Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ξεκινά
ο ανυποχώρητος αγώνας μας με
τη ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μας έξω
από το Κεντρικό Κατάστημα και
ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε
όλη την Ελλάδα! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ,
ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΘΑ
ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ!
Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα 20 Μαρτίου θα
είναι η απάντηση στην αδιαφορία και τις μεθοδεύσεις της
διοίκησης της Alpha Bank που κωφεύει ενώπιον των δίκαιων
αιτημάτων μας:
>

– ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
– ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΤΑΠΙΛΤ (ΙΚΑ) ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
>
Συνάδελφοι,

.

Είχαμε εκφράσει κατά το παρελθόν την ευχή και επιθυμία ο νέος χρόνος
να αποτελέσει εφαλτήριο συνεννόησης και διαλόγου με την τράπεζα σε
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ιονική οικογένεια. Δυστυχώς, οι
προσπάθειες των συλλόγων μας για συνεννόηση σε δύο ζητήματα μείζονος
σημασίας για το χώρο μας, εξελήφθησαν ως αδυναμία και αντιμετωπίστηκαν
με αδιαλλαξία και αδιαφορία! Η αλαζονεία και η αμέλεια της διοίκησης
να δώσει λύση στο θέμα του εφάπαξ και της υποστελέχωσης του κλάδου
σύνταξής μας, αποτελούν τη σταθερή πολιτική της απέναντι στα αιτήματά
μας και επομένως είναι καιρός να τους υπενθυμίσουμε ότι η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων μπορεί μεν να προάγουν το διάλογο
και να απορρίπτουν τις ακρότητες, ωστόσο, αποτελούν τις
συνδικαλιστικές δυνάμεις που εκφράζουν το σύνολο της ιονικής
οικογένειας και όταν το κρίνουμε αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα
στιγμή να ξεκινήσουμε δυναμικό και αταλάντευτο αγώνα με ακλόνητη πίστη
στην τελική δικαίωσή μας!

Οι σύλλογοί μας αποφάσισαν την έναρξη των πανελλαδικών
κινητοποιήσεων για τη Δευτέρα 20/3/2017, για την καλύτερη
δυνατή οργάνωση και προετοιμασία τους, ώστε να λάβουν χώρα
ταυτόχρονα δυναμικές κινητοποιήσεις τόσο στην Αθήνα όσο και
στην περιφέρεια! Η προκλητική αδιαφορία της διοίκησης στα
δίκαια αιτήματά μας που αναλύονται σε δύο βασικούς πυλώνες, θα
βρει την απάντηση που της αρμόζει:
.

α) Αποκατάσταση του εφάπαξ
Η μεγάλη προσπάθεια του συλλόγου μας για την πλήρη αποκατάσταση του
εφάπαξ για όλους τους συναδέλφους προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα
έχει πάρει πλέον απόλυτα θετική τροπή, με τη στρατηγική μας να έχει
αρχίσει να αποδίδει καρπούς και τη δικαίωσή μας να πλησιάζει.
Δυστυχώς, η διοίκηση της Alpha Bank συνεχίζει να κωφεύει στις απανωτές
δικαστικές δικαιώσεις μας και να αγνοεί την ανάληψη των υποχρεώσεών
της. Ενώ υφίστανται δικαστικές αποφάσεις για καταλογισμούς ύψους 21
εκατ. ευρώ σε βάρος της τράπεζας για καθυστερούμενες εισφορές
περασμένων ετών και είμαστε έτοιμοι να επιδιώξουμε άμεσα την υλοποίηση
και νέων καταλογιστικών αποφάσεων, θεωρούμε αδιανόητη τη στάση της
διοίκησης, που μας απέστειλε εξώδικο σχετικά με την προσφυγή της στο
Συμβούλιο

της

Επικρατείας

ασκώντας

αναίρεση

στην

απόφαση

του

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών!
Οι σύλλογοί μας, εξαντλώντας και σε αυτήν την περίπτωση κάθε περιθώριο
συνεννόησης, επιχείρησαν με την από 27/1/2017 επιστολή που απηύθυναν
στους κκ Δημήτριο Μαντζούνη(Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank) και Σπύρο
Φιλάρετο (Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής COO), να ανοίξουν ένα
παράθυρο διαλόγου για τη διευθέτηση της σοβαρής εκκρεμότητας της
απόδοσης πλήρους εφάπαξ στους προερχόμενους από την Ιονική σύμφωνα με
την εγγυητική ευθύνη και τη συμβατική υποχρέωση της τράπεζας.
Η τράπεζα οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι πλέον έχουν εξαντληθεί τα
περιθώρια διαλόγου και αν δε βρεθεί συναινετική λύση, θα κληθεί
σύντομα να καταβάλει πολλαπλάσια δαπάνη!
Δηλώνουμε έτοιμοι να καταγγείλουμε αυτήν τη στάση στην επικείμενη
Γενική Συνέλευση της Alpha Bank και να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις
μας μέχρι την αδιαπραγμάτευτη αποκατάσταση του εφάπαξ για όλους τους
εργαζόμενους και συνταξιούχους που προέρχονται από την Ιονική!

