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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι προτάσεις της Κυβέρνησης για την
αναμόρφωση της κοινωνικής
ασφάλισης κατατέθηκαν και ήδη
έχουν προκαλέσει θύελλα
αντιδράσεων σ΄ όλους τους πολίτες
του καθημερινού μόχθου.
Οι προτάσεις αυτές ρίχνουν και πάλι το βάρος της λεγόμενης κοινωνικής
μεταρρύθμισης στις πλάτες των εργαζόμενων και κινούνται στη λογική των
αντιασφαλιστικών νόμων της περιόδου 1990-93.
Το κράτος και οι εργοδότες μένουν στο απυρόβλητο, παρότι είναι οι κύριοι
υπεύθυνοι της σημερινής κατάστασης (καταλήστευση των αποθεματικών,
εισφοροδιαφυγή, εθελουσίες κλπ).
Τα όρια ηλικίας αυξάνονται, οι συντάξεις μειώνονται, η κοινωνική ασφάλιση
υπονομεύεται καθώς με τις προτάσεις αυτές θα καταβάλλονται απαξιωμένες
συντάξεις σε όσους προλάβουν να πάρουν την πολυπόθητη σύνταξη.
Όλα αυτά προτείνονται στο όνομα βαρύγδουπων εννοιών. οικονομική
σταθερότητα, αναπτυξιακή προοπτική, παραγωγικότητα, ισότητα των δύο φύλλων.
Έννοιες που όμως ξεχνιούνται όταν αναφέρονται στα κέρδη των επιχειρήσεων, στα
μέτρα υπέρ της οικογένειας, στις επενδύσεις κερδών, στην εκπαίδευση στη μείωση
του ωραρίου απασχόλησης, στην αντιμετώπιση της ανεργίας κλπ.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι απορρίπτουν τις
προτάσεις της Κυβέρνησης και απαιτούν να ξεκινήσει ουσιαστικός
κοινωνικός διάλογος για τα αίτια που δημιούργησαν και δουμιουργούν τα
προβλήματα στην Κοινωνική Ασφάλιση και την λήψη αποφάσεων για την
οριστική επίλυσή τους (πόροι Χρηματοδότησης, Αξιοποίηση της
Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, ρόλος του κράτους και των
εργοδοτών, Δομή και λειτουργία του Ασφαλιστικού συστήματος).

Όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετέχουν μαζικά, ενωτικά και αγωνιστικά στις
απεργίες και στις συγκεντρώσεις που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και
συμμετέχει η ΟΤΟΕ και τα πρωτοβάθμια Σωματεία.
Οι τραπεζοϋπάλληλοι αγωνίζονται μαζί μ’ όλους τους άλλους εργαζόμενους για την
αξιοπιστία και την αναβάθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης και για :
•

Τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Τραπεζοϋπαλλήλων σύμφωνα με τις
αποφάσεις που έχουν ψηφιστεί στο πρόσφατο Συνέδριο της ΟΤΟΕ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λόγω της δράσης που είχε αναλάβει η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι
το περασμένο χρονικό διάστημα, η Κυβέρνηση συζητά επί της αρχής της
δημιουργίας Ενιαίου Ταμείου Τραπεζοϋπαλλήλων, χωρίς όμως να αποδέχεται τις
προϋποθέσεις της πρότασης της ΟΤΟΕ.
Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη και οι διατάξεις περιόδου χάριτος
χρησιμοποιούνται για να διασπάσουν τους εργαζόμενους και όχι να τους
διασφαλίσουν.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26.4.2001 ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Για το ΣΥΕΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤ.ΚΟΥΚΟΣ

ΑΝ.ΠΙΣΧΙΝΑΣ

