Κοινή Ανακοίνωση «ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
και
Συλλόγου
Συνταξιούχων : Κανείς δε θα
πειράξει το πρόγραμμα κάλυψης
υγείας της AXA για τους
συνταξιούχους! Να μπει άμεσα
τέλος στις «διαρροές», τους
οπισθοδρομικούς σχεδιασμούς
και
τον
εμπαιγμό
των
συνταξιούχων!
Συναδέλφισσες – οι,
Η απροκάλυπτη πλέον προσπάθεια της τράπεζας να διαλύσει ό,τι
έχει μείνει ακόμα όρθιο από τις κατακτήσεις αιματηρών αγώνων
δεκαετιών και να απαξιώσει τους εργαζομένους και τους
συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους, δεν έχει τελειωμό.
Η αναλγησία και η τιμωρητική διάθεση βρίσκονται ξανά στο
προσκήνιο, αυτή τη φορά στοχεύοντας τους συνταξιούχους
συναδέλφους μας, αφού δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από τις
«διαρροές» που έχει αφήσει η τράπεζα τεχνηέντως να
κυκλοφορούν, οι οποίες κάνουν λόγο για τερματισμό του
προγράμματος της ασφαλιστικής κάλυψης υγείας των συνταξιούχων
συναδέλφων μας μέσω της AXA στις 31.12.21. Εφόσον οι
«διαρροές» αυτές γίνουν πραγματικότητα, όλοι οι συνταξιούχοι
συνάδελφοί μας θα μείνουν ακάλυπτοι από 1.1.22, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την επιδείνωση των συνθηκών αντιμετώπισης των

προβλημάτων υγείας τους και γενικότερα για το βιοτικό τους
επίπεδο.
Βέβαια, αυτή είναι η κατάληξη ενός σχεδιασμού ετών από πλευράς
της τράπεζας που ουσιαστικά έχει προαναγγείλει αυτή την
εξέλιξη με τις ενέργειές της εδώ και αρκετά χρόνια που οδεύουν
με μαθηματική ακρίβεια στον τερματισμό της κάλυψης των
συνταξιούχων από το πρόγραμμα της AXA.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η τράπεζα έχει φροντίσει να αφαιρεθεί η
κάλυψη από τους αποχωρήσαντες μετά από την 1.1.14, ενώ είχαμε
θορυβηθεί ιδιαίτερα όταν η δεδομένη κάλυψη από την AXA είχε
συμπεριληφθεί στην ΕΣΣΕ του 2016. Τότε κάποιοι… πανηγύριζαν
για αυτό το «επίτευγμα», αλλά εμείς είχαμε αξιολογήσει και
ανακοινώσει ότι επρόκειτο για την πρώτη ενέργεια αμφισβήτησης
από την πλευρά της τράπεζας μίας δεδομένης κατάκτησής μας,
αφού η απουσία αναφοράς της σε επόμενες ΕΣΣΕ, θα σήμαινε και
την κατάργησή της…
Τόσο ο τρόπος που διαρρέεται από «κύκλους» της τράπεζας ότι το
πρόγραμμα της AXA για τους συνταξιούχους θα ισχύει μέχρι
31.12.21 και μετά θα τερματιστεί, όσο και η ενδεχόμενη
υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, είναι παντελώς απαράδεκτα και
θα πρέπει, έγκαιρα, να λάβουν τις κατάλληλες απαντήσεις με την
κινητοποίηση όλων μας!
Αμέσως μόλις ήρθαν εις γνώσιν μας οι διαρροές της τράπεζας,
ξεκινήσαμε το σχεδιασμό των ενεργειών μας για να αποτρέψουμε
μία τέτοια εξέλιξη. Έχουμε ήδη απευθυνθεί στους νομικούς μας
συνεργάτες για να εξετάσουν την υπόθεση και να μας καταθέσουν
τις προτάσεις τους ώστε να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε
νομικό επίπεδο.
Θεωρούμε αδιανόητο και ένα ακόμα δείγμα αναλγησίας ότι η
τράπεζα με μία μονοκοντυλιά επιθυμεί να διαγράψει το θεσμό
δεκαετιών της κάλυψης υγείας των συνταξιούχων συναδέλφων,
αγνοώντας προκλητικά την πολυετή προσφορά τους στις υπηρεσίες
της τράπεζας, που ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους

συναδέλφους μία τέτοια αρνητική εξέλιξη θα σημάνει ραγδαία
επιδείνωση του βιοτικού τους επιπέδου!
Βέβαια, εμείς δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και
κλειστά στόματα ενώπιον του εμπαιγμού των συνταξιούχων
συναδέλφων μας. Η τράπεζα που με τόσο μεγάλη ευκολία διαγράφει
«θαλασσοδάνεια» και «αεροδάνεια» εκατομμυρίων ευρώ, προσπαθεί
να αντισταθμίσει τις απώλειες στρεφόμενη ενάντια σε όλους
αυτούς που τη στήριξαν επί δεκαετίες, στοχεύοντας στην
κατάργηση του προγράμματος της ΑΧΑ που την επιβαρύνει ελάχιστα
σε σχέση με το σύνολο των γενικών εξόδων της τράπεζας. Ο
παραλογισμός, η αναλγησία και η κοροϊδία είναι εμφανείς…
Δυστυχώς όμως, δεν είναι τόσο εμφανή όλα αυτά σε όλους, ή
μάλλον μερικοί κάνουν ότι δεν τα βλέπουν… Στον αντεργατικό και
βλαπτικό ρόλο του εργοδοτικού συλλόγου έχουμε αναφερθεί
επανειλημμένα και δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα περαιτέρω.
Δυστυχώς όμως στον ίδιο δρόμο πορεύεται και η ΟΤΟΕ, αφού η
παροιμιώδης ανυπαρξία της έχει αφήσει ελεύθερο το πεδίο στους
τραπεζίτες να δρουν ανενόχλητοι ακόμα και στα πλέον ευαίσθητα
θέματα, όπως η κάλυψη υγείας των συνταξιούχων συναδέλφων μας.
.
Συναδέλφισσες – οι,
Έχουμε ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό των ενεργειών μας
προκειμένου να αντιδράσουμε στο ενδεχόμενο κατάργησης του
προγράμματος κάλυψης υγείας μέσω της AXA για τους
συνταξιούχους συναδέλφους μας. Εκτός της νομικής ανάλυσης της
υπόθεσης, εξετάζουμε και άλλες ενέργειες και τρόπους
αντίδρασης – μεταξύ των οποίων η κινητοποίησή μας έξω από το
Κεντρικό.
Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε τρόπους κάλυψης της υγείας των
συνταξιούχων συναδέλφων μας και τις επόμενες ημέρες θα
αποστείλουμε επιστολή στη διοίκηση της τράπεζας στην οποία θα
ζητάμε σαφή απάντηση αν υφίσταται θέμα κατάργησης της κάλυψης
υγείας των συνταξιούχων.

Οι Σύλλογοί μας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά το θέμα
και θα σας ενημερώνουμε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη. Σας
καλούμε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα ώστε να υπερασπιστούμε όλοι
μαζί, ενωμένοι σαν μία γροθιά, αυτή την κατάκτηση δεκαετιών
για τους συνταξιούχους συναδέλφους μας!
.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην
Ιονική Τράπεζα – «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
Ο Πρόεδρος

Ο Γ.
Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Νικόλαος Αλεξόπουλος

.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής
Τράπεζας
Ο Πρόεδρος

Η Γ.
Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας

Μαρία Φιλιπποπούλου

