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ΘΔΜΑ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΤΗΑ ΔΞΟΓΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
 
 
Οη  εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηνλ ρψξν ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ δηακνξθψζεη λέεο 
ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο ε Σξάπεδα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ 
πξννπηηθή ελφο επνίσλνπ κέιινληνο. 
 
Η Σξάπεδα έρεη ζρεδηάζεη, θαη επξίζθνληαη ζε πιήξε εμέιημε, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά 
ζηξαηεγηθά έξγα αλαδηαξζξψζεσο, κε αληηθείκελν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
ιεηηνπξγηψλ, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ Γηθηχνπ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 
Αλακέλεηαη δε ζχληνκα ε νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ 
θαη ησλ εξγαζηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο κε ηελ Citibank Διιάδνο. 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαη γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 
ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, ε Σξάπεδα ζέηεη ζε εθαξκνγή, εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ 
παξφληα ρξφλν θαη κφλν (δει. «άπαμ»), Πξφγξακκα Δζεινπζίαο Δμφδνπ γηα ην Πξνζσπηθφ 
πνπ επηζπκεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία κε ηνπο θάησζη φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο: 
 
 
1.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν Πξφγξακκα ηζρχεη απφ ηελ 15.9.2014 κέρξη θαη 30.9.2014. 
 
 

2.  ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη Δξγαδφκελνη ζηελ Σξάπεδα, νη νπνίνη 
απαζρνινχληαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη νη έρνληεο ζρέζε 
έκκηζζεο εληνιήο. 
 
Απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα ξεηψο εμαηξνχληαη νη Δξγαδφκελνη κε ζπκβάζεηο 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
 

 
3.  ΟΡΗΜΟΗ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ θαησηέξσ ππφ 4.(Α.),(Β.),(Γ.) θηλήηξσλ 
απνρσξήζεσο θαζνξίδνληαη ηα εμήο: 

 

 Όιεο νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα πξέπεη λα είλαη 
ζπκπιεξσκέλα κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 30.6.2014. 

 Γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ ηεο εθάπαμ ρξεκαηηθήο παξνρήο, 
σο εκεξνκελία πξνζιήςεσο ζα εθιακβάλεηαη ν ρξφλνο αλαιήςεσο πξαγκαηηθήο 
ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα, σο θχξην εξγνδφηε. 

 Ωο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο λννχληαη νη ηαθηηθέο απνδνρέο πνπ θαηεβιήζεζαλ 
ηνλ κήλα Ινχλην 2014, άλεπ πξνζαπμήζεσλ (ελδεηθηηθψο δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, 
Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο) θαη εμαηξνπκέλσλ ηπρφλ εθηάθησλ παξνρψλ 
(ππεξεξγαζία, ππεξσξηαθή εξγαζία θ.ιπ.) ή φπνησλ άιισλ ακνηβψλ ή παξνρψλ 
ζε είδνο ή ζε ρξήκα. 
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4.  ΠΑΡΟΥΔ 
Οη Τπάιιεινη πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα ιάβνπλ: 

 
 

Α. Βαζηθή παξνρή 
Πνζφ πνπ ζα ηζνχηαη κε ηε λφκηκε απνδεκίσζε θαηαγγειίαο ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε (100%) ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην                               
(Ν. 2112/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν. 4093/2012 θαη 4111/2013 θαη           
Ν. 3198/1955 θαη άξζξν 46 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ), άλεπ ησλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Ν. 3198/1955 γηα ην χςνο ηεο 
απνδεκηψζεσο. 
 
Η βαζηθή παξνρή ππνινγίδεηαη βάζεη: α) ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ κελφο Ινπλίνπ 
2014 πξνζαπμεκέλσλ x14/12 θαη β) ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εηψλ ππεξεζίαο ζηελ 
Σξάπεδα θαηά ηα θαησηέξσ αλαγξαθφκελα. 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ ζπληζηά ηε βαζηθή παξνρή ρξεζηκνπνηείηαη 
ην άζξνηζκα ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο θάησζη 
Πίλαθεο 1 θαη 2: 
 
 
Πίλαθαο 1 
 

ΤΜΠΛΖΡΩΜΔΝΑ ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖΝ 30.6.2014 

 
ΑΡΗΘΜΟ ΣΑΚΣΗΚΩΝ 
ΜΖΝΗΑΗΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ 

(x14/12) 

1 - 3 2 

4 - 5 3 

6 - 7 4 

8 - 9 5 

10 6 

11 7 

12 8 

13 9 

14 10 

15 11 

16 θαη άλσ 12 

 
 
