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Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021 

Α.Π. : 29 

 

Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ALPHA BANK  

Υπ’όψιν Εντεταλμένης Γενικής Διευθύντριας κας. Φραγκίσκης Μελίσσα 

 

Θέμα : Διατήρηση προγράμματος ασφάλισης συνταξιούχων συναδέλφων που 

αποχώρησαν μέχρι 31.12.13 

 

Κυρία Διευθύντρια,  

Μετά από πληροφόρηση που είχαμε ότι η τράπεζα σχεδιάζει να διακόψει από 1.1.22 την 

ασφαλιστική κάλυψη μέσω της AXA (νυν Generali 1) των συναδέλφων μας που έχουν 

αποχωρήσει μέχρι τις 31.12.13,  αποφασίσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας 

προκειμένου να έχουμε υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, αλλά και να σας εκφράσουμε τη 

διαφωνία μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.  

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος επικοινώνησε μαζί 

σας και τον διαβεβαιώσατε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει την κάλυψη των συναδέλφων που 

αποχώρησαν μέχρι τις 31.12.13. 

Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να τονίσουμε την αδικία που υφίσταται προς τους 

αποχωρήσαντες από την 1.1.14 και μετά, στους οποίους η τράπεζα έχει ήδη αφαιρέσει την 

κάλυψη. 

Ωστόσο, θέλουμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη διάθεση επικοινωνίας και 

συνεννόησης που επιδείξατε, αλλά και για την ευαισθησία σας να κατανοήσετε ότι η τράπεζα 

δεν μπορεί να αφήσει ακάλυπτους τους συνταξιούχους συναδέλφους μας που μόχθησαν 

επί σειρά ετών για την πρόοδο και την εξέλιξή της. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας αναφέρατε ότι πρόθεση της τράπεζας είναι 

να μειωθεί το πλαφόν της ασφάλισης (από 17.000 ευρώ που είναι σήμερα να μειωθεί κατά 

30-35%, δηλαδή στα 10-12.000 ευρώ), καθόσον ισχυριστήκατε ότι στην πράξη δε 

χρησιμοποιείται αυτό το πλαφόν από τους ασφαλισμένους συνταξιούχους συναδέλφους, 

προκειμένου το ποσό που θα απελευθερωθεί από τη μείωση του κόστους του 

ασφαλιστηρίου, να διοχετευθεί στην κάλυψη της ασφάλισης των εργαζομένων. 

Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε μία τέτοια εξέλιξη, καθόσον δεν είναι δυνατόν να 

συγχέεται η ασφάλιση των εν ενεργεία και των συνταξιούχων και η τράπεζα οφείλει να 



καλύπτει τόσο τους εργαζομένους της όσο και τους συνταξιούχους συναδέλφους που 

μόχθησαν επί σειρά ετών για την πρόοδο και την εξέλιξή της.  

Συνεπώς σας ζητάμε να παραμείνει αμετάβλητο το πρόγραμμα ασφάλισης για τους 

αποχωρήσαντες μέχρι τις 31.12.13 συνταξιούχους συναδέλφους μας. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που η τράπεζα επιμείνει στην απόφασή της και επειδή θεωρούμε 

ότι δεν έχει καμία σχέση η ασφάλιση των εν ενεργεία με την ασφάλιση των συνταξιούχων, 

προτείνουμε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, να χρησιμοποιηθούν είτε για την κάλυψη 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τους ασφαλισμένους συνταξιούχους, είτε για την επαναφορά 

με ένα ασφαλιστήριο - έστω μικρού πλαφόν - των νεότερων συνταξιούχων, δηλαδή αυτών 

που αποχώρησαν από την 1.1.14 και μετά, οι οποίοι βεβαίως είναι οι πλέον αδικημένοι σε 

αυτήν την υπόθεση.  

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση της τράπεζας στα αιτήματά μας και 

ελπίζουμε να εδραιωθεί προσωπικά μαζί σας μία γόνιμη συνεργασία και κουλτούρα 

συνεννόησης στο μέλλον. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση,  

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 


