Αφού η διοίκηση της Alpha
Bank κάνει το ΚΟΡΟΪΔΟ...
Εμείς κάνουμε ΑΓΩΝΑ μέχρι την
τελική Ν Ι Κ Η ! ! !
ΑΦΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK ΚΑΝΕΙ ΤΟ
ΚΟΡΟΪΔΟ…
.

ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ Ν Ι Κ Η !
! !
.

Ο σύλλογός μας, που εκπροσωπεί τους προερχόμενους
από την Ιονική Τράπεζα συνταξιούχους και
εργαζόμενους στην Alpha Bank, αγωνίζεται ενάντια
στην αδιαλλαξία της τράπεζας ενώπιον των δίκαιων
αιτημάτων μας, αλλά και για να ανατρέψει την
προκλητική και αναξιοκρατική διαχείριση του
τραπεζικού συστήματος που αποβαίνει υπέρ των
“ημετέρων” και σε βάρος των συμπολιτών και των
συναδέλφων μας που σήκωσαν το δυσβάστακτο βάρος της
ανακεφαλαιοποίησης.
Εμείς που προερχόμαστε από την Ιονική Τράπεζα, αν και δε
σπείραμε ποτέ ανέμους, ήμασταν από τους πρώτους που θερίσαμε
τις θύελλες της παγκόσμιας κυριαρχίας του χρηματοπιστωτικού
τομέα και της άκρατης επικράτησης του νεοφιλελεύθερου
μοντέλου. Το ξεπούλημα της Ιονικής Τράπεζας το 1999 αποτέλεσε
τον… πρόλογο των συγχωνεύσεων και των αναδιαρθρώσεων των

τραπεζών που σήμαναν χιλιάδες απολύσεις, καταπάτηση των
εργασιακών δικαιωμάτων και αναξιοκρατική μεταχείριση των
εργαζομένων.
Εμείς που αγωνιστήκαμε με σφοδρότητα και αξιοπρέπεια για
να αποτρέψουμε το ξεπούλημα της Ιονικής Τράπεζας…
Εμείς που έκτοτε βιώνουμε σε μέγιστο βαθμό την άνιση και
μεροληπτική μεταχείριση από την Alpha Bank…
Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να “αναστήσουμε” το αγωνιστικό μας
πνεύμα, που παρέμεινε πάντα ζωντανό, έτοιμο να εκραγεί σε
βάρος των αδικιών που υφιστάμεθα ως εργαζόμενοι και πολίτες.
Αν και ο σύλλογός μας πρεσβεύει και προωθεί τις
συνδικαλιστικές αρχές της συνεργασίας και του διαλόγου,
δυστυχώς, αφού επί 8μήνου εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο
συνεννόησης με τη διοίκηση της Alpha Bank, βρίσκοντας συνεχώς
κλειστές πόρτες, εξωθούμαστε πλέον σε αγωνιστική αναμέτρηση
διαρκείας με την τράπεζα με μοναδική διέξοδο την ικανοποίηση
των αιτημάτων μας!

Η διοίκηση της Alpha Bank
παίζει “κρυφτό” (και) με το εφάπαξ!
Η τράπεζα ακολουθεί παρελκυστική τακτική αναφορικά με την
υλοποίηση της συμβατικής υποχρέωσής της για την κάλυψη των
ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας μέχρι την αποχώρηση και του
τελευταίου εργαζόμενου προερχόμενου από την Ιονική Τράπεζα,
παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είχε ήδη καταβάλει το ποσό
των 21,7 εκατ. ευρώ από καταλογισμούς ασφαλιστικών εισφορών
παρελθόντων ετών που έχει επιδικάσει τελεσίδικα σε βάρος της
το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Η σκόπιμη αυτή πρακτική σε αυτονόητα ζητήματα αποτελεί σταθερή
επιλογή της διοίκησης της Alpha Bank που επεκτείνεται και σε

άλλους τομείς: Είναι η μοναδική τράπεζα που δεν αποδίδει στους
εργαζόμενους τις νόμιμες αποζημιώσεις αποχώρησης, ενώ συνολικά
έχουν εκδοθεί εις βάρος της 1.500 αποφάσεις από αγωγές
συναδέλφων για καταγγελίες συμβάσεων, βλαπτικές μεταβολές,
προαγωγές και αποζημιώσεις!