Πίλαθαο 2 
 

 
Απφ ηα 17 έηε ζπκπιεξσκέλεο ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα ηελ 
12.11.2012, θαηαβάιινληαη νη ηαθηηθέο απνδνρέο ελφο επηπιένλ 
κελφο γηα θάζε πξφζζεην έηνο ππεξεζίαο, κε κέγηζην φξην ηηο 
12 επηπιένλ κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο. Οη επηπιένλ ηαθηηθέο 
απνδνρέο πνπ ζα θαηαβάιινληαη, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ 
ην πνζφ ησλ Δπξψ 2.000 κεληαίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο πξνζαπμήζεσο x14/12. 
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Β. Κίλεηξν απνρσξήζεσο βάζεη ειηθίαο Τπαιιήινπ θαη ζπλνιηθώλ 
ζπκπιεξσκέλσλ εηώλ ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα ηελ 30.6.2014 
Σν θίλεηξν απνρσξήζεσο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ζπκπιεξσκέλσλ, αθέξαησλ, 
εηψλ ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο κελφο 
Ινπλίνπ 2014, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπ Τπαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη 
καζεκαηηθφ ηχπν: 
 

 
ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ x ΣΑΚΣΗΚΔ ΜΖΝΗΑΗΔ ΑΠΟΓΟΥΔ x ΠΟΟΣΟ

1
 

 

 

ΖΛΗΚΗΑ ΠΟΟΣΟ1 

1. 58 εηψλ θαη άλσ 50% 

2. 55-57 65% 

3. 50-54 80% 

4. 45-49 60% 

5. 40-44 55% 

6. 30-39 45% 

7. Έσο 29 εηψλ 20% 

 
 

Γ. Κίλεηξν απνρσξήζεσο βάζεη ηόπνπ εξγαζίαο 
Γηα ην Πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε Μνλάδεο ηεο πεξηθέξεηαο (εθηφο ησλ 
Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο), πξνβιέπεηαη πξνζαχμεζε ηνπ αζξνίζκαηνο 
ησλ ππφ (Α.) θαη (Β.) πνζψλ θαηά ηα θάησζη πνζνζηά, αλαιφγσο ειηθίαο ηελ 
30.6.2014, σο εμήο: 
 

ΖΛΗΚΗΑ ΠΟΟΣΟ 

1. 58 εηψλ θαη άλσ 10% 

2. 55-57 15% 

3. Έσο 54 εηψλ 20% 
 

  
ε θακκία πεξίπησζε ην άζξνηζκα ησλ ππφ (Α.) (Β.) θαη (Γ.) πνζψλ δελ ζα 
ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 8.000 θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 
Δπξψ 170.000 (κηθηά). Η αλσηέξσ παξνρή ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο 
θνξνινγηθέο ή άιιεο θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο 
ηεο. 
 
 

Γ. Κάιπςε λνζνθνκεηαθήο πεξηζάιςεσο 
πλέρηζε ηεο λνζνθνκεηαθήο θαιχςεσο κέζσ ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ ηεο 
εηαηξίαο ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή γηα δχν (2) έηε κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ 
Σξάπεδα, κε ηνπο ηζρχνληεο γηα ην ελ ελεξγεία Πξνζσπηθφ φξνπο. 

  
 

Δ. Πξνλνκηαθά επηηόθηα δαλείσλ – ξύζκηζε νθεηιώλ 
Γηα ην Πξνζσπηθφ πνπ ζα απνρσξήζεη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα 
δηαηεξεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα: 
 

 Σα πξνλνκηαθά επηηφθηα γηα δάλεηα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Σξάπεδα κέρξη 
θαη ηελ 31.8.2014 θαη πθίζηαληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο απνρσξήζεσο. 

 Οη πξνζθεξφκελνη απφ ηελ Σξάπεδα επλντθνί φξνη ξπζκίζεσλ νθεηιψλ 
Πξνζσπηθνχ ζηηο νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ή ζα εληαρζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη 
έσο ηελ εκεξνκελία απνρσξήζεψο ηνπο.  

 



 
 
 

4 

Eπηζεκαίλεηαη φηη θάζε Δξγαδφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ην 
πνζφ ηεο παξνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο πνπ 
επξίζθεηαη ζην Alpha Bank Intranet → Αλζξψπηλν Γπλακηθφ → Δθαξκνγέο → 
Παξνρή Πξνγξάκκαηνο Δζεινπζίαο Δμφδνπ Πξνζσπηθνχ ή επηιέγνληαο ηνλ 
ζύνδεζμο. 

 
 
5.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ – ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη: 

 Να είλαη έγγξαθεο (σο ζπλεκκέλε Αίηεζε). 

 Να ππνβιεζνχλ ζηε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ έσο θαη ηελ 30.9.2014,                
ε νπνία απνηειεί ηελ νξηζηηθή εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θακκία αίηεζε δελ ζα γίλεη δεθηή κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ελψ, 
ζε θάζε πεξίπησζε, αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο 
δελ επηηξέπεηαη. Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο επί ησλ νπνίσλ ηίζεληαη ηπρφλ φξνη – 
πξνυπνζέζεηο – επηθπιάμεηο δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Πξφγξακκα θαη ζα 
απνξξηθζνχλ άκεζα.  
 
