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                                                                   Αθήνα ,  1  Οκτωβρ ίου  2020 

                               Αρ.  Πρωτ . :  16 
 

 
Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank κ. Βασίλη Ψάλτη 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Alpha Bank 

 

Θέμα : Κατοχύρωση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων  

που θα μεταβιβαστούν στη CEPAL 

 

Κύριε, 

Προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε μέσα από την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 

8/28.9.20 του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank ότι «Ολοκληρώθηκε η συμφωνία 

μεταβίβασης των εργαζομένων στην CEPAL», στην οποία μάλιστα ο Σύλλογος Προσωπικού 

Alpha Bank δηλώνει ότι πέτυχε συμφωνία για «Πλήρη κατοχύρωση εργασιακών-

μισθολογικών-ασφαλιστικών δικαιωμάτων». 

Οφείλουμε αρχικά να επισημάνουμε ότι, δυστυχώς, η Διοίκηση της Τράπεζας - κατά 

παράβαση των υποχρεώσεών της για ενημέρωση και διαβούλευση του εθνικού και 

ενωσιακού δικαίου και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων - 

αγνόησε παντελώς στο Σύλλογό μας και μάλιστα σε αυτήν τη διαδικασία διαβούλευσης για 

ένα τόσο κρίσιμο και σοβαρό θέμα που αφορά άμεσα πολλά μέλη του Συλλόγου μας. 

Αντίθετα, σε αντίστοιχες διαδικασίες σε άλλες τράπεζες, υπήρξε συνεννόηση και συνεργασία 

με όλους τους συλλόγους, προκειμένου να υλοποιηθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και 

αποφάσεις που είχαν ληφθεί.  

Αναφορικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, όπως παρουσιάζεται στην ανακοίνωση του 

Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η - υποχρεωτική χωρίς 

κανένα δικαίωμα επιλογής - μεταβίβαση των εργαζομένων της Alpha Bank στη νέα εταιρεία 

CEPAL θα σημάνει τη σαφή υποχώρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους 

δικαιωμάτων, αφού οι ασαφείς υποσχέσεις και «δεσμεύσεις» αφήνουν αναπάντητα πολλά 

ερωτήματα αναφορικά με την κατοχύρωση σειράς εργασιακών δικαιωμάτων που καλύπτονται 

από τον Οργανισμό και τη ΣΣΕ για τους συναδέλφους που θα μεταβιβαστούν στο νέο εταιρικό 

σχήμα.  



Κυρίως, όμως, διαπιστώνουμε τη σοβαρή παράλειψη να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους 

προερχόμενους από την Ιονική συναδέλφους, ιδίως ως προς το ιδιαίτερο ασφαλιστικό 

καθεστώς του ΤΑΠΙΛΤ που τους διέπει.  

Ενόψει των παραπάνω ζητάμε να έχουμε άμεσα συνάντηση, όπως άλλωστε επιβάλλεται και 

από το νόμο, με τους αρμόδιους εκπροσώπους της Τράπεζας, προκειμένου να ενημερωθούμε 

αναλυτικά για την υπογραφείσα συμφωνία και να συζητήσουμε τα ιδιαίτερα θέματα που 

ανακύπτουν για τους εργαζόμενους της πρώην Ιονικής.   

Τέλος, ζητάμε να μας χορηγήσετε άμεσα αντίγραφο της υπογραφείσας συμφωνίας και να μας 

γνωστοποιήσετε επίσημα τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταβίβασης των 

εργαζομένων στη CEPAL.  

Με εκτίμηση,  

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

Γεώργιος Ανδριώτης   Κωνσταντίνος Στεφανής 

 

 

 


