 
εμπειρία μας, ως πρακτική εφαρμογή συστημάτων 
αξιολόγησης, και στήριξε τις θέσεις του μέσα από τις 
θέσεις της Ειδικής Συμβούλου της ΟΤΟΕ κας Βασιλικής 
Γεωργακοπούλου (Δρ. Οικονομίας της Εργασίας) που 
η προσέγγισή της στο συγκεκριμένο θέμα είναι μονα-
δική, σύγχρονη, επιστημονικά επεξεργασμένη και μας 
οδήγησε στη διατύπωση ουσιαστικών επιχειρημάτων.

Η βασική μας θέση για τη δημιουργία του νέου 
συστήματος αξιολόγησης συνοψίζεται στα παρακάτω:

Η δομή του νέου συστήματος πρέπει να είναι ξε-
κάθαρη, να διασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό τη διαφά-
νεια και να εξασφαλίζει τη συντριπτική αποδοχή των 
εργαζομένων.

Το νέο σύστημα πρέπει να βασίζεται α) στη Διοικητι-
κή Υπευθυνότητα β) την αναγνώριση της προσωπικής 
συνεισφοράς για την αποτελεσματική επιτυχία των 
ομαδικών στόχων και γ) την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Τονίσαμε με ξεκάθαρο τρόπο:
Σε καμία περίπτωση η νέα δομή αξιολόγησης δεν θα 

πρέπει να έχει ως αυτοσκοπό την τιμωρητική διάθεση 
του εργαζόμενου ή εκ των προτέρων την ποσοστιαία 

Σύγκλιση θέσεων 
Συλλόγου - Τράπεζας 

για το νέο σύστημα 
αξιολόγησης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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Α νακοινώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου, η δεσμευτική συμφωνία της 
Alpha Bank με την Davidson Kempner για την πώληση των κόκ-
κινων δανείων, ύψους 10,8 δισ. ευρώ της Cepal Holdings. Αυτή 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση κόκκινων δανείων στην 
Ευρώπη. Η συμφωνία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την προοπτική 

πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού της που με την παράλληλη εφαρμογή του 
Σχεδίου μετασχηματισμού της θα οδηγήσει την Τράπεζα και πάλι σε κερδοφόρο 
ανάπτυξη.

Παράλληλα θα αναδείξει τη Cepal σε έναν ηγετικό ρόλο στον κλάδο με βι-
ωσιμότητα πολλών ετών, πράγμα που είχαμε αναδείξει σε όλη αυτή την πορεία 
για την ομαλή μεταβίβαση του προσωπικού και τη διασφάλιση της εργασίας του.

Η σύμβαση διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με δικαίωμα παράτασης.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος: «θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η 

Alpha Bank κατέχει πλέον το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal που είναι 
το αποτέλεσμα μιας επιτυχούς διαπραγμάτευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Τράπεζάς μας κ. Βασίλη Ψάλτη.

Η Τράπεζα θα διατηρήσει δικαιώματα διοίκησης στη Cepal και οι κ.κ. Αρτέμης 
Θεοδωρίδης και Θεόδωρος Αθανασόπουλος θα είναι επικεφαλής από τις θέσεις 
του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα».

Και η ανακοίνωση καταλήγει:
«Μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδη-

μίας, ολοκληρώθηκε μία ιδιαίτερα πολύπλοκη συναλλαγή που με τον τρόπο 
που κατέληξε δίνει τη βεβαιότητα σε όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα 
και στη Cepal ότι μπορούμε να πετύχουμε και να ατενίζουμε το μέλλον μας με 
ασφάλεια και σιγουριά.

Εντός των επομένων ημερών θα ανακοινωθεί η ίδρυση του νέου Συλλόγου 
Προσωπικού Cepal που σε πλήρη συνεργασία με τον Σύλλογό μας θα διασφα-
λίσει πλήρως τα δικαιώματα των συναδέλφων μας στη Cepal γιατί όπως ρητά 
έχουμε τονίσει αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μας».

αποτυχία. Σε καμία περίπτωση η νέα δομή αξιολόγη-
σης δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην προσωπική ζωή 
των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση η νέα δομή 
αξιολόγησης δε θα μπορεί να παραβιάζει μισθολογικά 
ζητήματα ούτε μέσω στοχοθεσίας να οδηγεί στην πα-
ραβίαση κανόνων ωραρίου.

Και φυσικά σε καμία περίπτωση η νέα δομή αξι-
ολόγησης δεν θα μπορεί να βασίζεται σε κοινωνικές 
διακρίσεις όπως: θρησκευτικές αντιλήψεις, διαφορε-
τικότητα, πολιτικές αντιλήψεις, αρνητική διάθεση για 
ΑΜΕΑ κ.λπ.

Για όλες αυτές τις θέσεις μας ζητήσαμε και έγιναν 
αποδεκτές οι παρακάτω προτάσεις:
 Στο νέο δελτίο θα υπάρχει πρόβλεψη του συστή-

ματος για την καθοδήγηση του εργαζόμενου και 
τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών του αναγκών.

 Θα υπάρχει δυνατότητα από κρίση άλλων αξιολο-
γητών σε περιπτώσεις διαφωνίας αξιολογούμενου 
και αξιολογητή.

 Καθιερώνεται η αυτοαξιολόγηση και αντίστροφη 
αξιολόγηση.

Δημιουργείται: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ με ευθύνη 
της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και συμμετοχή 
του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου.

Η συνολική μας τοποθέτηση σε όλες τις συναντήσεις 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ κατέληγε πάντα στην πάγια θέση μας: Θέλουμε ένα 
σύγχρονο, διαφανές και δίκαιο σύστημα αξιολόγησης, 
ενταγμένο στη στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται 
στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε την ευνοι-
οκρατία, τις ομαδοποιήσεις, τις αντιζηλίες και τους 
τακτικισμούς».

Τέλος τονίζεται: «Το νέο σύστημα αξιολόγησης 
πρέπει να πετύχει. Δεν πρέπει να καταλήξει σε μία 
ανώφελη γραφειοκρατική διαδικασία ή σύγκρουση 
αξιολογητών – αξιολογούμενων.

Σκοπός είναι: Η καθιέρωση αισθήματος δίκαιης 
μεταχείρισης, η συμμετοχή μας στην επίτευξη κοινών 
στόχων, η ανάπτυξη συμμετοχής, ενθουσιασμού και 
ικανοποίησης, πράγματα που από μόνα τους οδηγούν 
στην ανάπτυξη των εργαζομένων.

Το σύστημα αξιολόγησης μίας επιχείρησης είναι ο 
καθρέπτης των αρχών και της φιλοσοφίας μίας σύγ-
χρονης διοίκησης.

