Ανταπόκριση του Υπουργείου
Εργασίας στο αίτημά μας για
τη
σύγκληση
τριμερούς
σύσκεψης για την προάσπιση
των
συναδέλφων
μας
που
μεταφέρονται στη Cepal
Συνάδελφοι,
Οι Σύλλογοί μας έχουν δηλώσει αδιαπραγμάτευτα ότι θα στηρίξουν
μέχρις εσχάτων τους συναδέλφους που μεταφέρονται στη Cepal,
για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών τους
δικαιωμάτων.
Η δήλωσή μας αυτή έγινε πράξη από την πρώτη στιγμή με σειρά
ενεργειών, μεταξύ των οποίων ήταν και το αίτημα προς το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη σύγκληση
τριμερούς σύσκεψης, με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου,
του Συλλόγου μας και της τράπεζας για την εξεύρεση λύσης τόσο
για τους 16 εναπομείναντες συναδέλφους μας που δεν έχουν
υπογράψει την κατάπτυστη σύμβαση εργασίας που τους προτάθηκε
και ακόμα αντιστέκονται στις πιέσεις και τους εκβιασμούς που
δέχονται καθημερινά, αλλά και για τη διασφάλιση των εργασιακών
και ασφαλιστικών
συναδέλφων!
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Όπως σας πληροφορήσαμε πρόσφατα, ήδη από τις προηγούμενες
ημέρες ήταν εμφανές ότι ή κινητοποίησή μας είχε προκαλέσει
αίσθηση, με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, αλλά και τη σχετική ερώτηση
που κατατέθηκε στη Βουλή και είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας
και μας απέστειλε πρόσκληση για την πραγματοποίηση τριμερούς,

διαδικτυακής σύσκεψης την Παρασκευή 27/11 για τη συμφιλιωτική
επίλυση των ζητημάτων που είχαμε θέσει στο αίτημά μας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ανταπόκριση του Υπουργείου στο αίτημα μας σίγουρα κρίνεται
κατ’ αρχάς ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς θα
δώσουμε το παρών στη συνάντηση έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις
θέσεις των συναδέλφων μας και ελπίζουμε σε μία θετική στάση
της τράπεζας προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τη στήριξη και
προστασία των δικαιωμάτων των εναπομεινάντων 16 συναδέλφων
μας, που απειλούνται με άμεση από 1.12.2020 υποχρεωτική
μεταβίβαση στην εταιρεία Cepal, τόσο των προερχομένων από την
Ιονική, όσο και των προερχομένων από τις άλλες Τράπεζες,
προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους στην
Τράπεζα, άλλως να διασφαλισθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά
τους δικαιώματα εν μέσω της πανδημίας και της οξύτατης
οικονομικής κρίσης που αυτή συνεπάγεται!
Πιστεύουμε ότι είναι χρέος της πολιτικής ηγεσίας να σκύψει
πάνω από το πρόβλημα αυτό και ελπίζουμε στη συνάντηση αυτή να
επικρατήσουν οι αρχές τους διαλόγου, της ειλικρινούς διάθεσης
επικοινωνίας και συνεννόησης και πάνω από όλα της λογικής,
προκειμένου να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί όλους τους
συμμετέχοντες.
Είναι ευχάριστο όταν βλέπουμε ότι οι ενέργειες και οι αγώνες
μας έχουν ανταπόκριση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η
διαδικασία θα αποτελέσει τον καταλύτη για τη διευθέτηση των
θεμάτων που έχει προκαλέσει η αδιάλλακτη στάση της τράπεζας.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έχουμε ήδη δηλώσει,
είμαστε διατεθειμένοι να χαλάσουμε το κλίμα
ομοψυχίας τράπεζας και εργοδοτικού συνδικαλισμού και
να… γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα ως Αγιοβασίληδες με
«τρίγωνα κάλαντα μπροστά στο Κεντρικό»!

