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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ-

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ 11πμ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Οι εξελίξεις στο θέμα της Επικούρησης δεν επιτρέπουν ούτε λεπτό εφησυχασμού. Η ΕΝΙΑΙ
Α
στην
τελευταία της ανακοίνωση προειδοποίησε ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΣΥΕΤΕ είναι
αυτές που «...
θα συναινέσουν στη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου για την επικουρική μας
σύνταξη. Που όλα αυτά τα χρόνια σώπαιναν μπροστά στο πρόβλημα του ΛΕΠΕΤΕ
. Που οδήγησαν τον κλάδο σε ανούσιες δικαστικές διαμάχες και στην ουσία δεν οργάνωσαν
τον αγώνα με χαρακτηριστικά διεκδίκησης για όλο τον κλάδο, για όλους τους εργαζόμενους
ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Είναι αυτοί που θα «διαπραγματευτούν» τη μείωση της
παροχής του ΛΕΠΕΤΕ, που θα «κόψουν και θα ράψουν» και τελικά θα πανηγυρίσουν ότι
κατάφεραν τα ανθρωπίνως δυνατά...»

Η Διοίκηση από την πλευρά της επιμένει στην πρότασή της: ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ με
ταυτόχρονη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου (του τρίτου πυλώνα δηλαδή ασφάλισης)
για όλους τους εργαζόμενους. Ενός ταμείου, στο οποίο θα ενταχθούμε με μειωμένες
παροχές,
γιατί αυτό «επιτάσσει η
αγορά», αυτό συμφέρει το τραπεζικό κεφάλαιο, προκειμένου να μειώνει το «λειτουργικό
του κόστος», να αυξάνει τα κέρδη του.
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Ο διάλογος που άνοιξε η τράπεζα με τον ΣΥΕΤΕ (στον οποίο έχουμε εξ αρχής διαφωνήσει,
μιας και εκ των προτέρων γνωρίζουμε τα αποτελέσματά του) καθώς και η δημιουργία
επιτροπής «τεχνοκρατών» που θα φέρουν στον ΣΥΕΤΕ τις θέσεις της Διοίκησης,
αποτελούν ακόμη μια προσπάθεια προκειμένου να κρατήσουν τους εργαζόμενους μακριά
από κάθε αγωνιστική διεκδίκηση, την ίδια στιγμή που οι συνταξιούχοι έχουν 5 ολόκληρους
μήνες να λάβουν την επικουρική τους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ νίπτει τα χείρας. Αφήνει ανεξέλεγκτη την τράπεζα να
παρακρατεί τις εισφορές των συνταξιούχων της ΕΤΕ, ενώ οι εν κρυπτώ συναντήσεις των
αρμόδιων υπουργών της με συνδικαλιστικά στελέχη της ΟΤΟΕ από διάφορες τράπεζες για
τις εξελίξεις των ταμείων επικούρησης του κλάδου, φέρνει ακόμη πιο κοντά την υλοποίηση
των σχεδίων τους για επαγγελματικό ταμείο σε όλο τον κλάδο.

Άλλωστε, οι συνεντεύξεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ διά στόματος Τ. Πετρόπουλου, όσο και της ΝΔ
(Κ. Μητσοτάκη που τάσσεται υπέρ της δημιουργίας επαγγελματικών ταμείων) και στελεχών
του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Αποτελούν ουσιαστική
συμφωνία με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και των τραπεζιτών, δηλαδή με την συνεχή μείωση
των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών. Έτσι ώστε οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι
να πουν «περασμένα- ξεχασμένα», να απαρνηθούν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, οι
οποίες θα γίνουν επενδυτικά κεφάλαια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με άμεσο κίνδυνο να
χαθούν όλες.

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΑΠΟ ΟΣΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ. ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Η Τράπεζα να πληρώσει ΑΜΕΣΑ τους 5 επικουρικούς μισθούς που χρωστάει στους
συνταξιούχους και να εγγυηθεί την απρόσκοπτη πληρωμή των συντάξεων από δω και στο
εξής.

Να μην προχωρήσουν τα σχέδια για τα επαγγελματικά ταμεία και την ιδιωτική ασφάλιση.
Δεν παζαρεύουμε το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας, το δικαίωμα για αποκλει
στικά ΔΗΜΟΣΙΑ και καθολική κοινωνική ασφάλιση που να ικανοποιεί τις ανάγκες

2/3

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018 10:23 -

μας

.
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