Πραγματοποιήθηκε χθες (Πέμπτη
9/1)
με
επιτυχία
η
ενημερωτική
ημερίδα
των
Συλλόγων μας για τις ραγδαίες
εξελίξεις στις τράπεζες που
κινδυνεύουν να σημάνουν το
τέλος του επαγγέλματος του
τραπεζοϋπαλλήλου!
Συνάδελφοι,
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο ΣΥΙΛΤΕ θέτουν πάντοτε ψηλά τον πήχη της
ενημέρωσης των συναδέλφων μας είτε μέσω της εφημερίδας και της
ιστοσελίδας μας, είτε και με την άμεση επαφή και επικοινωνία
μέσω των ημερίδων που διοργανώνουμε σε όλη την Ελλάδα.
Έχοντας προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τους μονομερείς,
άκρως επικίνδυνους σχεδιασμούς της τράπεζας, έχουμε αποδείξει
ότι είμαστε οι μοναδικοί σύλλογοι που στηρίζουμε τους
συναδέλφους. Έχουμε επισημάνει ότι οι εξαγγελίες τόσο της
Alpha Bank όσο και των άλλων συστημικών τραπεζών για τη
μετακίνηση συναδέλφων σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων
δανείων, αποτελούν ουσιαστικά την κερκόπορτα για την πλήρη
ανατροπή και υποβάθμιση του εργασιακού και ασφαλιστικού
καθεστώτος των εργαζομένων στις τράπεζες.
Έχοντας στο ενεργητικό μας από το 2000 μέχρι σήμερα διαρκείς
αγώνες και περισσότερες από 1.800 δικαστικές επιτυχίες σε
βάρος της τράπεζας, έχουμε υψώσει σε πολυάριθμες περιπτώσεις
ένα απαραβίαστο τείχος προστασίας απέναντι στις επιδιώξεις της

τράπεζας.
Ενώπιον της επικείμενης λαίλαπας, δε θα μείνουμε με σταυρωμένα
τα χέρια και υποσχόμαστε να επιτελέσουμε για μία ακόμα φορά το
καθήκον μας απέναντι στους συναδέλφους μέχρι τέλους!
Μετά τις δυναμικές μας κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του
Δεκεμβρίου (επιτυχημένη στάση εργασίας στις 8/12 και δυναμική
συμμετοχή στην πανελλαδική, παντραπεζική απεργία στις 11/12)
και εν όψει των ραγδαίων εξελίξεων στον τραπεζικό χώρο που
συνιστούν ουσιαστικά την απαρχή της επίθεσης των τραπεζιτών
για την εξαΰλωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
μας και μπορεί να σημάνουν το τέλος του επαγγέλματος του
τραπεζοϋπαλλήλου, πραγματοποιήσαμε χθες (Πέμπτη 9/1) στην
Αίθουσα Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας ενημερωτική
συνάντηση για όλους τους εργαζόμενους στην Alpha Bank που
κινδυνεύουν από αυτούς τους σχεδιασμούς, στην οποία μίλησαν οι
νομικοί μας σύμβουλοι κκ. Ντέτα Πετρόγλου και Αγγελική Καίσαρη
και στελέχη των Συλλόγων μας.
Τα στελέχη των Συλλόγων μας και οι νομικοί μας σύμβουλοι
ανέλυσαν όλες τις πτυχές του θέματος στους παρευρισκόμενους
συναδέλφους, οι οποίοι με τη σειρά τους μετά τις τοποθετήσεις
των κκ. Πετρόγλου και Καίσαρη, είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν
τις ερωτήσεις
διευκρινίσεις.
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Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθετήθηκε επί
των ασφαλιστικών θεμάτων που άπτονται των εν λόγω εξελίξεων,
αλλά και ευρύτερα, η ασφαλιστική μας σύμβουλος συναδέλφισσα
Μαρία Φιλιπποπούλου και απάντησε όλες τις ερωτήσεις των
συναδέλφων.
Μετά από το πέρας των τοποθετήσεων, της κατάθεσης ερωτήσεων
αλλά και προτάσεων από την πλευρά των συναδέλφων,
συναποφασίσαμε για τις περαιτέρω ενέργειές μας:
.

1. Τα στελέχη των Συλλόγων μας σε συνεργασία με τους
ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους θα προχωρήσουν
στη σύνταξη ενός εμπεριστατωμένου υπομνήματος για το θέμα,
το οποίο θα περιλαμβάνει προτάσεις και λύσεις προκειμένου
οι συνάδελφοί μας να «μη βρεθούν στον αέρα» ενώπιον των
μονομερών σχεδιασμών της τράπεζας.
2. Το υπόμνημα θα αποσταλεί στην ΟΤΟΕ, στο Υπουργείο
Εργασίας και στους εκπροσώπους των κομμάτων για τα
εργασιακά θέματα, ώστε να ξεκινήσει ένας ανοιχτός διάλογος
για την αντιμετώπιση της πιο σοβαρής πρόκλησης για τις
θέσεις εργασίας στις τράπεζες από τη Μεταπολίτευση μέχρι
σήμερα.
.
Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε το δυναμισμό που χαρακτηρίζει τους Συλλόγους μας
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Και
γνωρίζετε πολύ καλά ότι δε θα αρκεστούμε στο διάλογο, αλλά θα
αγωνιστούμε και θα ασκήσουμε πιέσεις με κάθε τρόπο και μέσο,
όπως πράξαμε και την άνοιξη του 2017, όταν προβήκαμε σε
κινητοποιήσεις διαρκείας έξω από το Κεντρικό για τη διεκδίκηση
ζωτικών θεμάτων του χώρου μας…
Δεσμευόμαστε προς όλους τους εργαζόμενους στην τράπεζα, ότι
και πάλι θα βρεθούμε μαζί στην πρώτη γραμμή ώστε να αποτραπεί
η αποδόμηση της εργασίας για ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων
μας τώρα και συνολικά για τον κλάδο μας στο μέλλον…
Στη χθεσινή συγκέντρωση τονίστηκε και κατέστη σαφές ότι η
μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση θα είναι συνάρτηση της
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε.
Αν δεν κερδίσουμε αυτήν τη μάχη σήμερα, το επάγγελμα του
τραπεζοϋπαλλήλου δε θα υφίσταται αύριο! Πλέον πρέπει να
αφυπνιστείτε όλοι! Ο κίνδυνος δεν είναι προ των πυλών, έχει

περάσει το κατώφλι και αν δεν αντιδράσουμε, σίγουρα θα
υποστούμε δεινή ήττα!
Η χθεσινή διαδικασία ήταν η αρχή, η συνέπειά μας έχει φανεί
στην πράξη μέσα από την πορεία και τους αγώνες μας. Σας
καλούμε να είστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση προκειμένου να
στηρίξετε στις ενέργειες των Συλλόγων μας για την προστασία
του επαγγέλματός μας, γιατί…
.

ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ !
.