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, απηέο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ θαη ζηελ εηδηθή 
δηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) «Πξφγξακκα Δζεινπζίαο 
Δμφδνπ Πξνζσπηθνχ» ή ζηνλ αξηζκφ fax 210 326 5919. ε θάζε πεξίπησζε είλαη 
ππνρξεσηηθή ε απνζηνιή θαη ησλ πξσηνηχπσλ αηηήζεσλ. 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε 
Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, ζηνπο αξηζκνχο ηειεθψλσλ: 
 

210 326 5903 (εζση. 65903) 
210 326 5918 (  -//-    65918) 
210 326 5938 (  -//-    65938) 
210 326 5940 (  -//-    65940) 
210 326 5967 (  -//-    65967) 
210 326 5969 (  -//-    65969) 

 
Ζ Σξάπεδα, θαηόπηλ αμηνινγήζεσο, ζα απνθαζίζεη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο 
πεξί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ αηηεκάησλ.  
 
Η επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζα γίλεη κέζσ ηεο Γηεπζχλζεσο Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ ε νπνία ζα ηνπο γλσζηνπνηήζεη ηελ απφθαζε θαη ζα ηνπο ελεκεξψζεη γηα 
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπο. 
 
Η ζχκβαζε εξγαζίαο φισλ ησλ Τπαιιήισλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο 
παξνχζεο, ζα ιπζεί, αλαιφγσο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ζηηο νπνίεο 
εξγάδνληαη, ζε εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο θνηλνπνηεζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ, νπφηε θαη ζα ηνπο θαηαβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο παξνρέο. 
 
Ρεηψο θαζνξίδεηαη φηη ην πνζφ πνπ ζα ιάβεη ν Τπάιιεινο ζπκςεθίδεηαη κε ηπρφλ 
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα, θαζπζηεξεκέλεο ή ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζε 
πξντφληα ηεο Σξαπέδεο, θαζψο θαη κε ηα ππφινηπα δαλείσλ Πξνζσπηθνχ ηξηψλ (3) 
ή/θαη δχν (2) κηζζψλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, εάλ, ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο ππνβνιήο αηηήζεσο 
ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα θαη ηεο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίαο απνρσξήζεσο απφ 
ηελ Σξάπεδα, ζπληξέμεη ζπνπδαίνο ή άιινο ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο 

http://intrasprod/nulov/selectrole.aspx
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εργασίας του Υπαλλήλου, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
εργασίας του, οπότε τίθεται εκτός Προγράμματος και δεν λαμβάνει τις παροχές αυτού. 

 
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων να λάβει γνώση της παρούσης όλο το Προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένων των Eργαζομένων που απουσιάζουν με άδεια/ασθένεια κατά τον χρόνο 
ισχύος του Προγράμματος. 
 

 
ΑLPHA BANK 

 
 
 
 

 
Π.Ε. ΚΟΝΙΔΑΡΗ            Κ.Α. ΤΣΙΜΠΟΥ 
 

 
Συνημμένα: 1 



  

 
 
  

Α Η Σ Ζ  Ζ  
 
 
 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
 
 
Α.Μ.: _________ 
 
ΔΠΩΝΤΜΟ: _________________________ 
 
ΟΝΟΜΑ: ___________________________ 
 
ΤΠΗΡΔΙΑ: __________________________ 
 
ΘΔΗ: ______________________________ 
 
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ____________________ 
 
ΠΟΛΗ: ______________________________ 
 
ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________  ____________________ 
        (Σφπνο)                   (Ηκεξνκελία) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΠΡΟ  
ALPHA BANK 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
 
 
 
 
αο γλσξίδσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δζεινπζίαο Δμφδνπ 

Πξνζσπηθνχ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

Δγθχθιην αξηζ. 150/15.9.2014 ηεο Σξαπέδεο 

θαη επηζπκψ λα εληαρζψ ζε απηφ, ζχκθσλα κε 

ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο θαη φξνπο ηνπ, ηνπο 

νπνίνπο ειεπζέξσο, ξεηψο θαη αλεπηθπιάθησο 

απνδέρνκαη. 

 

Δπίζεο, δειψλσ φηη: 

 

1. Αλαγλσξίδσ θαη απνδέρνκαη ην δηθαίσκα 

ηεο Σξαπέδεο λα πξνβεί νπνηεδήπνηε θαη 

γηα νηνλδήπνηε ιφγν ζηε δηαθνπή ηνπ 

ζρεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

2. Με ηελ παξνχζα, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηελ Σξάπεδα, 

παξαηηνχκαη, ξεηψο θαη αλεπηθπιάθησο, 

απφ θάζε απαίηεζε ή αμίσζή κνπ θαηά ηεο 

Σξαπέδεο, απνξξένπζα απφ ηε κεηαμχ καο 

ζχκβαζε εξγαζίαο ή απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία. 

 
 

Ο/Η Αηηψλ/νχζα 
 
 
 

_____________________________ 
(Τπνγξαθή) 

 
 




