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Αθήνα, 11-5-2017  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι, 

Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μελών του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ALPHA BANK καθώς και του Ταμείου 

Αλληλοβοηθείας Μελών Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ALPHA BANK. 

Κατ΄ αρχήν ο τέως Πρόεδρος του Συλλόγου κος Σαλεμής Παναγιώτης κάνοντας τον Διοικητικό και 

Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2016, αναφέρθηκε λεπτομερώς στα πεπραγμένα του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου και του Ταμείου καθώς και στον προϋπολογισμό του Ταμείου ενώ ο νέος 

Πρόεδρος συνάδελφος Πανόπουλος Παναγιώτης ενημέρωσε τα μέλη για τον προϋπολογισμό του 

Συλλόγου για το έτος 2017. Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση της περιουσίας του 

Ταμείου.  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αρκετά μέλη του Συλλόγου 

και του Ταμείου και τοποθετήθηκαν για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους στην 

δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε. 

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος μας με δύναμη και αποφασιστικότητα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται να 

αγωνίζεται και να διεκδικεί : 

Την απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κλαδικής και Επιχειρησιακής Σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας.  

Την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με το ωράριο, την 

απασχόληση, τις υπερωρίες, τις άδειες, τη  βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη. 

Την προστασία και την ενδυνάμωση του θεσμού των Ελευθερών συλλογικών διαπραγματεύσεων για την 

εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης. Τη μείωση των επιτοκίων των 

στεγαστικών δανείων καθώς και των επιτοκίων σε κάρτες και προσωπικά δάνεια τόσο των εργαζομένων 

όσο και των συνταξιούχων. 

 Την αξιοποίηση του επιστημονικού και στελεχιακού δυναμικού με διαφάνεια και αξιοκρατία.Τη διαρκή 

εκπαίδευση με κίνητρα για μεταπτυχιακές σπουδές για όλους τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους με 

ευνοϊκούς όρους. 

Τέλος εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός καθώς και ο προυπολογισμός Ταμείου και Συλλόγου, 

ψηφίστηκαν οι αποφάσεις του ΔΣ του ταμείου για κατάργηση οποιουδήποτε πλαφόν στην εφάπαξ 

παροχή καθώς και η τμηματική καταβολή του, ώστε αρχικά να καλυφθούν όλοι οι συνάδερφοι, ενώ όλοι 

συμφώνησαν στην συνέχιση των προσπαθειών για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας του 

Ταμείου, καθώς και τη συνέχιση των προσπαθειών για την ενίσχυση της φωνής του ΣΕΠAB. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

 

Για το ΔΣ του Συλλόγου 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ           Σ. ΦΑΛΕΚΑ 

Για το ΔΣ του Ταμείου 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

    Π. ΣΑΛΕΜΗΣ                      Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ 

 