Από τη σωστή λειτουργία του συστήματος και του 
τρόπου βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού η 
ίδια η Τράπεζα θα βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα για 
ελλείψεις και λάθη της.

Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους υστερούν να 
αναδειχθούν οι ανάγκες υποστήριξης και βελτίωσης, οι 
δυνατότητες εξέλιξής τους στο μέλλον μέσα από μία 
σωστή και τεκμηριωμένη κρίση.

Γι’ αυτό το λόγο το κοντέρ πρέπει να μηδενιστεί και 
να ξεκινήσουμε πάλι στηριζόμενοι σε στέρεες βάσεις».

Ανακοινώθηκε 
η συμφωνία Alpha Bank - 

Davidson Kempner
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Παρέμβαση του Συλλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στο εργασιακό περιβάλλον με σχετική ανακοίνωση:

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «μία ανοιχτή, 
δημοκρατική κοινωνία χωρίς κανενός είδους διακρίσεις 
μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί. Πρέπει να καταπολε-
μήσουμε βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις χρόνων και 
στερεότυπα που καλλιεργούνται με πνεύμα αναχρο-
νιστικό. Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
Εργασιακό περιβάλλον είναι υποχρέωση όλων. Πρέπει 
και οι επιχειρήσεις να προχωρήσουμε μπροστά ανα-
γνωρίζοντας τα δικαιώματα των άλλων, κατανοώντας 
τις διαφορές μας ως δύναμη και όχι ως αδυναμία».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «η συμμετοχή στις 

αποφάσεις, ατόμων από διαφορετικό υπόβαθρο, οδηγεί 
τις επιχειρήσεις σε καλύτερες αποφάσεις. Η τοποθέ-
τηση στο ζήτημα αυτό του διευθύνοντος συμβούλου 
της Alpha Bank κ. Βασίλη Ψάλτη είναι στη σωστή 
κατεύθυνση:

«Η ποικιλομορφία πρέπει να γίνει αναπόσπαστο 
μέρος ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας του τραπεζικού 
μας συστήματος».

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank θα συμμετέχει 
στις προσπάθειες για την εμπέδωση μίας νοοτροπίας 
που θα μας οδηγήσει στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Θα προχωρήσουμε σε σειρά εκδηλώσεων με τη 
συμμετοχή όλων όσοι αγωνίζονται για το σκοπό αυτό».

Ξεκάθαρο μήνυμα:
Κανενός είδους 

διακρίσεις

ΆΝΘΡΩΠΙΝΆ ΔΙΚΆΙΩΜΆΤΆ ΣΤΌ ΕΡΓΆΣΙΆΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΌΝ
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τραπε-
ζικού μας συστήματος επιφέρει δομικές 
αλλαγές στις τράπεζες, στις επιχειρήσεις, 
στα φυσικά πρόσωπα, στα τραπεζικά 
στελέχη και τους εργαζόμενους.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τις συ-
νεχείς μετακινήσεις στελεχών και εργαζομένων, το 
κλείσιμο καταστημάτων και τη διαρκή μεταμόρφωση 
των κεντρικών υπηρεσιών. Οι περισσότερες υπηρεσίες 
και προϊόντα πλέον μεταφέρονται στα ηλεκτρονικά 
κανάλια, όπως το ebanking, το vbanking, ή remote 
banking κ.λπ. με παράλληλες και συνεχείς αλλαγές 
στις εσωτερικές δομές των τραπεζών και στη διαχείριση 
των ανθρωπίνων πόρων.

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΣΤΟΧΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ
Σ’ αυτή τη θέση, που είναι διαχρονικά και δική μας 
άποψη, στηρίζεται η πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε η 
επικεφαλής Οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, κα Μελίνα Παπουτσή (Senior Economist, 
Directorate General Research). Τα συμπεράσματα από 
τα στοιχεία που εξέτασε για την Ελληνική τραπεζική 
αγορά, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ειδικά αυτή την πε-
ρίοδο καθώς η πανδημία θα αυξήσει την ανάγκη για 
σταθερή προσωπική σχέση τραπεζικών στελεχών με 
επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες. Η μελέτη καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η επίπτωση που έχει η διακοπή ή 
αλλαγή της σχέσης μιας επιχείρησης με ένα τραπεζικό 
στέλεχος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα 
ίδια τα τραπεζικά συστήματα και τις εποπτικές αρχές. 
Και αυτό γιατί η διακοπή της σχέσης αυτής μπορεί να 
επιφέρει αύξηση του κόστους κεφαλαίου για τις επιχει-
ρήσεις που ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις στο ίδιο το 
τραπεζικό σύστημα και στην Οικονομία.

Με συγκεκριμένα στοιχεία η μελέτη αποδεικνύει 
ότι η διακοπή αυτής της σχέσης, ιδιαίτερα σε χρονικές 
περιόδους αυξητικής τάσης κόκκινων δανείων (ειδικά 
σε εποχή πανδημίας) μειώνει την πιθανότητα επαναδι-
απραγμάτευσης και ρύθμισης δανείων. Η πιθανότητα 
ρύθμισης μειώθηκε στο 49% όταν υπήρξε αλλαγή ή 
διακοπή σχέσης, έναντι πιθανότητας 59% στις στα-

θερές σχέσεις. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του 
ο Σύλλογος: «θέλουμε να παρουσιάσουμε με όσο το 
δυνατόν απλούστερο και αναλυτικό τρόπο τα κύρια 
σημεία της μελέτης που βασίστηκε σε συγκεκριμένα 
στοιχεία και υποθέσεις και δείχνουν ξεκάθαρα, αυτό 
που διαχρονικά στηρίζουμε, ότι το μεγάλο οπλοστάσιο 
της σταθερότητας του τραπεζικού μας συστήματος είναι 
το ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη μας.

Η ψηφιοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταμορφώσει τις 
τράπεζες σε απρόσωπες επιχειρήσεις.

Πρέπει να ενισχυθεί η προσωποποιημένη εξυπη-
ρέτηση, η οποία θα είναι διαθέσιμη από όλα τα μέσα 
(καταστήματα, υπηρεσίες, εναλλακτικά δίκτυα).

Η μετεξέλιξη των καταστημάτων και των διοικητικών 
υπηρεσιών θα γίνει. Στόχος πρέπει να είναι η αλλαγή 
προσανατολισμού με την απόκτηση περισσότερων γνώ-
σεων συμβουλευτικού χαρακτήρα και η εκπαίδευση σε 
τομείς που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Θα είναι τραγικό 
λάθος αυτή η μετεξέλιξη του τραπεζικού συστήματος 
να έχει ως οδηγό τη συνεχή περιθωριοποίηση του 
δικτύου ή την επιβολή υπερβολικών στόχων που δεν 
συμβαδίζουν με τη γενικότερη εξέλιξη της Οικονομίας 
ειδικότερα σε περίοδο πανδημίας.

