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Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019 

Α.Π.: 8 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Προς : Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα 

Κοινοποίηση : 1. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου 

2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ALPHA BANK κ. Βασίλη Ψάλτη 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Εν όψει της συνάντησής σας με τους τραπεζίτες για τη ρύθμιση των κόκκινων 

δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θέλουμε να σας επιστήσουμε την 

προσοχή πως το περιεχόμενο και τα αποτελέσματά της αφορούν ιδιαιτέρως τον 

τραπεζοϋπαλληλικό κλάδο, αφού σύμφωνα με μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος 

αποτελούμε τον πλέον υπερδανειοδοτημένο κλάδο. Σε συνδυασμό μάλιστα με το 

γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία έχει χαθεί περίπου το 50% των θέσεων εργασίας 

στις τράπεζες, αυτό είχε ως συνέπεια πολλοί συνάδελφοί μας που είτε οικειοθελώς 

είτε μετά από πιέσεις εντάχθηκαν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, πλέον να 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, καθώς λόγω ηλικίας οι περισσότεροι 

αδυνατούν να βρουν εργασία. 

Επομένως, πιστεύουμε ότι στη σημερινή συνάντησή σας είναι αναγκαίο - για πολλούς 

λόγους - να δοθεί στους τραπεζίτες η δυνατότητα να αποφασίζουν την ικανή μείωση 

του προσωπικού των τραπεζών με προγράμματα εθελουσίας εξόδου που θα 

συνοδεύονται όμως και από ένα μεταβατικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης των 

συμμετεχόντων τραπεζοϋπαλλήλων από 50 ετών και άνω που θα τους δίνει το 

δικαίωμα να λαμβάνουν πρόωρα τη μειωμένη σύνταξη που ορίζουν οι διατάξεις του 

Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά 

ταμεία και στην οικονομία. 

Αυτή η προσφορά της Κυβέρνησής σας προς τους τραπεζίτες και τις τράπεζες θα έχει 

θετικά αποτελέσματα και για τους συναδέλφους μας που εξαναγκάζονται σιγά σιγά 

σε εθελουσίες «αυτοαπόλυσης» χωρίς να δικαιούνται σύνταξη, με ό,τι αυτό σημαίνει 

και συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.  

 

Με εκτίμηση 

          Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας 
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