Ανακοινώθηκε
η
εθελούσια
έξοδος από την τράπεζα με
ισχύ 20 Σεπτεμβρίου – 1
Οκτωβρίου – Μία ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ
που πρέπει να ληφθεί με
σύνεση και υπευθυνότητα
Eν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία για
το μέλλον της οικονομίας και των εργασιακών
συνθηκών, αλλά και των συνεχιζόμενων πιέσεων που
ασκεί επιλεκτικά η τράπεζα σε αυτούς που έχει
συμπεριλάβει στη «λίστα προς αποχώρηση»,
ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα συντεταγμένης
εθελουσίας εξόδου:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79-17.9.21 (πατήστε εδώ)
.
Συνάδελφοι,
Όπως σας τονίζουμε σε κάθε αντίστοιχη περίσταση που η τράπεζα
ανακοινώνει ένα συντεταγμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου,
πρόκειται για μία ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ που θα πρέπει να ληφθεί με
σύνεση, έπειτα από σοβαρή σκέψη και ενδελεχή εξέταση των
ασφαλιστικών σας προϋποθέσεων!
Αφού κατατεθεί η αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, εν
συνεχεία δεν μπορεί να ανακληθεί, επομένως σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να ενεργήσετε ελαφρά τη καρδία, προτού εξαντλήσετε
κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις ασφαλιστικές και οικονομικές

σας προϋποθέσεις!
Επιπλέον, στην παρούσα συγκυρία, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά
υπ’όψιν το νέο – δυστυχώς αλγεινό – τοπίο που δημιουργείται
στα εργασιακά με φόντο την πανδημία και τις συνέπειες στην
οικονομία (τις οποίες δυστυχώς καλούνται πάντα να πληρώσουν οι
οικονομικά ασθενείς ομάδες), αλλά και τις συνεχείς – προς το
χειρότερο – μεταβολές των ασφαλιστικών δεδομένων την τελευταία
δεκαετία, με αποτέλεσμα όσοι αποχωρήσουν να μην μπορούν να
είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν αμετάβλητα
τα σημερινά δεδομένα για την ασφαλιστική τους ωρίμανση.
Έχοντας λοιπόν και την εμπειρία του παρελθόντος από
προγράμματα εθελουσίας εξόδου που τα τελευταία χρόνια είναι
όλο και πιο συχνά (και θα συνεχίσουν), σας τονίζουμε είναι
ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο να λαμβάνει μέρος στην εθελούσια
έξοδο συνάδελφος που δεν έχει ώριμες συνταξιοδοτικές
προϋποθέσεις.
Αυτή η επισήμανσή μας βασίζεται σε περιπτώσεις συναδέλφων που
παρά τις αντιρρήσεις των ασφαλιστικών μας συμβούλων αποφάσισαν
να συμμετάσχουν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου κατά το
παρελθόν και τους παρακολουθήσαμε τα επόμενα χρόνια να
περιέρχονται σε ιδιαιτέρως δυσχερή θέση, αντιμετωπίζοντας
τραγικά οικονομικά και οικογενειακά
βεβιασμένης επιλογής τους.
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αμφιταλαντεύονται να πάρουν αυτήν την απόφαση, αφού είναι
δεδομένο ότι τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου θα συνεχιστούν,
καθώς αποτελούν μέρος της κεντρικής στρατηγικής των τραπεζών
για τη μείωση του προσωπικού και κατά συνέπεια του
λειτουργικού τους κόστους.
Τέλος, επειδή γνωρίζουμε τις πρακτικές απειλών και πιέσεων της
τράπεζας προκειμένου να εξαναγκάσει τους στοχευμένους
συναδέλφους να αποχωρήσουν «οικειοθελώς», σας καλούμε να μην
υποκύψετε προτού να είναι βέβαιο ότι αυτό είναι προς το

συμφέρον σας!
.
Συνάδελφοι,
Σε κάθε περίπτωση η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα σταθεί δίπλα σας και σε
αυτήν τη διαδικασία και για αυτό καλούμε τους ενδιαφερόμενους
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου να
επικοινωνήσουν οπωσδήποτε άμεσα με το Σύλλογό μας προτού
προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου οι ασφαλιστικοί
μας σύμβουλοι να αναλύσουν τις προϋποθέσεις τους.
Συνεπώς, θέλουμε να ελπίζουμε ότι όσοι συνάδελφοι συμμετάσχουν
στο ανακοινωθέν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, θα το κάνουν με
υπευθυνότητα και βεβαιότητα για την επιλογή τους, κατόπιν
ωρίμου σκέψεως.
Ο Σύλλογός μας θα παρακολουθήσει και αυτή την διαδικασία της
εθελουσίας εξόδου με υπευθυνότητα και θα σταθεί αρωγός στους
συναδέλφους μέχρι και το πέρας του προγράμματος.
Να
επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε
για όλες τις εξελίξεις και επ’ αυτού του θέματος, ενώ μπορείτε
να απευθύνεστε στο Σύλλογό μας για όποια σχετική απορία και
πληροφορία επιθυμείτε.