“ΓΥΜΝΟΣ” ο κλάδος σύνταξης
με απόλυτη ευθύνη της τράπεζας
Μετά την τελευταία συντεταγμένη διαδικασία εθελουσίας εξόδου
που είχε ως αποτέλεσμα τον αυξημένο όγκο αιτήσεων
συνταξιοδότησης, η τράπεζα αποδυνάμωσε τον Κλάδο Κύριας
Σύνταξής μας (ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ) με την απομάκρυνση ικανών και
έμπειρων στελεχών χωρίς να προβεί σε αναπλήρωσή τους, με
αποτέλεσμα την ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας του και τη
συνεπαγόμενη καθυστέρηση στην έκδοση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων και την αναστολή της παροχής υπηρεσιών προς τους
ασφαλισμένους.
Ενώ τα υπόλοιπα ειδικά ταμεία των τραπεζών έχουν απόλυτη
κάλυψη στελεχιακού δυναμικού από τις αντίστοιχες τράπεζες, η
Alpha Bank, παρά τις έγγραφες δεσμεύσεις της, είναι η μοναδική
τράπεζα που αρνείται να παράσχει προσωπικό στον κλάδο κύριας
σύνταξής μας ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ, με αποτέλεσμα στο ταμείο να έχουν
συσσωρευτεί και να παραμένουν σε εκκρεμότητα 350
συνταξιοδοτικές αποφάσεις!

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ για…
ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ «ΗΜΕΤΕΡΩΝ» ; ; ;
«ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ» & ΜΕΤΟΧΟΔΑΝΕΙΑ ; ; ;

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ GOLDEN BOYS ; ; ;
Παράλληλα, σε μία περίοδο που τα εργασιακά και κοινωνικά
δικαιώματα δέχονται ανηλεείς επιθέσεις και ο ελληνικός λαός
και οι συνάδελφοί μας που κλήθηκαν να πληρώσουν “τα σπασμένα”
της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, υποφέρουν
από τα συνεχιζόμενα, αντιλαϊκά, δυσβάστακτα μέτρα, η τράπεζα
και η Πολιτεία οφείλουν να δώσουν απαντήσεις:
Πώς είναι δυνατόν μία τράπεζα που ανακεφαλαιοποιήθηκε με
τα χρήματα και τις θυσίες του ελληνικού λαού, να
συνεχίζει την πολιτική των προσλήψεων των “ημετέρων
συγγενών και λοιπών φίλων” με αδιαφανείς και
αναξιοκρατικές διαδικασίες;
Με ποιες διαδικασίες συνήφθησαν τα μετοχοδάνεια και
ποιος ευθύνεται για τα “θαλασσοδάνεια” και αν έχουν
αποδοθεί ευθύνες σε αυτούς που τα χορήγησαν;
Ποιος αποφασίζει για τις προκλητικές συμβάσεις και
αμοιβές των Golden Boys;
Πού οδεύει το μείζον ζήτημα των “κόκκινων δανείων” που
αφορά τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού;
.
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Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και τεκμηριωμένα και είναι βέβαιο
ότι δε θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω μέχρι να νικήσουμε!

Καλούμε τον ελληνικό λαό να στηρίξει τον αγώνα μας
και τα μέλη μας να δίνουν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ και
ΜΑΖΙΚΟ παρών στις ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με
αφετηρία τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 9:00 π.μ.,
για τη ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μας μπροστά από το
Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank στην οδό Σταδίου
40, μέχρι την τελική ΝΙΚΗ!
.
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Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Σ. Φιλιππόπουλος

Ο Γραμματέας
Ν. Αλεξόπουλος

