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Στηρίζουμε τη στάση εργασίας στο RBU Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου από τις 12 μέχρι
τις 5
και τη συγκέντρωση έξω από το
κτίριο του
RBU Συναδέλφισσες και
συνάδελφοι,
Η πρό
σφατη απαγόρευση της εισόδου των σωματείων στους χώρους εργασίας δεν ήταν
τελικά χωρίς λόγο.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς ήθελε να προλάβει τις αντιδράσεις που θα
προκαλούσε το σχέδιο μεταφοράς προσωπικού σε άλλη εταιρεία διαχείρισης των
κόκκινων δανείων.
Η διοίκηση της τράπεζας
προσπαθεί για δεύτερη φορά να επαναφέρει το θέμα της απόσχισης κλάδων και
μεταφοράς προσωπικού σε άλλη εταιρία
μέσω επίσημων τοποθετήσεων διευθυντικών της στελεχών. Η πρώτη φορά ήταν
πέρυσι τέτοιο καιρό με την προσπάθεια να αποσχιστεί ο κλάδος των φυλάκων και
των καθαριστριών. Ταυτόχρονα μια οργανωμένη επίθεση από τα Μ.Μ.Ε μιλάει για
σχέδιο των τραπεζών για απολύσεις και περικοπές προσωπικού. Όλα αυτά
γίνονται με τη στήριξη της κυβέρνησης, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις
Δραγασάκη, ο οποίος την ώρα που τα σχέδια των τραπεζών για μεταφορά
δανείων και προσωπικού σε εταιρείες διαχείρισης βρίσκονται στο τραπέζι,
δήλωσε ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων θα χρειαστεί νέα
κεφαλαιοποίηση με κρατικό χρήμα. Ο αντιπρόεδρος της νέο-μνημονιακής
κυβέρνησης, προσπαθεί να διεγείρει τον “κοινωνικό αυτοματισμό” ενάντια στους
τραπεζοϋπαλλήλους, αλλά και ενάντια στους φτωχοποιημένους δανειολήπτες.
Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες επιθέσεις της εργοδοσίας, ο
συνδικαλισμός των διαδρόμων, των “επαφών” και των “συνεννοήσεων” τελειώνει.
Η τύχη μας είναι στα χέρια μας. Η
συμμετοχή των συναδέλφων που εργάζονται στο
RBU
στην στάση εργασίας την Δευτέρα
, την οποία
καλύπτει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
, είναι κρίσιμη και θα δείξει στη διοίκηση της τράπεζας ότι είμαστε αποφασισμένοι
να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.
Άμεσα, να υπάρξει κλιμάκωση με απεργιακή απάντηση από όλους τους
εργαζόμενους της τράπεζας, τις αμέσως επόμενες ημέρες, οργάνωση συνελεύσεων
ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Κοινές αποφάσεις των συλλόγων για συλλογική απάντηση.
Κριτική στην ΟΤΟΕ που ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια, να αναλάβει τον
ρόλο της που είναι η προστασία του κλάδου, των συνάδελφων, να υπογράψει
κλαδική σύμβαση με όρο όχι απολύσεις, ένταξη όλων των εργαζομένων
(ενοικιαζόμενοι,
pds,
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κάρτες κλ) στον κλάδο.
Καλούμε τους συναδέλφους που εργάζονται σε άλλες διευθύνσεις ή σε
καταστήματα, να στηρίξουν με την παρουσία τους τη συγκέντρωση έξω από το
κτίριο του RBU στη Λεωφόρο Μεσογείων 109-111. Τέλος, είναι σε τέτοιες μάχες
που φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας και γι' αυτό
αναδεικνύεται η ανάγκη για
ένα
ισχυρό σωματείο για όλους τους εργαζόμενους της τράπεζας
και για ενοποίηση όλων των σωματείων.
Να μην υλοποιηθεί κανένα σχέδιο μεταφοράς του προσωπικού του
RBU
σε άλλη εταιρεία
Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του προσωπικού της Τράπεζας.
Να δοθεί τέλος στο κλίμα ανασφάλειας και εκφοβισμού των εργαζομένων.
Να ανακληθεί η απαράδεκτη απόφαση της Διεύθυνσης Προσωπικού για την
απαγόρευση εισόδου των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στους
χώρους εργασίας.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ(Σύλλογος Εργαζομένων στην Τράπεζα Αγροτική Πειραιώς)
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