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ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
ALPHA BANK 
 

 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Κύριοι, 
  
Αναφερόμενοι στην εγκύκλιό σας με αριθμό 58/2-7-2018 που αφορά τη νέα σειρά 
προϊόντων για ρύθμιση οφειλών Λιανικής Τραπεζικής, σας υποβάλλουμε το 
παρακάτω υπόμνημα, που περιέχει πρόταση υπαγωγής, με ευνοϊκούς όρους, των 
συνταξιούχων της ALPHA BANK (ΠΙΣΤΕΩΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΚΗΣ). 
Η πρότασή μας θα έχει θετικές επιπτώσεις στην Τράπεζα, η οποία θα λύσει 
ουσιαστικά το ακανθώδες πρόβλημα των οφειλών σε καθυστέρηση των 15.000 
συνταξιούχων, παλαιών συνεργατών της, ενώ θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν 
τις συνεχείς μειώσεις των  εισοδημάτων τους, που τους έχουν φέρει σε αδιέξοδο, μη 
μπορώντας να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις τους. 
 
Σημειώνεται ότι οι Συνταξιούχοι της ALPHA BANK την παρελθούσα 6ετία έχουν 
υποστεί μείωση της Κύριας Σύνταξης έως 45%, της δε Επικουρικής έως 93%! Τα 
πάσης φύσεως «κόκκινα δάνεια» των συναδέλφων μας το 2017 ανήλθαν στο 53%. 
 
Για όλους τους Συνταξιούχους της ALPHA BANK προτείνεται να ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 
Επιτόκιο: 
Το προβλεπόμενο περιθώριο να μειωθεί στο 1% και να είναι το ίδιο για όλους. 
 
Τόκοι Υπερημερίας: 
Να διαγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις των εξυπηρετούμενων. 
 
Περιορισμός Οφειλής: 
Ο περιορισμός της οφειλής που προβλέπεται στην οικογένεια C (30-50%) για να γίνει 
σταθερά 30%. 
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Για τις άλλες κατηγορίες (οικογένειες Α και Β) να επαναϋπολογιστούν οι οφειλές με 
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 1% και η διαφορά να μειώνει την οφειλή. 
 
Ποσό προς διαγραφή: 
Το προς διαγραφή ποσό θα είναι άτοκο και η διαγραφή του θα οριστικοποιείται στο 
τέλος της εξυπηρέτησης της οφειλής. 
 
Πρόσθετες εμπράγματες Εξασφαλίσεις: 
Όπου απαιτούνται, να μην εγγράφονται άμεσα (πρόσθετα έξοδα), αλλά να ληφθεί 
πρόνοια από τη Νομική Υπηρεσία της τράπεζας για δυνατότητα μελλοντικής 
εγγραφής, σε περίπτωση μη τήρησης των ρυθμίσεων. Τα απαιτούμενα έγγραφα θα 
υπογράφονται άμεσα από όλους τους εμπλεκόμενους. 
 
Τρόπος αποπληρωμής: 
Οφειλές έως Ευρώ 5.000 να εξοφλούνται σε 5 έτη. 
Οφειλές από Ευρώ 5.001 έως 10.000 να εξοφλούνται σε 7,5 έτη. 
Οφειλές από Ευρώ 10.001 έως 20.000 να εξοφλούνται σε 10 έτη. 
Οφειλές από Ευρώ 20.001 και άνω να εξοφλούνται σε 15 έτη. 
 
Κάνουμε έκκληση στην Ιστορική Ηγεσία της ALPHA BANK και ειδικότερα στους: 
Επίτιμο Πρόεδρο κ. Γιάννη Κωστόπουλο, Πρόεδρο κ. Βασίλειο Ράπανο, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μαντζούνη και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, 
κ.κ. Σπύρο Φιλάρετο, Αρτέμιο Θεοδωρίδη και Γεώργιο Αρώνη, να ασκήσουν όλη την 
επιρροή τους και να συμβάλουν, ώστε να αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα η 
εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης, που αφορά πρώην συνεργάτες τους οι οποίοι 
συνέβαλαν στην ανοδική πορεία της Τράπεζας. 
 
Εκτιμούμε ότι η πρότασή μας είναι θετική για όλους κα κυρίως για την Τράπεζα, η 
πρόοδος της οποίας μας αφορά. 
 
 
 
 

Με εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ       ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
-Επίτιμο Πρόεδρο κ. Γιάννη Κωστόπουλο 
-Πρόεδρο κ. Βασίλειο Ράπανο 
-Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μαντζούνη 
-Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους: 
κ. Σπύρο Φιλάρετο 
κ. Αρτέμιο Θεοδωρίδη 
κ. Γεώργιο Αρώνη 
κ. Ιωάννη Ρουβέλλα 


