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Αθήνα, 25 Φεβρουάριου 2014 
Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALPHA BANK ΑΕ ΑΠ.: 10/25.02.2014
κ. Δημήτριο Μαντζούνη

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Ο σύλλογος μας , με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και στην Τράπεζα, σας 
υποβάλλει τα παρακάτω αιτήματα, που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην Τράπεζα και τον 
Όμιλο.

• Ομαδικό Ασφαλιστήριο ΑΧΑ
Με τη αρ. 264/19.12.2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού εισάγονται νέες ρυθμίσεις 
στην ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού της Τράπεζας, με ισχύ από 1.1.2014. Η σημαντικότερη 
μεταβολή , κατά τη γνώμη μας , είναι η εξαίρεση από την Νοσοκομειακή περίθαλψη των υπαλλήλων 
που θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2014 και μετά.
Θεωρούμε ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι μια αρνητική εξέλιξη που κινείται σε λάθος κατεύθυνση, και 
επομένως στο πλαίσιο του κοινωνικού Ισολογισμού και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ,αλλά και 
για τους λόγους που αναφέρουμε στη συνέχεια επιβάλλεται η Τράπεζα να επανεξετάσει τη θέση της:
1) Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποχωρήσει από την Υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, ένας 
εργαζόμενος όταν, πέραν των ήδη σημαντικών μειώσεων που έχει υποστεί η σύνταξη του , θα πρέπει 
να καλύψει, εξ ιδίων, και τις δαπάνες υγείας του.
2) Πόσο ηθικό είναι όταν αφυπηρετεί ένας εργαζόμενος, αφού έχει δώσει όλο του το "είναι” στη 
εργασία και την επιχείρηση, και φτάσει πλέον η περίοδος της ζωής του που κατά τεκμήριο και 
βιολογικά, έχει πλέον τη μεγαλύτερη ανάγκη για ιατρική περίθαλψη να μην έχει την επιβαλλόμενη 
κάλυψη;

• Στεγαστικά Δάνεια Προσωπικού
Με την υπ άρ. 23/10.2.2014 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Στεγαστικής Πίστης , η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι 
όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι της που έχουν στεγαστικά δάνεια μπορούν να μετατρέψουν τα επιτόκια 
των δανείων τους, σε επιτόκιο Ε.Κ.Τ πλέον περιθωρίου 0,5%. Ο Σύλλογός μας επικροτεί τη χειρονομία 
αυτή της Τράπεζας αφού είναι στη σωστή κατεύθυνση και βοηθάει στην σημαντική ελάφρυνση των 
οικογενειακών προϋπολογισμών. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή η δυνατότητα πρέπει να δοθεί και στους 
συνταξιούχους της Τράτ;εζας, όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά κυρίως γιατί τα 
εισοδήματα τους έχουν υποστεί πολύ μεγάλες μειώσεις με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος αυτών να 
βρίσκονται σε πολύ δυσχερή οικονομική θέση και να μην μπορούν να εξυπηρετούν όχι μόνο τις 
δανειακές υποχρεώσεις τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες.

Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι, επειδή τα αιτήματα μας αφορούν αποκατάσταση αδικιών, η 
Διοίκηση σας θα τα δεί θετικά και θα δώσει τις επιβαλλόμενες λύσεις.
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