Όλα αυτά πρέπει ένα σοβαρό συνδικαλιστικό κίνημα 
να τα προβάλλει, να συμμετέχει σε έναν διαρκή διάλογο 
με στόχο η μετεξέλιξη του τραπεζικού μας συστήματος 
να γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζει τα επαγγελματικά 
μας συμφέροντα, τις θέσεις εργασίας και την προοπτική 
εξέλιξής μας.Στη δική μας Τράπεζα αυτή τη διαδικασία 
ακολουθούμε χρόνια τώρα και έχει αποδώσει καρπούς.

Εμείς θα συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας στην 
άμβλυνση των όποιων αντιθέσεων υπάρξουν με μό-
νο κριτήριο τη διασφάλιση της ανοδικής πορείας της 
Τράπεζας γιατί μόνο μέσα από τη σταθερότητα θα 
διασφαλίσουμε την ίδια μας την εργασία.

Ο Σύλλογός μας, μαζί με τους επιστημονικούς του 
συμβούλους, θα συμμετέχει σ’ έναν μόνιμο, συνεχή, 
ισότιμο διάλογο αναλύοντας τις απόψεις του με στόχο 
την επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας 
με παράλληλη αναγνώριση της προσφοράς και της 
εργατικότητας των συναδέλφων».

Πρέπει να βασιστεί 
στο ανθρώπινο δυναμικό 
και τα στελέχη της Τράπεζας

ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΌΥ ΤΡΆΠΕΖΙΚΌΥ ΣΥΣΤΗΜΆΤΌΣ
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Την ώρα που η Τράπεζα 
επενδύει στο κλίμα 
ασφάλειας, σιγουριάς  
και αισιοδοξίας,  
κάποιοι καλλιεργούν κλίμα 
ανασφάλειας και φόβου

Η Alpha Bank την τελευταία διετία μέσα στο 
πιο αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον 
και τις πιο δύσκολες συνθήκες της αγοράς, 
κατέγραψε μοναδική πρόοδο θέτοντας τις 
βάσεις για ολική επαναφορά στην πρω-

τοκαθεδρία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, 
σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: «από πλευράς Διοίκησης της 

Τράπεζας όλες οι διαδικασίες που ξεκίνησαν το 2020 
για τον εταιρικό μετασχηματισμό, για την αντιμετώπιση 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω της επι-
λογής επενδυτή και οι στρατηγικές συνεργασίες όπως 
αυτή με τη Generali, ολοκληρώθηκαν με απίστευτα 
γρήγορους ρυθμούς.

Αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε (των γρήγορων 
αποφάσεων μέσα στη πιο δύσκολη συγκυρία) σε συν-
δυασμό με τα υψηλά κεφάλαια δημιούργησε ισχυρές 

προοπτικές ανάπτυξης εμπεδώνοντας παράλληλα 
κλίμα ασφάλειας, σιγουριάς και αισιοδοξίας στο σύ-
νολο των εργαζομένων στην Alpha Bank.

Σε όλη αυτή την πορεία η Διοίκηση της Τράπεζας 
αναγνώρισε πολλές φορές δημόσια τη συμμετοχή 

και την αυτοθυσία του προσωπικού».
Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «αντί όμως 
να συνεχιστεί αυτό το κλίμα συμμετοχής 

και συστράτευσης στελεχών και εργα-
ζομένων με τη συνεχή καλλιέργεια 

οράματος για την επιτυχή πορεία 
στο μέλλον κάποια στελέχη 

-δυστυχώς- πειραματίζο-
νται χωρίς σχέδιο και 

με αποσπασματι-
κές προσωπι-
κές πολιτικές 
δημιουργούν 

ένα κλίμα φόβου, 
ανασφάλειας και απαισι-

οδοξίας που μεταδίδεται με ταχείς ρυθμούς σε όλο 
το προσωπικό.

Την πιο άκαιρη χρονική στιγμή, την ώρα που οι 
εργαζόμενοι κυρίως στο δίκτυο δίνουν πραγματική 
μάχη με τη φωτιά, γίνονται μάρτυρες εκβιαστικών 
παρεμβάσεων για να οδηγηθούν κάποιοι μέσω μίας 
άτυπης μορφής εθελούσιας σε παραίτηση.

Αυτοί που δέχονται τέτοιες πιέσεις μεταφέρουν και 
στους υπόλοιπους αυτή την τακτική με αποτέλεσμα 
όλοι να αναρωτιούνται πότε θα έρθει η σειρά τους».

Και ο Σύλλογος καταλήγει στην ανακοίνωσή του: 
«τέτοιες μεμονωμένες, προσωπικές πολιτικές δεν 

έχουν καμία σοβαρότητα.
Αν υπάρχει υπερβάλλον προσωπικό στο Δίκτυο ή 

στις Κεντρικές Υπηρεσίες απαιτείται σωστός μακροπρό-
θεσμος σχεδιασμός σε σχέση και με το κλείσιμο των 
όποιων καταστημάτων έχει προγραμματίσει η Τράπεζα 
και η ανακοίνωση ενός στοχευμένου προγράμματος 
εθελούσιας εξόδου. 

Αν πάλι δεν συμβαίνει αυτό και πιστεύουν οι Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις ότι το πρόβλημα λύνεται με 
εξαναγκασμό σε παραίτηση ενός συναδέλφου στην 
Κέρκυρα, ενός στην Κοζάνη και δύο στη Σάμο ή στην 
Ικαρία τότε πραγματικά τη λύση θα πρέπει να δώσει το 
νέο σύστημα αξιολόγησης εστιάζοντας στις διοικητικές 
ικανότητες.

Μια όμως και αναφέραμε το νέο σύστημα αξιολόγη-
σης, το οποίο στηρίξαμε απόλυτα και ξεκάθαρα, πουθενά 
σε αυτό δεν αναγράφεται ως πολιτική η τιμωριτική 
διάθεση χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

Εμείς στηρίζουμε το σύστημα αξιολόγησης της Τρά-
πεζας. Αυτό δεν κινδυνεύει από εμάς.

Οι μόνοι που μπορούν να το υπονομεύσουν είναι 
κάποια μεμονωμένα στελέχη που δεν επιζητούν την 
αξιοκρατική κρίση αλλά την επιβολή χωρίς κριτήρια, 
που το ίδιο το σύστημα υιοθετεί, των δικών τους δι-
αθέσεων».

Ο Σύλλογος δέχεται ότι αυτά τα μεμονωμένα περι-
στατικά δεν αποτελούν κεντρική επιλογή της Τράπεζας.

