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Η  από 10.3.2014 πρόσληψη και τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή στη Διεύθυνση 
Νομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, ελπίζουμε ότι σηματοδοτεί 
και την χάραξη μιας νέας πορείας αντικειμενικής αντιμετώπισης των καταστάσεων 
και των αναγκών του ανθρωπίνου δυναμικού της σύγχρονης ALPHA BANK έξω και 
πέρα από εμμονές και παρωχημένους ιδεαλισμούς λόγω προέλευσης. Με την 
ευκαιρία αυτή το Σωματείο μας καλωσορίζει το νέο Διευθυντή και ανακοινώνει τα 
ακόλουθα:

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 
ΒΑΛΕΙ ΤΕΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟ  
ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΑΤΙ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ALPHA BANK ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

«Το Διευθυντήριο της Δυαρχίας»
Η συμπεριφορά της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών υπό τον αρμόδιο 

Διευθυντή κ.Συρράκο, έδωσε ελεύθερο έδαφος να δράσει ο «Διοικητικός 
Αυταρχισμός» της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού υπό την αρμόδια 
Διευθύντρια κ. Κονιδάρη με «βορά» τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ 
(και αύριο τους εργαζόμενους της πρώην Εμπορικής, αν δεν επέμβει η Διοίκηση).

Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που επιβάλουν στη Διοίκηση της σύγχρονης 
ALPHA BANK να αναθέτει ακόμα και την εποπτεία τριών επιτελικών Διευθύνσεων 
(Προσωπικού, Εκπαιδεύσεως, Οργανώσεως) στην «εμπειρική επιτηδειότητα» ενός 
εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή «Μέσου Επιπέδου Σπουδών».

Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, αφού εμείς της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ τις βιώνουμε από 
χρόνια, τις τραγικά καταστροφικές συνέπειες της λειτουργίας αυτού του ιδιότυπου 
μοντέλου μάνατζμεντ που καθημερινά μας αποδεικνύει την ικανότητά του να μην 
ανταποκρίνεται στην αντικειμενική αντιμετώπιση καταστάσεων και αναγκών που 
αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της Τραπέζης.

Συνάδελφοι,
Η Τράπεζα έχει πλέον μεταβληθεί σ’ένα απέραντο δικαστήριο. Στην 

«Ευελπίδων» διερωτώνται τι συμβαίνει στην ALPHA BANK. Με όσα 
διαδραματίζονται, αναρωτιέται κανείς εάν υπάρχει σήμερα οργανωμένη Νομική 
Διεύθυνση στην Τράπεζα που να εισακούγεται. Αυτά είχαμε επισημάνει μεταξύ των 
άλλων με την υπ’αριθμόν 10/27.1.2009 ανακοίνωση του Σωματείου μας σχετικά με 
τον υψηλό λειτουργικό κίνδυνο που συνεπάγεται η κακή σχέση και ρήξη της 
Τραπέζης με τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ.

Επανερχόμενοι μάλιστα με την υπ’αριθμόν 22/1.9.2010 ανακοίνωση, είχαμε 
τονίσει ότι η αποτίμηση των συνεπειών του λειτουργικού αυτού κινδύνου, δεν έχει 
μόνον αντίκτυπο δυσμενές για την Τράπεζα, έχει και οικονομικό αποτέλεσμα που 
αποτυπώνεται στον ισολογισμό της.
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Ωστόσο, η ανάγκη λήψης μέτρων μειώσεως του συγκεκριμένου λειτουργικού 
κινδύνου και της αποφυγής συγκρούσεων με το προσωπικό, δεν ευαισθητοποίησε τους 
αρμόδιους λειτουργούς της Τραπέζης.

