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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η απαίτηση της Τρόικας και της Κυβέρνησης να μειωθούν οι αποδοχές των εργαζόμενων στην Αγροτική Τράπεζα στο επίπεδο του 10% αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις τους για την συνολική επίθεση που προετοιμάζουν απέναντι στα δικαιώματα όλων των τραπεζοϋπαλλήλων, ώστε να επιτύχουν
την εργασιακή ζούγκλα που ονειρεύονται.
Ήδη, τα σχέδια που απεργάζονται για την υπονόμευση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, με την
υπερίσχυση των Επιχειρησιακών, φανερώνουν τις επιλογές τους να ισοπεδώσουν κάθε εργασιακό
δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες, για αξιοπρεπή δουλειά και μισθό, με μοναδικό
στόχο να ευνοήσουν τους τραπεζίτες και τους εργοδότες.
Η στοχοποίηση του κάθε εργαζόμενου, τους τελευταίους μήνες, γίνεται με απαράδεκτο και προκλητικό τρόπο.
Σήμερα καλείται να πληρώσει ο εργαζόμενος της Αγροτικής τη συρρίκνωση της τράπεζας, που
βάπτισαν εξυγίανση, αύριο θα καλεστούν κάποιοι άλλοι τραπεζοϋπάλληλοι, να πληρώσουν για την
κρίση για την οποία ευθύνονται οι τραπεζίτες, οι Κυβερνήσεις και τα εργοδοτικά συμφέροντα, που
οδήγησαν σ' αυτήν την τραγική κατάσταση την Ελληνική Οικονομία και τη χώρα μας.
Η ΟΤΟΕ δεν θα αποδεχθεί καμία συζήτηση για οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων
στις Τράπεζες και κατ' επέκταση και στην Αγροτική Τράπεζα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.

Μαζί με το Σύλλογο της Αγροτικής κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις της που οδηγούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη και στην προοπτική της Αγροτικής, στα πλαίσια της δημιουργίας Δημοσίου
Πυλώνα Τραπεζών.
Μέσα από τις θέσεις αυτές δίνεται ουσιαστική απάντηση στην Κυβέρνηση αλλά και στις απαιτήσεις
της Τρόικας και διασφαλίζεται η πορεία της Αγροτικής Τράπεζας, αν είναι πραγματικό το ενδιαφέρον
τους για την Τράπεζα και δεν αναζητούν άλλοθι για την αυθαίρετη και σε βάρος των εργαζόμενων και
της ελληνικής οικονομίας συρρίκνωσή της.
Αντιθέτως, το μέγεθος των απαιτήσεων της Τρόικα, για 27% άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους
της Τράπεζας και ταυτόχρονη συρρίκνωση της κατά 35%, αποκαλύπτει περίτρανα την αυθαιρεσία των
απαιτήσεων της και μάλιστα όταν, η Τράπεζα το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους είχε λειτουργικά
κέρδη.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις η ΟΤΟΕ επισημαίνει κατηγορηματικά, ότι όσοι επιμείνουν στην υπονόμευση των αποδοχών των εργαζομένων και στην συρρίκνωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, θα
πάρουν την απάντηση που τους αξίζει μέσα από την κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και
την αποφασιστικότητα του σ.κ. και των εργαζομένων να μην υποκύψουν.

■ Η ΟΤΟΕ, στηρίζει την απόφαση του Συλλόγου να μην αποδεχθεί μείωση των
αποδοχών και την υπονόμευση κάθε μορφής εργασιακών δικαιωμάτων.
■ Επισημαίνει κατηγορηματικά ότι κανένας από τους Συλλόγους Μέλη της δεν θα
υπογράψει σύμβαση μείωσης των αποδοχών και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων διότι η υπεράσπιση των συμβάσεων του κλάδου με κάθε τίμημα είναι μονόδρομος για όλους.
■ Προκηρύσσει 3ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική Στάση Εργασία (12.00 15.15), των τραπεζοϋπαλλήλων στις 8 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη, δηλαδή την
ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Συλλόγου των Εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας, απαιτώντας να σταματήσουν οι
επιθέσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις και στα δικαιώματα των Εργαζομένων.
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
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