Και τέλος σημειώνεται:
“Έχουμε εμπιστοσύνη στη Διοίκησή μας ότι λαμ-

βάνοντας υπ’ όψιν της τις επισημάνσεις μας θα επα-
ναφέρουμε άμεσα το κλίμα ασφάλειας, σιγουριάς και 
αισιοδοξίας”.
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Α μεση ήταν η τοποθέτηση του Συλλόγου 
Προσωπικού Alpha Bank, όταν τέθηκε 
το θέμα της τηλεργασίας. Όπως σημεί-
ωσε στην ανακοίνωσή του, «οι εξελί-
ξεις της πανδημίας του Κορονοϊού και 

των περιορισμών του συγχρωτισμού σε φυσικό χώρο 
έφεραν νέα δεδομένα και νέες εργασιακές συνθήκες. 
Η τηλεργασία εφαρμόστηκε σε ολόκληρο το φάσμα 
των επαγγελματικών κλάδων ως μία νέα εργασιακή 
μέθοδος έκτακτης ανάγκης. Είναι μία μορφή εργασίας 
που την περιμέναμε να τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο 

της νέας ψηφιακής εποχής και των δεδομένων που 
αυτή θα διαμόρφωνε, σαφώς αργότερα όμως και σε 
πιο περιορισμένη κλίμακα».

Και στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Επειδή όμως 
οι εξελίξεις δεν πρέπει ούτε να μας αιφνιδιάζουν, ούτε 
να μας προσπερνούν, οφείλουμε να προετοιμαστούμε 
κατάλληλα για κάθε εξέλιξη. 

Η θεσμική κατοχύρωση των κανόνων που θα διέ-
πουν αυτή τη νέα μορφή εργασίας πρέπει να συνδια-
μορφωθούν από τους εργαζόμενους και όχι να ορισθούν 
χωρίς αυτούς. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας 

αναλογεί και δεν κρυβόμαστε πίσω από τη στείρα αντα-
νακλαστική άρνηση. Αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε 
ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από συναδέλφους 
που βίωσαν την εμπειρία της εξ’ αποστάσεως εργασί-
ας. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να 
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας την επισυναπτόμενη φόρμα».

Και η ανακοίνωση καταλήγει:
Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε τρεις κύκλους:

 Α’ κύκλος: Σειρά κλειστών ηλεκτρονικών συνδια-
σκέψεων με τη συμμετοχή των συναδέλφων που 

Όχι όμ
ως χω

ρίς ό
ρους 

και π
ροϋποθέσ

εις!

Το αύριο έρχεται 

νωρίτερ
α

ΤΗΛΕΡΓΆΣΙΆ
θα συνθέσουν την ομάδα εργασίας. Περιγραφή 
της εμπειρίας της εξ’ αποστάσεως εργασίας και 
προβληματισμοί.

 Β’ κύκλος: Σειρά κλειστών ηλεκτρονικών συνδια-
σκέψεων με εργαζόμενους άλλων επαγγελματικών 
κλάδων που εργάστηκαν εξ αποστάσεως. Αντίστοι-
χες εμπειρίες και προβληματισμοί.

 Γ’ κύκλος: Ανοιχτή συζήτηση με επιστημονική 
ομάδα, ανάλυση συμπερασμάτων, γνωμοδότηση 
νομικών συμβούλων, διαμόρφωση τελικής θέσης 
για τη διαβούλευση.
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Σ υνεδρίασε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 
2021 η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ 
με θέμα την ανακατανομή των θέσεων 
του Προεδρείου της Ομοσπονδίας. Η απο-
χώρηση του Προέδρου της ΟΤΟΕ συνα-

δέλφου Σταύρου Κούκου και του Γενικού Γραμματέα 
συναδέλφου Αχιλλέα Μυλωνόπουλου σηματοδοτεί 
το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής που συνδέθηκε με 
συνδικαλιστικές επιτυχίες που κύριο στόχο είχαν την 
προστασία της απασχόλησης.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, σήμερα, 
τους ευχαριστεί δημόσια για την έντιμη και ειλικρινή 
συνεργασία των τελευταίων ετών.

Όμως σήμερα είναι μία νέα πραγματικότητα.
Μία νέα σελίδα ανοίγει για την ΟΤΟΕ, που κάτω 

από προϋποθέσεις ή θα συνεχίσει να υπολογίζεται ως 
υπεύθυνη δύναμη ή θα συρρικνωθεί και θα μείνει στο 
περιθώριο. Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμ-

ματείας ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Τάσος Γκιάτης, 
κατέθεσε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων με μόνο 
στόχο την εδραίωση της αξιοπιστίας της ΟΤΟΕ ώστε να 
παραμείνει καθοριστικός παράγοντας της μετεξέλιξης 
του τραπεζικού μας συστήματος.

Ζήτησε την ενιαία συνδικαλιστική έκφραση σε κάθε 
τράπεζα με ένωση δυνάμεων και ισχυρούς αντιπροσω-
πευτικούς Συλλόγους. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει 
και έχει υποχρέωση να συμμετέχει με θετική πρόταση 
στη μετεξέλιξη των τραπεζών.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος: 
«είναι η ώρα να παρέμβουμε στις εξελίξεις με υπευ-
θυνότητα, ορθολογικές προτάσεις που βασίζονται στη 
νέα πραγματικότητα και επιστημονική προσέγγιση με 
διεύρυνση του ΙΝΕ της ΟΤΟΕ από ικανά επιστημονικά 
και νομικά στελέχη.

Οι τελευταίες κινητοποιήσεις που έγιναν κάτω από 
την ιδεολογική αγκύλωση κάποιων, με πρακτικές πε-
ρασμένων δεκαετιών, ανέδειξαν τη γύμνια και την 
αποστροφή των νέων σ’ αυτό το παρωχημένο μοντέλο 
συνδικαλιστικής διαχείρισης.

Η παράταξή μας στην ΟΤΟΕ (Συνδικαλιστική Δημο-
κρατική Συνεργασία) θα δώσει το δικό της στίγμα μέσα 
από το νέο Προεδρείο της ΟΤΟΕ χωρίς συμβιβασμούς 
και χωρίς ποτέ να γίνει παρακολούθημα μίας κενού 
περιεχομένου συνδικαλιστικής πρακτικής».

Και στην ανακοίνωσή τους, ο Σύλλογος σημειώνει:
Κάτω από αυτό το πλαίσιο η παράταξή μας πρότεινε 

και εξέλεξε δύο πολύτιμα στελέχη για τις θέσεις του 
Προεδρείου:
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 
 νέος Γενικός Γραμματέας της ΟΤΟΕ
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
 νέος Υπεύθυνος Οικονομικών της ΟΤΟΕ

Έχουμε λόγο, έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα 
και οι θέσεις μας υπολογίζονται πλέον από όλους.

