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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Η ΟΤΟΕ μπροστά στην αδιάλλακτη στάση της Κυβέρνησης και την
παραπλανητική στάση των τραπεζιτών αποφάσισε να συνεχίσει τον απεργιακό
αγώνα του κλάδου προκειμένου να περιφρουρήσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα
των τραπεζοϋπαλλήλων.
Η θέση της κυβέρνησης (σε αντίθεση με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις) ότι
πρέπει να μειωθούν οι παροχές προς τους εργαζόμενους στις τράπεζες
προκειμένου να περιορισθούν τα αναλογιστικά ελλείμματα των Ταμείων είναι
απαράδεκτη και προκλητική.
Άλλοι ευθύνονται για τα ελλείμματα (τραπεζίτες-κράτος) και άλλοι
(εργαζόμενοι) καλούνται να πληρώσουν.
Η θέση της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους της Εθνικής σημαίνει
ένταξη του Ταμείου Κύριας Σύνταξης της ΕΤΕ στο ΙΚΑ με αύξηση των
ορίων ηλικίας μέχρι 8 χρόνια για τους άνδρες και 13 χρόνια για τις
γυναίκες και σημαντική μείωση των συντάξεων και ταυτόχρονα
ναρκοθέτηση κάθε προοπτικής δημιουργίας του Ενιαίου Επικουρικού
Ταμείου για ΟΛΟΥΣ τους τραπεζοϋπαλλήλους.
Οι τραπεζίτες δέσμιοι των δικών τους συμφερόντων προτείνουν «λύσεις» οι
οποίες μακράν απέχουν των προτάσεων της ΟΤΟΕ για τη δημιουργία του
Ενιαίου Ταμείου. Αρνούνται να αναλάβουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους
και προσπαθούν να φορτώσουν τα βάρη στις πλάτες των εργαζόμενων και της
κοινωνίας.
Είναι η ώρα να αγωνιστούμε μέχρι την οριστική επίλυση του
Ασφαλιστικού.
Η νίκη όμως δεν έρχεται από μόνη της.
Απαιτεί αγώνα, ενότητα, συσπείρωση, επιμονή, μαζικότητα και πάνω από
όλα σταθερή και αποφασιστική στάση απέναντι στους εργοδότες και στους
εκπροσώπους τους που προσπαθούν με χιλιάδες τρόπους και δικαιολογίες να
κάμψουν το φρόνημα και την αγωνιστικότητα των εργαζομένων.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΝΙΚΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ
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