Οι ενέργειές μας οδηγούν στη
λύση του προβλήματος του
ΤΑΠΙΛΤ ! Η τράπεζα αποσπά
άμεσα μία συναδέλφισσα στο
Ταμείο και επίκειται και η
απόσπαση επιπλέον υπαλλήλων!
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σήμερα το πρωί ήταν το πρώτο πανιονικό κάλεσμα για τις
κινητοποιήσεις μας έξω από το Κεντρικό μέχρι να βρεθεί λύση
στο τραγικό αδιέξοδο λειτουργίας που είχε προκαλέσει στο
ΤΑΠΙΛΤ η αδιαφορία της τράπεζας.
Και ενώ οι αγωνιστές συνάδελφοι συγκεντρώνονταν και είχαμε
ξεκινήσει την εγκατάσταση των μικροφωνικών και των πανό,
εμφανίστηκε ο σύμβουλος ασφαλείας της τράπεζας, ο οποίος μας
ενημέρωσε ότι η τράπεζα θα ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματά
μας, έχοντας μάλιστα ήδη αποστείλει σχετικό έγγραφο στον eΕΦΚΑ για την άμεση απόσπαση μίας συναδέλφισσας!
Ήδη από 14 Ιουνίου, η συναδέλφισσα θα βρίσκεται στις υπηρεσίες
του Ταμείου και βεβαίως θα αρχίσει σταδιακά να δίνει τις
πρώτες ανάσες στα τεράστια προβλήματα που έχει συσσωρεύσει το
ΤΑΠΙΛΤ.
Μάλιστα, σύμφωνα με την περαιτέρω ενημέρωση που είχαμε από την
τράπεζα, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η απόσπαση κι
άλλου συναδέλφου στις υπηρεσίες του Ταμείου μας!
.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το αδιέξοδο λειτουργίας του ΤΑΠΙΛΤ φαίνεται να οδηγείται πλέον
σε μία βιώσιμη λύση.
Οι χειρισμοί των διοικήσεων των συλλόγων μας και η ετοιμότητα
που δείξαμε να αγωνιστούμε για τα αιτήματά μας, έφεραν
αποτέλεσμα.
Βεβαίως, επειδή το Ταμείο μας έχει συσσωρεύσει εκατοντάδες
κυριολεκτικά υποθέσεις, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό
διάστημα για την εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων και για την
αποσυμφόρηση των εκκρεμοτήτων. Ωστόσο, ελπίζουμε σταδιακά να
μπει σε μία νέα τροχιά λειτουργείας, κανονικότητας και
αποτελεσματικότητας ώστε να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς
υποθέσεις και εν συνεχεία το Ταμείο να εξυπηρετεί
ικανοποιητικά τους ασφαλισμένους συναδέλφους, οι οποίοι
σίγουρα αξίζουν καλύτερης συμπεριφοράς και μεταχείρισης.
Βεβαίως, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι παρά
τις προσπάθειές μας εδώ και μήνες για να υπάρξει συνεννόηση με
την τράπεζα, έπρεπε να φτάσουμε στο απροχώρητο και να
προκηρύξουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ώστε στο… παρά πέντε η
τράπεζα να ασχοληθεί με το μείζον αυτό θέμα ζωής για όλους
εμάς τους προερχόμενους από την Ιονική…
Επιπλέον, θέλουμε για μία ακόμα φορά να τονίσουμε ότι η
συμμετοχή, η διεκδίκηση, η αλληλεγγύη και το αγωνιστικό πνεύμα
φέρνουν αποτελέσματα. Για αυτό και σας ζητάμε να συσπειρωθείτε
και να στηρίξετε τους συλλόγους μας στις μάχες που δίνουμε
καθημερινά για τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας.
Τέλος, δεν είναι τυχαίο ότι οι ενέργειές μας είχαν τελικά
επιτυχές αποτέλεσμα γιατί έγιναν με ενιαίο μέτωπο! Η ενότητα
των συλλόγων μας, την οποία η παράταξη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
προωθούσε εδώ και χρόνια, αλλά έβρισκε ανάχωμα σε ελάχιστους
διασπαστές, είναι η μεγάλη μας δύναμη. Τώρα πλέον που όλοι οι
σύλλογοι του χώρου μας συμπορευόμαστε, είναι βέβαιο ότι
μπορούμε και θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα!

· Βεβαίως, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της
υπόθεσης και της κατάστασης στο ΤΑΠΙΛΤ και αν χρειαστεί θα
παρέμβουμε ξανά!
· Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που αψήφησαν
τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες και βρέθηκαν σήμερα δίπλα
στα στελέχη των συλλόγων μας, ώστε όλοι μαζί να
διατρανώσουμε τα αιτήματά μας!
Γιατί, όπως επανειλημμένα σας έχουμε τονίσει, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ!