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 ΤΌΥ ΣΥΛΛΌΓΌΥ
ΣΤΆ ΥΠΗΡΕΣΙΆΚΆ ΣΥΜΒΌΥΛΙΆ ΤΗΣ ΤΡΆΠΕΖΆΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στη συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου του 2021, 
όρισε τους εκπροσώπους του στα υπηρεσιακά, πειθαρχικά συμβούλια 
της Τράπεζας καθώς και των επιτροπών δανείων για το έτος 2021.

Η νέα σύνθεση των εκπροσώπων μας έχει ως εξής:

Νέα Σελίδα 
στη 
μεγαλύτερη 
Ομοσπονδία

ΝΕΌ ΠΡΌΕΔΡΕΙΌ ΣΤΗΝ ΌΤΌΕ
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Τ ο δεύτερο κύμα της πανδημίας προσέθεσε, 
στα ήδη υπάρχοντα, νέα εκατομμύρια 
κρουσμάτων και εκατοντάδων χιλιάδων 
νεκρών δημιουργώντας ακόμη πιο εφιαλ-
τικό και αβέβαιο το σήμερα και το αύριο 

πράγμα που μας οδηγεί στην απόγνωση και την απελ-
πισία, σημειώνει μεταξύ των άλλων σε ανακοίνωσή 
του ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, με αφορμή 
και όλο το κλίμα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο 
εορτασμού του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 2020 
και όλα τα ευτράπελα που είχαν προηγηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ
Πρώτα από όλα στο σύστημα υγείας αφού κάθε μέρα 
που περνά δημιουργείται μεγαλύτερος προβληματισμός 
για την αποτελεσματική ανταπόκρισή του και κυρίως 
για τις αντοχές του.

Ο αγώνας που γίνεται από τους γιατρούς και το 
νοσηλευτικό προσωπικό είναι μεγαλειώδης και το ερώ-
τημα είναι πότε αυτή η μάχη θα φτάσει στο τέλος και 
θα είμαστε πάλι ασφαλείς.

Ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα -θετικό ή 
αρνητικό- αυτής της δοκιμασίας είναι σίγουρο ότι η 
ζημιά έχει γίνει και θα χρειαστεί άλλος προσανατολι-
σμός, με άλλες προτεραιότητες και αλλαγές σε πολλά 
επίπεδα ώστε αυτή η πανδημία να είναι ο καταλύτης 
για πιο γρήγορες, υγιέστερες κοινωνικές και οικονο-
μικές αλλαγές.

Μαζί με το κύριο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, ο 
κορωνοϊός δίνει τη χαριστική βολή στις άρρωστες οικο-
νομίες ροκανίζοντας παράλληλα και τις πιο εύρωστες.

Η πανδημία 
προκαλεί 
εφιαλτικό 
τοπίο με 

απρόβλεπτες 
συνέπειες

Οι συνεχείς αναθεωρήσεις, του Οικονομικού Επι-
τελείου και της ΤτΕ, προς το χειρότερο για την ύφεση 
και την ανεργία δικαιώνει αυτούς που πιστεύουν ότι 
δεν θα υπάρξει επιστροφή στο μοντέλο των τελευταίων 
δεκαετιών.

Η ύφεση θα πλησιάσει το 12%, ενώ η ανεργία θα 
ξεπεράσει το 21% και το έλλειμμα (μετά την αναθεώ-
ρηση του προϋπολογισμού) θα φτάσει τα 12 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ της χώρας έχει ήδη επι-
στρέψει στα επίπεδα του 2002!

Αν κάποιοι πιστεύουν ότι όλα αυτά συμβαίνουν μόνο 
σ’ εμάς, δημιουργώντας μια εικόνα του αδικημένου 
Έλληνα, πρέπει να καταλάβουν ότι τα προβλήματα 
της πανδημίας είναι εξίσου εφιαλτικά ακόμη και για 
τις προηγμένες οικονομίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ευρώπη μόνο 
οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία 200 αεροδρόμια με χιλιάδες 
απώλειες θέσεων εργασίας.

Τεράστιες εταιρείες χρεοκόπησαν σε μία νύχτα
Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του προβλήματος 

αξίζει να σημειώσει ότι το κόστος του COVID-19 μόνο 
στη Γαλλία μέχρι σήμερα ξεπέρασε τα 186 δισ. ευρώ.

Η Παγκόσμια Τράπεζα θεωρεί ότι το 2021 θα προ-
στεθούν στην ακραία φτώχεια περισσότερα από 150 
εκατ. άνθρωποι, ενώ στις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου (λόγω τουρισμού) Περισσότεροι από 300.000 
εργαζόμενοι θα βρεθούν σε καθεστώς μεταξύ υποα-
πασχόλησης και ανεργίας με μειωμένες αποδοχές κατά 
50% τουλάχιστον.

Όλη αυτή κατάσταση, με αυτές τις εφιαλτικές προ-
βλέψεις, είναι αυτονόητο ότι κάνουν δυσκολότερη την 
εξίσωση της τραπεζικής σταθερότητας (που είναι το 
ζητούμενο για όλους εμάς) ιδιαίτερα με τις παθογένειες 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Θα μπορούσε άραγε στις αρχές του 2020 να φαντα-
στεί κανείς ότι μια συστημική τράπεζα θα αδυνατούσε 
να αποπληρώσει βασικές υποχρεώσεις (τόκους) με 
αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε κρατικοποίηση;

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Μέσα σ’ αυτό το εφιαλτικό τοπίο υπάρχει ελπίδα και 
προοπτική.

Η πανδημία θα είναι ο καταλύτης για πιο γρήγορες 
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.

Η πανδημία δεν στάθηκε καταλύτης μόνο για την 
ταχύτατη ψηφιοποίηση αλλά κυρίως για τη διεθνή 
συνεργασία και παρασκευή ενός εμβολίου.

Η πανδημία ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο ότι 
πρέπει να επενδύσουμε στην Υγεία, την Παιδεία και 
τον Πολιτισμό.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΔΙΑΔΕΧΘΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ήδη οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αλλάζουν προτεραι-
ότητες και βασίζονται ακόμη πιο πολύ στον ανθρώπινο 
παράγοντα. Καθιερώνεται το δικαίωμα στην τηλεργασία 
με νομοσχέδια που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων.

Στη Γερμανία π.χ. στον τομέα της βιομηχανίας κρέ-
ατος, μετά τη διαπίστωση χιλιάδων κρουσμάτων, από 
το 2021 θα απαγορεύεται η σύναψη συμβολαίων με 
τους εργαζόμενους μέσω ενδιάμεσων εταιρειών, όπως 
επίσης θα απαγορεύεται η εργασία ενοικιαζομένων 
εργαζομένων. Ο Κορονοϊός επισπεύδει τις αλλαγές και 
στην προστασία του κλίματος.

