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ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -  ΑΙΤΗΣΗ -  ΔΗΛΩΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στην ALPHA BANK 
ττροερχομένων εκ της ΙΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευπόλιδος αριθ. 8) 
και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA BANK», που εδρεύει 
στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank» που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 23, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κύριοι,

Όπως ρητά προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις (π.χ. έτους 2007) η 
εργοδότρια ALPHA BANK έχει υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών τόσο προς τους 
εργαζόμενους της πρώην Τραπέζης ΠΙΣΤΕΩΣ για την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης 
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΤΑΠ) με την αποχώρηση τους από την υπηρεσία της Τραπέζης, όσο και 
προς τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ Τραπέζης για την εφάπαξ παροχή που 
δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΠΙΛΤ) όπως ίσχυαν την 06-05-2003

Ωσαύτως με βάση τους όρους της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης που 
συνομολογήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013, η εργοδότρια ALPHA BANK έχει μεν την 
υποχρέωση να καταβάλει η ίδια, με παροχή από τον προϋπολογισμό της, τα ποσά που 
απαιτούνται για την απροβλημάτιστη καταβολή της εφάπαξ παροχής προς τους 
εργαζόμενους της πρώην Τραπέζης ΠΙΣΤΕΩΣ, όμως θα έπρεπε να έχει την ίδια 
υποχρέωση και προς τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ καθόσον όπως πολύ καλά γνωρίζετε και η διασφάλιση του εφάπαξ 
βοηθήματος των εργαζομένων που προέρχονται από την πρώην ΙΟΝΙΚΗ και ΛΑΪΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, αποτελεί συμβατική υποχρέωση καθορισμένων παροχών της εργοδότριας 
ALPHA BANK από 06-05-2003 και μέχρι την αποχώρηση του τελευταίου εργαζόμενου.

Παρά ταύτα, η εργοδότρια ALPHA BANK δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει προς τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ Τραπέζης και έναντι του 
Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ και δεν καλύπτει ούτε τα ελλείμματά του τα οποία αντί να 
μειώνονται αυξάνονται. Και όχι μόνον αυτό αλλά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της που 
αποτελούν απαιτήσεις του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ και των εργαζομένων της 
πρώην Ιονικής Τραπέζης, τις συμψηφίζει με “λοιπές υποχρεώσεις της” καθορισμένων 
παροχών προς τους συναδέλφους μας που ασφαλίζονται στο ΤΑΠ και προέρχονται 
από την πρώην Τράπεζα ΠΙΣΤΕΩΣ όταν οι εργαζόμενοι της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ που 
αποχώρησαν από την Υπηρεσία της Τράπεζας από 01-09-2013 έχουν ουσιαστικά 
αποκλειστεί -  λόγω μνημονικής νομοθεσίας - από το δικαίωμα του εφάπαξ



βοηθήματος όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ όπως 
ίσχυαν από 06-05-2003

Μάλιστα, το τελευταίο χρονικό διάστημα πληροφορούμαστε ότι η εργοδότρια 
ALPHA BANK σε συνεργασία αφενός μεν με το ΤΑΠ που η ίδια διοικεί, και αφετέρου 
με το Σύλλογο Προσωπικού ALPHA BANK, ετοιμάζει και προωθεί την άμεση καταβολή 
από τον προϋπολογισμό της του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος που αναλογεί μέχρι 
σήμερα στους εργαζόμενους -  παλαιούς ασφαλισμένους με μηδενική εισφορά 
εργαζομένου -  της πρώην Τραπέζης ΠΙΣΤΕΩΣ και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η 
αποχώρηση τους από την υπηρεσία της Τραπέζης. Σχετική είναι η από 19-02-2016 
επιστολή του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK προς όλα τα μέλη του ΤΑΠ. 
Πληροφορούμαστε επίσης ότι θα τους καταβληθεί περίπου το 80% του δικαιούμενου 
σήμερα εφάπαξ (με το 80% να κυμανθεί από 70.000€ έως 150.000€ περίπου για κάθε 
εργαζόμενο), αφαιρουμένου δηλαδή του ποσού της προβλεπόμενης από το 
καταστατικό του ΤΑΠ αποζημίωσης του Ν.2112/20 αφού θα εξακολουθούν να 
παραμένουν στην υπηρεσία και μετά τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής.

Επιπλέον πληροφορούμαστε ότι για να συμπληρωθεί το απαιτούμενο ποσό για 
την ικανοποίηση όλων των συναδέλφων της Τραπέζης Πίστεως με το εφάπαξ βοήθημα 
που δικαιούνται μέχρι σήμερα, εκτός από το προβλεπόμενο για εφάπαξ παροχές ποσό 
του προϋπολογισμού του 2016, η εργοδότρια ALPHA BANK προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει και το κονδύλι του προϋπολογισμού της που έχει προβλεφθεί για την 
εθελούσια έξοδο του έτους 2016 με ότι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται για την Τράπεζα 
και τους εργαζόμενους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επιφυλασσόμενοι κάθε δικαιώματος μας 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

εντονότατα και σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 
(αποφάσεις Συμβουλίου σας κλπ) για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και 
στους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ και ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ από την ίδια 
την εργοδότρια ALPHA BANK όπως γίνεται και με τους συναδέλφους μας της 
πρώην ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Σε αντίθετη περίπτωση θα υποχρεωθούμε να προσφύγουμε δικαστικώς για την 
παράνομη και υπαίτια αυτή παράλειψή σας, η οποία στερεί τα εργαζόμενα στην 
Τράπεζα μέλη μας από το σχετικό δικαίωμα, προκαλώντας τους περιουσιακή και ηθική 
βλάβη.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα 
προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται, νομίμως εκπροσωπούμενους προς 
γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 18 Μαιου.2016


