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Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ από
την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστοί οι σχεδιασμοί της τράπεζας
για μεταβίβαση 800 συναδέλφων στη Cepal, αντέδρασαν άμεσα (με
συνεχείς ανακοινώσεις – ενημερώσεις προς τους συναδέλφους –
δελτία Τύπου, επιστολές προς τους αρμόδιους φορείς και
αιτήματα διαμεσολάβησης, συναντήσεις, στάση εργασίας,
απεργία), διαβλέποντας ότι αυτή η μονομερής απόφαση της

τράπεζας αφενός μεν ανατρέπει το εργασιακό και ασφαλιστικό
καθεστώς των συναδέλφων μας που βρίσκονται υπό μεταβίβαση,
αφετέρου δε, ότι αποτελεί τον «πιλότο» των διοικήσεων των
τραπεζών για το μέλλον του χώρου μας που ουσιαστικά θα
οδηγήσει στην εξαφάνιση του… πάλαι ποτέ αξιοσέβαστου
επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου!
Στόχος μας είναι βέβαια η με κάθε τρόπο προάσπιση
συναδέλφων μας και όπως είναι εμφανές πλέον, οι ενέργειές
έχουν προκαλέσει αίσθηση, αφού οι ιστοσελίδες «pontiki.gr»
«avgi.gr» αναφέρονται σε δημοσιεύματά τους στις αδιαφανείς
καταχρηστικές μεθοδεύσεις της Alpha Bank σε βάρος
συναδέλφων μας, παραθέτοντας την επιστολή μας προς
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς ενημέρωση
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τις απαράδεκτες εξελίξεις στην τράπεζα, ζητώντας ενώπιον του
αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι συνάδελφοί μας την
άμεση πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης (Υπουργείο –
Σύλλογος – Τράπεζα) προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τη
στήριξη και προστασία των δικαιωμάτων τόσο των προερχόμενων
από την Ιονική συναδέλφων όσο και των προερχομένων από τις
άλλες Τράπεζες που απειλούνται με άμεση από
υποχρεωτική μεταβίβαση στην εταιρεία Cepal:

1.12.2020

http://www.topontiki.gr/article/416622/kataggelia-gia-ad
iafaneis-kai-katahristikes-methodeyseis-tis-alpha-banksto-plaisio

https://www.avgi.gr/oikonomia/372305_adiafaneis-kai-kata
hristikes-methodeyseis-se-baros-800-ergazomenon
Επιπλέον, η βουλευτής του ΜέΡΑ 25, κ. Μαρία Απατζίδη, κατέθεσε
στις 16/11 σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, ζητώντας του
ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο και να διευκρινίσει τις
ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την προστασία των
δικαιωμάτων των συναδέλφων:

ΕΡΩΤΗΣΗ προς ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ευχαριστούμε την κ. Απατζίδη για την ανταπόκρισή της και
αναμένουμε και από τους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς να
συμπαρασταθούν εμπράκτως στο δίκαιο αγώνα μας!
.
Συνάδελφοι,
· Έχουμε τονίσει εξ αρχής ότι είμαστε διατεθειμένοι να
σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους μας που ακόμα αντιστέκονται!
· Αυτά δεν είναι λόγια εντυπωσιασμού ή κενές εξαγγελίες, αλλά
είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων προκειμένου να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους στην Τράπεζα, να
διασφαλισθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα εν
μέσω της πανδημίας και της οξύτατης οικονομικής κρίσης που
αυτή συνεπάγεται!
· Αν δε βρεθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες ικανοποιητική λύση
για τους συναδέλφους μας, είμαστε διατεθειμένοι να χαλάσουμε
το κλίμα ομοψυχίας τράπεζας και εργοδοτικού συνδικαλισμού και
να… γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα ως Αγιοβασίληδες με τις σκηνές
μας μπροστά από το Κεντρικό!
· Ας αναλογιστούν οι υπεύθυνοι τις συνέπειες των πράξεών τους
τόσο στις ζωές των συναδέλφων και των οικογενειών τους, όσο
και στο κύρος της τράπεζας και ας πράξουν τα δέοντα γιατί
διαφορετικά θα ηχήσουν τα «τρίγωνα κάλαντα μπροστά στο
Κεντρικό»!