.

β) Διάλυση του κλάδου κύριας σύνταξης
Έχουμε επανειλημμένως επισημάνει το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης
που πλήττει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες του κλάδου
κύριας σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ (ΙΚΑ) και έχει οδηγήσει την υπηρεσία σε
πλήρες αδιέξοδο και τους συναδέλφους μας που περιμένουν πλέον τρία έτη
για να εξυπηρετηθούν, σε απόγνωση. Οι σύλλογοί μας έχουν καταβάλει
σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος, απευθυνόμενοι
τόσο προς τη διεύθυνση της τράπεζας όσο και προς τους αρμόδιους φορείς
του ΙΚΑ. Παρά την κατ’ εξακολούθηση δικαίωση των θέσεών μας από το
ΙΚΑ, δυστυχώς οι ενέργειές μας βρήκαν ένα απροσπέλαστο τοίχος από την
πλευρά της τράπεζας και δη της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανθρωπίνου
Δυναμικού.
Ωστόσο, πλέον η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Η
στελεχιακή ένδεια των υπηρεσιών του κλάδου κύριας σύνταξής μας σε
συνδυασμό με την αποχώρηση από τις 31/12/2016 της προϊσταμένης του

κλάδου, ουσιαστικά καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία του!
Επειδή

η

επιδείνωση

του

προβλήματος

διευρύνεται

συνεχώς

και

κλιμακώνεται σε επίπεδα που έχουν καταστήσει τον κλάδο κύριας σύνταξής
μας ουσιαστικά μη ενεργό και καθώς οι σύλλογοί μας δεν έλαβαν καμία
ουσιαστική απάντηση στην από 30/12/2016 επιστολή που απέστειλαν ως
έσχατη απόπειρα συνεννόησης στον Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή COO της
AlphaBank κο. Σπύρο Φιλάρετο, ήρθε η ώρα της δυναμικής αναμέτρησης με
τη διοίκηση και προσωπικά με τη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κα.
Πηνελόπη Κονιδάρη, την οποία θεωρούμε υπεύθυνη.

.

Όπου δεν πίπτει διάλογος, πίπτει ΑΓΩΝΑΣ!
Δυστυχώς, οι καλές μας προθέσεις και οι συνδικαλιστικές αρχές
που πρεσβεύουμε και στην πράξη υπηρετούμε, για πρόταξη του
διαλόγου και της συνεννόησης, συνάντησαν την αδιαφορία και
αναλγησία της τράπεζας.
Αφού η διοίκηση αποφεύγει να δώσει λύσεις σε δύο καθοριστικής
σημασίας θέματα του χώρου μας, όπως έχει υποχρέωση, αγνοώντας
προκλητικά τα κελεύσματά μας για συνεργασία, είμαστε
αναγκασμένοι τους υπενθυμίσουμε την αγωνιστική μας ετοιμότητα
και δυναμική.
Τα Δ.Σ. των συλλόγων μας αποφάσισαν την αναμέτρηση με την εργοδοσία
μέχρι τελικής δικαίωσής μας! Ο αγώνας ξεκινά τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
2017 έξω από το Κεντρικό Κατάστημα στην οδό Σταδίου και με ταυτόχρονες
κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, για τις οποίες θα ενημερωθείτε
σύντομα από την ιστοσελίδα και την εφημερίδα μας!
Συνάδελφοι,

Σε αυτήν την αναμέτρηση δε δικαιολογείται η απουσία
κανενός!

Δίνουμε τον νυν υπέρ πάντων αγώνα και οφείλουμε ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ και ΜΑΖΙΚΑ να εγκατασταθούμε σε μόνιμη
βάση έξω από το Κεντρικό Κατάστημα, εκεί όπου θα χτυπά
τις επόμενες μέρες η καρδιά της ιονικής οικογένειας!
>

Με το αγωνιστικό μας φρόνημα, που τόσες φορές έχουμε
επιδείξει στο παρελθόν, να υπενθυμίσουμε τη δύναμή μας στους
διοικούντες, διεκδικώντας όσα δικαιωματικά μας ανήκουν και
να αντιπαρατάξουμε στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας τη
μαχητική μας φωνή και τη απαράμιλλη θέληση για την
ικανοποίηση των αιτημάτων μας:
>

– ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
– ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ
(ΙΚΑ) ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και τεκμηριωμένα και είναι
βέβαιο ότι δε θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω μέχρι να νικήσουμε!
<

ΔΕΥΤΕΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

>
ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΑΣ ΠΑΛΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ!
Να μη λείψει κανείς!
.
Για το Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σ. Φιλιππόπουλος

Ν. Αλεξόπουλος

.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΙΛΤΕ
Ο Πρόεδρος
Ν. Αλεξόπουλος

ο Γραμματέας
Γ. Ανδριώτης