Σε επίπεδο Ε.Ε. τόσο στον προϋπολογισμό της όσο 
και στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται ότι το 30% 
των κονδυλίων θα διατεθούν για την προστασία του 
κλίματος. Τώρα είναι η στιγμή για όλους (πολιτεία, 
επιχειρήσεις, εργαζόμενοι) να μετατρέψουμε τους 
κινδύνους σε ευκαιρίες.

Μέσα στην κρίση, μικροσκοπικά, σε μια επιχείρηση 
όπως π.χ. μια τράπεζα η εσωτερική επικοινωνία είναι 
πιο σημαντική από ποτέ γιατί εκτός από τη διασφάλιση 
της προστασίας των εργαζομένων ή και των πελατών, 
ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται αυτή την κρίση μπορεί 
να είναι καθοριστικός παράγοντας για το αν θα κατα-
φέρει να επιβιώσει ή όχι.

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, όπως αυτή που δια-
νύουμε, η εσωτερική επικοινωνία πρέπει να γίνεται με 
ειλικρίνεια, έγκαιρα, αποτελεσματικά και με ομαδική 
δουλειά. Πρέπει οι υπεύθυνοι να πουν την αλήθεια 
και κυρίως να εστιάσουν με οργανωμένο σχέδιο και 
αποφασιστικότητα στα επόμενα βήματα.

Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει , τους κινδύνους 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και κυρίως τα 
μελλοντικά σχέδια. Τώρα είναι η στιγμή που δίνεται 
η δυνατότητα στις τράπεζες, εν προκειμένω και στις 
επιχειρήσεις, να αναδείξουν την κοινωνική τους ευ-
θύνη και να αξιολογήσουν πόσο συνεπείς είναι με τις 
εταιρικές τους αξίες. Με αυτές τις αρχές μπορούμε να 
μετατρέψουμε τους κινδύνους σε ευκαιρίες. Μια νέα 
πραγματικότητα έρχεται. Σ’ αυτήν θα είμαστε παρόντες.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK
Μέσα στο γενικότερο κλίμα συρρίκνωσης του τραπεζι-
κού μας συστήματος η δική μας τράπεζα, η Alpha Bank, 
εξακολουθεί να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Οικονομίας.

Οι αντοχές που επιδεικνύει είναι μοναδικές κάτι που 
εμπνέει κύρος, ασφάλεια και σιγουριά για όλους μας.

Η συμβολή των εργαζόμενων σ’ αυτή τη διαρκή 
εξέλιξη της Τράπεζας είναι μοναδική. Αυτό συμβαίνει 
γιατί παραμένει σταθερά προσηλωμένη και συνεπής 

προς τη μακρόχρονη ιστορία της.
Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Είναι ξεκάθαρο πλέον 

ότι σ’ αυτό το νέο περιβάλλον η ανατροπή των παλαιών 
και ξεπερασμένων δομών πρέπει να γίνει με συγκρο-
τημένο σχέδιο και σεβασμό στους εργαζόμενους.

Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι όρος 
επιβίωσης για τις τράπεζες και την Οικονομία.

Μεγαλύτερη απόδειξη είναι η γρήγορη και εντυπω-
σιακή είσοδος του Ελληνικού Δημοσίου στον ψηφιακό 
κόσμο και τις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτό σημαίνει ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε 
στον μετασχηματισμό των εσωτερικών μας διαδικασιών 
με σχέδιο, όραμα και πρωταγωνιστές το ανθρώπινο 
δυναμικό της Τράπεζας.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, αναλύοντας 
το νέο τοπίο και κυρίως την προσπάθεια εδραίωσης 
της σταθερότητας στην Τράπεζα, που είναι ο βασικός 
κανόνας επιβίωσής μας, είναι έτοιμος να συμβάλλει 
αποφασιστικά με προτάσεις, ιδέες εκσυγχρονισμού της 
οργανωτικής δομής και κυρίως στην τόνωση της πίστης 
των εργαζόμενων στη νέα προοπτική που δημιουργείται 
και από την επιτυχία αυτής της δράσης εξαρτάται το 
δικό μας εργασιακό μέλλον.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα, προβλη-
ματικό που πιστεύουμε ότι πρέπει να αντικατασταθεί 
από ένα σύγχρονο και βελτιωμένο σύστημα όπως είναι 
αυτό της αξιολόγησης του Προσωπικού.

Το σημερινό σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζε-
ται στην Τράπεζα εδώ και δύο δεκαετίες, σήμερα είναι 
άκρως αναποτελεσματικό και υποκριτικά υποκειμενικό.

Δεν βοηθά στην προοπτική προσαρμογής στη νέα 
πραγματικότητα στοιβάζοντας εκατοντάδες εργαζόμε-
νους στην στατικότητα χωρίς να δίνεται η δυνατότητα 
αξιοποίησης των ικανοτήτων τους.

Τα υπηρεσιακά συμβούλια γίνονται με απαρχαιωμένο 
τρόπο, χωρίς ουσιαστική και μετρήσιμη απόδοση του 
εργαζόμενου και κυρίως χωρίς τη δημιουργία συνθηκών 
βελτίωσης και πραγματικής ανέλιξης.

Αλήθεια, πέρα από το γενικό πλαίσιο αυξήσεων από 
τις κλαδικές ή επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις οι 
ομάδες εργαζομένων που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην επίτευξη των στόχων τι προσδοκούν όταν δεν 
έχουν ουσιαστικές απολαβές γι’ αυτό που με ευσυνει-
δησία παράγουν;

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει μέσα από έναν 
ουσιαστικό διάλογο με την Τράπεζα να δημιουργηθεί 
ένα νέο, σύγχρονο, αποτελεσματικό, διαφανές με ξε-
κάθαρα κριτήρια πρόσθετων παροχών ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙ-
ΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ακόμη και το απαρχαιωμένο βαθμολόγιο 
με κλάδους, κατηγορίες, ειδικότητες που διαχωρίζουν 
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Το Πολυιατρείο του Συλλόγου 
Προσωπικού Alpha Bank από 1/9/2020 διενεργεί 

μοριακό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού.
Η διαδικασία γίνεται μέσω συνεργαζόμενων 

με το Πολυιατρείο, πιστοποιημένων εργαστηρίων 
υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας τόσο για 

τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό.
Σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, χωρίς αναμονή 

και χωρίς ο εξεταζόμενος να έρχεται σε επαφή 
με άλλα άτομα, διενεργείται το τεστ 

σε συνθήκες άνεσης και διακριτικότητας.
Η λήψη των δειγμάτων γίνεται από εξειδικευμένο 
και έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό 

και θα είναι έτοιμο να απαντήσει 
σε όλες τις απορίες του εξεταζόμενου.

