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Προς
Τον Γενικό Διευθυντή της ALPHA BANK 
κο Σπύρο Φιλάρετο 
Σταδίου 40 
Αθήνα

Κύριε Γενικέ,

Κατά τη συνάντησή μας με την Διευθύντρια της Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμιού 
κα Κονιδάρη, την 5/5/2014 με αντικείμενο την επιχειρησιακή σύμβαση 2014, μεταξύ 
των προτάσεων που καταθέσαμε ήταν και οι κάτωθι:

• Εξομοίωση της προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ

Μείωση της προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ βοηθήματος που 
κατοχυρώθηκε με την από 18.11.2013 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας για τους εργαζόμενους της πρώην Τραπέζης ΠΙΣΤΕΩΣ σε 0,5 
μισθούς για κάθε έτος, να ισχύσει και για τους εργαζόμενους της πρώην 
ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για τους οποίους ισχύει σήμερα 
προσαύξηση 0,75 μισθοί για κάθε έτος,

• Ομαδικό Ασφαλιστήριο ΑΧΑ

Επαναφορά της ισχύος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της ΑΧΑ για τους μετά 
την 31/12/2013 συνταξιοδοτούμενους

Παρά τη διατυπωθείσα άποψή της για το πρώτο θέμα ότι πρόκειται για εύλογο και 
δίκαιο αίτημα και η Τράπεζα είναι θετικά διακείμενη να προχωρήσει στην επίλυσή 
του, ουδεμία αναφορά έγινε στην από 2/6/2014 επιχειρησιακή σύμβαση, ενώ δεν έχει 
ληφθεί και από την Τράπεζα κάποια σχετική απόφαση μέχρι σήμερα.

Με την υπ’αριθμ. 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 είναι η εξαίρεση από τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται από 1/1/2014 και 
μετά. Επειδή πιστεύουμε ότι αυτός ο διαχωρισμός κινείται σε λάθος κατεύθυνση, η 
Τράπεζα οφείλει να επανεξετάσει τη θέση της, γιατί:

- Η αποχώρηση κάθε εργαζομένου από την Υπηρεσία προς συνταξιοδότηση 
καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και ασύμφορη, καθώς, πέραν των ήδη 
σημαντικ&ν μειώσεων που έχει υποστεί η σύνταξή του, θα πρέπει πλέον 
να καλύπτει εξ ιδίων και τις δαπάνες υγείας του.

- Είναι γνωστό ότι ουδεμία Ασφαλιστική Εταιρεία δεν παρέχει στο βασικό 
ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα νοσοκομειακή περίθαλψη και 
το κόστος συμπερίληψής της είναι δυσβάστακτο, οπότε είναι πρακτικά
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αδύνατον για τους συνταξιούχους να προχωρήσουν στη σύναψη ενός 
τέτοιου ατομικού συμβολαίου.

- Πόσο ηθικά και δεοντολογικά σωστό είναι όταν αφυπηρετεί ένας 
εργαζόμενος, έχοντας δώσει όλο του το «είναι» στην εργασία του και 
φτάσει η περίοδος της ζωής του που, κατά τεκμήριο και βιολογικά, έχει 
πλέον τη μεγαλύτερη ανάγκη για ιατρική περίθαλψη, να του στερεί η 
επιχείρηση την επιβαλλόμενη κάλυψη;

• Επειδή, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις σας, συνεχίζεται η διακριτική 
μεταχείριση των συναδέλφων των προερχομένων από την Πίστεως σε βάρος 
όσων προέρχονται από την Ιονική,

• Επειδή η μεταχείριση αυτή αντίκειται σε θεμελιώδεις κανόνες δικαίου και 
συνιστά παραβίαση των αρχών της αξιοπρέπειας και της ίσης μεταχείρισης, 
μεταξύ εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης,

Σας καλούμε και ιδιαίτερα εν όψει της επικείμενης εθελούσιας εξόδου:

α) Να εξομοιώσετε την επιβάρυνση επί της προεξόφλησης του εφάπαξ των 
συναδέλφων της Ιονικής με την επιβάρυνση των συναδέλφων της Πίστεως, από 
0,75 μισθούς κατά έτος που είναι σήμερα σε 0,5 μισθούς, διαφορετικά θα 
αναγκαστούμε να προσφύγουμε δικαστικά για την διασφάλιση των συμφερόντων 
των συναδέλφων μας των προερχομένων από την Ιονική.

β) Να επαναφέρετε σε ισχύ από 1/1/2014 την αρχική σύμβαση ασφάλισης στην 
ΑΧΑ,ως ελάχιστο δείγμα στήριξης και συμπαράστασης στους 
συνταξιοδοτούμενους που αποχώρησαν από 1/1/2014 αλλά και σε όσους 
πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.

Ελπίζουμε, έστω και την ύστατη στιγμή, ότι θα δοθεί η πρέπουσα σημασία στις 
δίκαιες προτάσεις μας και θα κινήσετε τις διαδικασίες για την επίλυση τους.

Για το Δ.Σ.
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