Αντιθέτως, η «δυαρχία» των ως άνω Διευθύνσεων συνέχισε τη «συνεργασία» 
της, δημιουργώντας έναν τεράστιο αριθιιό αγωγών κατά της ΤραπέΟης, πρωτόγνωρο 
για τα δεδομένα της ALPHA BANK ( για παραβίαση me αργής της ίσης ιιεταγείρισης, 
για καταγρηστικές μεταθέσεις, για παραλήψεις προαγωγών, για ιιονομερείς βλαπτικές 
ιιεταβολές των όρων εργασίας, για αποζημιώσεις Ν.2112. κλπ. και θα ακολουθήσουν 
αν γρειασθεί αγωγές και για το εφάπαξ βοήθημα*) οι οποίες κρίνονται κατά 
εκατοντάδες υπέρ των εργαζομένων της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ που στο νέο καθεστώς της 
ALPHA BANK αντιμετωπίζουν ένα εργασιακό και πολιτισμικό σοκ και η θέλησή 
τους για δικαίωση είναι πλέον σταθερή και αμετακίνητη.

Μόνον οι διεκδικήσεις κατά της τραπέζης για αποζημιώσεις αποχώρησης του 
Ν.2112, υπολογίζονται στα 12 εκατ. ευρώ περίπου και τρέχουν «εφετειακά» με 
επιτόκιο 8,5% .... και έχει ο Θεός.

Ως εκ τούτου, η αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 
αποτελεί οπωσδήποτε ένα σημαντικό βήμα και μια ευκαιρία για να μπουν σε νέα 
βάση και να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της τράπεζας με τους εργαζόμενους της 
πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ, με την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Όμως είναι αδήριτη ανάγκη, να προχωρήσει άμεσα και η αναδιάρθρωση της 
Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ώστε να κυοιαογτισει επιτέλους στην 
Τράπεζα πνεύιια δημιουργικής συνεργασίας «Ανωτάτου Επιπέδου Σπουδών», που
θα είναι σε θέση, αφ’ενός να κατανοήσει το νόημα, την αξία, την ανάγκη, τους 
φραγμούς και τα όρια της χρηστής Διοίκησης και αφ’ετέρου να διαχειριστεί και να 
αντιμετωπίσει τις καταστάσεις και τις ανάγκες του προσωπικού της Τραπέζης υπό 
συνθήκες κρίσης της Ελληνικής Οικονομίας και της ρευστότητας του τραπεζικού 
συστήματος.

Ηδη, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εξαγγελίας προγράμματος εθελούσιας 
εξόδου, «εξαφάνισε» το εφάπαξ των εργαζομένων της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ από 1.1.2014, 
ακυρώνοντας το αντίστοιχο αβαντάζ για την Τράπεζα και αυξάνοντας τις υποχρεώσεις 
της. Ποιος θα φύγει με εθελούσια γνωρίζοντας ότι αντί για εφάπαξ θα εισπράξει 
ψίχουλα μετά από δύο χρόνια;

Παράλληλα το ζήτημα του ΕΤΑΤ με το προσυνταξιοδοτικό των εργαζομένων της 
ΠΙΣΤΕΩΣ και της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ καρκινοβατεί σε όλα του τα επίπεδα με ευθύνη της 
«δυαρχίας» χωρίς να διαφαίνεται οποιαοήποτε ρεαλιστική επίλυσή του υπό τις 
παρούσες συνθήκες κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος αν η Τράπεζα δεν 
αναλάβει άμεσα τις υποχρεώσεις της. Ακόμα και για τις συντάξεις του ΙΚΑ οι 
προβλέψεις είναι εφιαλτικές ενόψει και της μείωσης των εισφοροκρατήσεων. Η 
σημερινή μαζική διαμαρτυρία των συνταξιούχων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ έξω από το 
Κεντρικό (Σταδίου 40) είναι μόνο η αρχή.

Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επερχόμενη εθελούσια έξοδος θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να είναι ανάλογη των προγραμμάτων της EUROBANK, 
ΕΘΝΙΚΗΣ, και ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Για το Γραφείο Τύπου του Σωματείου 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νίκος Αλεξόττουλος