Πέρα από τα συμβεβλημένα κέντρα διενέργειας 
του τεστ δίνεται η δυνατότητα λήψης και κατ’ οίκον.

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
είτε αυθημερόν είτε την επόμενη μέρα, 

ανάλογα με την ώρα λήψης.

ΜΌΡΊΑΚΌ 
ΤΈΣΤ ΓΊΑ
COVID – 19 
ΑΠΌ ΤΌ 
ΠΌΛΥΊΑΤΡΈΊΌ 
ΤΌΥ 
ΣΥΛΛΌΓΌΥ
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τους εργαζόμενους με υποτιμητικούς όρους πρέπει 
να αλλάξει. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να αντικα-
τασταθεί με ένα νέο που θα διασφαλίζει ΑΠΟΛΥΤΑ τις 
υφιστάμενες οικονομικές και ασφαλιστικές παροχές 
του προηγούμενου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ως παραλογισμό του ση-
μερινού συστήματος την κατ’ αρχαιότητα προαγωγή 
μέχρι τον βαθμό του Υποτμηματάρχη όπου εκεί στοι-
βάζονται εκατοντάδες συνάδελφοι για πολλά χρόνια 
χωρίς προοπτική και ελπίδα εξέλιξης.

Ακόμη και αναχρονιστικές διαβαθμίσεις κλάδων και 
κατηγοριών, που στο σημερινό τοπίο δεν υπάρχουν, 
πρέπει να ομογενοποιηθούν και να ενταχθούν σε ένα 
ομοιογενές σύνολο.

Τα τελευταία χρόνια, με επιμονή του Συλλόγου, 
διορθώσαμε πολλές παθογένειες του οργανισμού με 
μετατάξεις ειδικών κατηγοριών και πλήρη διασφάλιση 
δικαιωμάτων. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να λύσουμε το 
πρόβλημα ριζικά και υπεύθυνα.

Άμεσα θα ζητήσουμε την έναρξη διαλόγου με τη 
Διοίκηση της Τράπεζας με μόνο στόχο τη δημιουργία 
ενός σύγχρονου πλαισίου που βοηθά στην ομογενο-
ποίηση του προσωπικού.

Φυσικά, για έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και επι-
τυχία όλες αυτές οι τομές που θα επιχειρηθούν, βασική 
προϋπόθεση είναι η ειλικρίνεια και ο σεβασμός του 
ρόλου και της ευθύνης των συναδέλφων.

Αλαζονικές, μικροιδιοκτησιακές λογικές κάποιων 
μεσαίων στελεχών που θεωρούν ότι κατέχουν το αλά-
θητο δεν χωρούν στη νέα πραγματικότητα.

Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι.
Οι συνθήκες για τις Τράπεζες και την Οικονομία 

είναι άσχημες.
Όμως στην Alpha Bank μπορούμε να τα καταφέ-

ρουμε. Η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην 
Τράπεζά μας είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για να 
βγούμε ασφαλείς από αυτό το εφιαλτικό τοπίο.

Τρανή απόδειξη της εμπιστοσύνης των αγορών στην 

προοπτική της Τράπεζας μας είναι η κατάθεση δύο δε-
σμευτικών προσφορών (Pimco και Davidson Kempner 
Capital Management) στο πλαίσιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για τη συναλλαγή της τιτλοποίησης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων Galaxy.

Για να γίνει κατανοητή η συγκεκριμένη αναφορά 
πρέπει να αναλογιστεί κάποιος σε ποια χρονική στιγμή 
έγινε η συγκεκριμένη προσφορά.

Έγινε ακριβώς πάνω στη χειρότερη οικονομική 
συγκυρία, λόγω της πανδημίας και γι’ αυτό και μόνο 
το λόγο αναδεικνύεται το μέγεθος της κίνησης αυτής.

Με την κατάθεση των συγκεκριμένων προσφορών 
ισχυροποιείται απόλυτα η θέση και η μακροχρόνια 
προοπτική της Cepal Hellas.

Πολύ σύντομα όταν η εταιρεία λειτουργήσει με 
ενιαία βάση θα κατανοήσουν και οι πλέον δύσπιστοι 
ότι η μεταφορά των συναδέλφων στη Cepal όχι μόνο 
κατοχυρώνει τα δικαιώματα όλων αλλά κυρίως ανοίγει 
νέες προοπτικές με όρους απόλυτης βιωσιμότητας.

Εδώ θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους συνα-
δέλφους που ανήκουν πλέον στη CEPAL: ο Σύλλογος 
Προσωπικού Alpha Bank είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της έκφρασής τους. Για εμάς παραμένουν Τραπεζοϋ-
πάλληλοι. Σύντομα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες 
μας για τη δημιουργία ενός συνδικαλιστικού οργάνου 
που θα εκπροσωπεί το σύνολο του προσωπικού στη 
Cepal και θα προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στη δημιουργία ενός 
σύγχρονου εργασιακού καθεστώτος (οργανισμός) 
αλλά και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας που θα θεραπεύει εκκρεμότητες 
και θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας».

Η επικεφαλίδα της ανακοίνωσής μας: “Η πανδη-
μία δημιουργεί εφιαλτικό τοπίο” πολύ σύντομα θα 
αντικατασταθεί με την επικεφαλίδα: “Συνεχίζουμε με 
ασφάλεια και σιγουριά”.

Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο της υπεύθυνης συνδι-
καλιστικής δράσης, επιλύουμε προβλήματα, ανοίγουμε 
παράθυρο στο μέλλον και αφήνουμε στους άλλους 
την επαναστατική γυμναστική που εξαντλείται με την 
πορεία, εν μέσω πανδημίας, για το Πολυτεχνείο.
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Η απόλυτη κοροϊδία!
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O πως ανέφερε ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή 
του, πέρυσι στο τέλος Ιουνίου, «σε μια 
παράνομη, αντικαταστατική ενέργεια ο 
ΕΦΚΑ κυκλοφόρησε εγκύκλιο με την 
οποία ζητά, εντός τεσσάρων ημερών 

(22/6-26/6/2020), να υποβληθούν αιτήσεις για την 
κατασκηνωτική περίοδο (1/7-15/7/2020) για τα έμμε-
σα μέλη των ασφαλισμένων ηλικίας 6 έως 16 ετών».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «στους δικαιούχους για 
πρώτη φορά, πέραν των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ 
συμπεριλαμβάνονται και ασφαλισμένοι σε 15 Ταμεία 
όπως π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΑΞΥ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.

Με μόνο στόχο την κατάργηση αυτής της παροχής, 
για την οποία εμείς και οι τράπεζες πληρώνουμε κάθε 
μήνα, επινόησαν τα εισοδηματικά κριτήρια!

Στην αίτηση ζητούν να συμπληρώνεται το εισόδημα 
του άμεσα ασφαλισμένου καθώς και το εισόδημα του/
της συζύγου προβλέποντας και την περίπτωση κοινής 
φορολογικής δήλωσης.

Το γελοίο της υπόθεσης είναι ότι δεν λένε καν από 
ποιο όριο εισοδήματος και πάνω θα εγκρίνονται οι 
αιτήσεις, αλλά απλά ότι θα ανακοινωθούν οι νικητές! 
(προφανώς με κλήρωση) ενώ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη δυνατό-
τητα υποβολής ενστάσεων για όσους αποκλείστηκαν.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι κύριοι του ΕΦΚΑ ότι δεν 
ζητάμε μια παροχή που εξαρτάται από τη δική τους 
φιλανθρωπία, αλλά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να εφαρμοστεί το 
καταστατικό του ΤΑΥΤΕΚΩ που σύμφωνα με το άρθρο 
27 περιλαμβάνει τη διοργάνωση κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο κάθε χρόνο παιδικών κατασκηνώσεων».

Ο Σύλλογος αναφέρει επίσης ότι «γι’ αυτό πληρώ-
νουμε κάθε μήνα εμείς και οι τράπεζες εισφορά.

Αν νομίζουν ότι θα καταργήσουν βήμα - βήμα όλες 
τις παροχές σε χρήμα και ότι κάθε μήνα θα εξακολου-
θούμε να πληρώνουμε εισφορά σε ένα Ταμείο ανύπαρ-
κτο χωρίς καμία παροχή είναι πραγματικά γελασμένοι.

Εκτός αν η κυβέρνηση υιοθετεί το ταξικό πρόσημο, 
μας θεωρεί ρετιρέ και εκβιαστικά μας αναγκάζει να 
πληρώνουμε φόρο αλληλεγγύης»!

Και ο Σύλλογος αναφέρει:
«Τι πρέπει να γίνει; Είναι πλέον ευθύνη όλων των 

Συλλόγων και κυρίως της ΟΤΟΕ να υπάρξει άμεση 
παρέμβαση στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ με αίτημα να εφαρ-
μοστεί το καταστατικό του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ήδη ο Σύλλογός μας θα απευθύνει, με τη νομική 
του υπηρεσία, εξώδικη δήλωση -διαμαρτυρία προς 
τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ για την άμεση εφαρμογή του 
καταστατικού του ΤΑΥΤΕΚΩ».

Και ο Σύλλογος ανέφερε:
Η ΟΤΟΕ πρέπει να συνεδριάσει άμεσα και να πάρει 

απόφαση που θα λύνει το θέμα άπαξ διά παντός.
 Ή θα απαιτήσει την άμεση εφαρμογή του Κατα-

στατικού του Ταμείου και την κάλυψη όλων των 
ασφαλισμένων

 Ή με αφορμή την κατάργηση των παροχών σε χρήμα 
θα απαιτήσει για το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων 
την εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης που προ-
βλέπει την καταβολή κατασκηνωτικού επιδόματος 
724€ στους δικαιούχους
Και ο Σύλλογος καταλήγει: «Αν προκρίνει η ΟΤΟΕ 

τη δεύτερη λύση θα πρέπει να ζητήσει την αποχώρησή 
μας από το ΤΑΥΤΕΚΩ και την άμεση έναρξη διαλόγου 
με τις διοικήσεις των τραπεζών για τη δημιουργία ενός 
φορέα (ΝΠΙΔ) που θα καλύπτει όλες τις παροχές σε 
χρήμα.

Με αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, ξεκινήσαμε το 2018 
συζητήσεις με τις Διοικήσεις των Τραπεζών (που τότε 
ενεπλάκησαν και προτάσεις ασφαλιστηρίων συμβολαί-
ων) και σήμερα έπειτα από δυόμισι χρόνια ανακαλύψαμε 
ότι κάπου χαθήκαμε στη μετάφραση»!

ΚΆΤΆΣΚΗΝΩΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆ E-ΕΦΚΆ
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Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020

Διαχειριστική περίοδος (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2020  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2020 

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 2.845.186,12
Μεταφορικά Μέσα 5.760,82 3.920,81 1.840,01
Eπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 433.018,50 198.395,52 234.622,98 Αποτέλεσμα έτους  49.393,08
      
Σύνολο Ακινητοποιήσεων 3.609.016,65 305.557,00 3.303.459,65 Σύνολο 2.894.579,20
      
Συμμετοχές και άλλες    Διαφορά αναπροσαρμ.  
μακροπρόθεσμες χρηματ/κες    αξίας ακινήτων 424.434,14
απαιτήσεις      
      
Λοιπές μακροπρόθεσμες    Σύνολο θετικού αποτελ. 3.319.013,34
απαιτήσεις (εγγυήσεις)   11.095,92   

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού   3.314.555,57 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    Μακροπρόθεσμες  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    Υποχρεώσεις  
Απαιτήσεις    Τράπεζες(Alpha Bank) 11.16
Λοιποί χρεώστες   47.865,83   
  
Χρεόγραφα    Βραχυπρόθεσμες  
Μετοχές   13.042,01 Υποχρεώσεις  

Σύνολο Απαιτήσεων & Χρεογρ.   60.907,84 Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη 24.470,69
    Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 14.418,60
Διαθέσιμα    Πιστωτές διάφοροι 14.206,78
    Προμηθευτές 84.401,77
Χρηματικά Διαθέσιμα    Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων 137.497,84
Καταθέσεις (Όψεως-Ταμιευτηρίου)-Ταμείο   99.333,70 
    Σύνολο Υποχρεώσεων 137.509,00
Σύνολο Διαθεσίμων   99.333,70   
    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   160.241,54 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 18.274,77
      
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   3.474.797,11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.474.797,11 
    

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

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

Κατάσταση αποτελεσμάτων
 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020)

ΕΣΟΔΑ   

Εισφορές μελών 1.436.371,91 1.436.371,91 

ΕΞΟΔΑ  
Για την πραγμ/ση του σκοπού 1.064.367,11  
Αμοιβές προσωπικού 202.189,86  
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 105.611,13  
Χρεωστικοί τόκοι 1.569,18 
Προβλέψεις χρεογράφων 13.241,55 1.386.978,83 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  49.393,08 
 

ΑΘΗΝΑ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
  
 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. 200.000,00
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 75.000,00
ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΕΩΝ-ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ 250.000,00
ΕΝΙΣΧ.ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡ/ΤΩΝ 60.000,00 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10.000,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ.(ΔΙΑΦ.) 265.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 205.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ.ΤΡΙΤΩΝ 110.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.175.000,00
  
ΕΣΟΔΑ  
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.400.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ 1.400.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΕΤΙΚΟ 225.000,00

Προϋπολογισμός 2021

ΑΘΗΝΑ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021




