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Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤτΕ
Ολοκληρώθηκε στις 14/7/2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο
Πρόγραμμα Πρόσθετων Μετεργασιακών Παροχών των νεοασφαλισμένων
συναδέλφων, όπως προέβλεπε η Εγκύκλιος Διοίκησης 431/4.5.2017. Η εμπρόθεσμη
δήλωση συμμετοχής των συναδέλφων υπερέβη το 80% επί του συνόλου εκείνων
που είχαν το σχετικό δικαίωμα εγγραφής, ποσοστό που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό.
Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία των νεοασφαλισμένων συναδέλφων αποτελεί πλέον μέρος
της «οικογένειας» του Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από
6.500
ασφαλισμένοι,
συνταξιούχοι
και
εν
ενεργεία
συνάδελφοι,
συμπεριλαμβανομένων και μελών της Διοίκησης.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πλειονότητα των νέων δικηγόρων δήλωσαν
συμμετοχή στο Πρόγραμμα, δίνοντας εμμέσως πλην σαφώς ηχηρή απάντηση σε
όλους εκείνους που αμφισβητούσαν τη νομιμότητά του.
Ωστόσο, περίπου 180 νέοι συνάδελφοι επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα, παρά τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Εκτιμούμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί έπεσαν θύματα:
α). Της παραπληροφόρησης που επιμελώς κάποιοι επιτήδειοι καλλιέργησαν
όλο αυτό το διάστημα για το Πρόγραμμα, όπως για τη δήθεν μη βιωσιμότητά του,
για την εμπλοκή ασφαλιστικής εταιρίας στη διαχείριση του κεφαλαίου του, για τη
νομιμότητά του κ.ο.κ. Οι γνωστοί αυτοί τυχοδιώκτες του συνδικαλισμού στην Τράπεζα
της Ελλάδος είναι πλέον υπεύθυνοι για το κόστος και τις συνέπειες που θα
υποστούν όσοι συνάδελφοι παρασύρθηκαν εξαιτίας της ψευδολογίας τους.
β). Της εσφαλμένης προσδοκίας για παράταση της ημερομηνίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, συνηθισμένοι στις γνωστές «ελληνικές» πρακτικές.
γ). Της γενικότερης αβεβαιότητας και ανησυχίας που διακατέχει το σύνολο της
κοινωνίας μετά την κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Δυστυχώς, δεν
έγινε σε όλους κατανοητό ότι το Πρόγραμμα έρχεται να αντισταθμίσει αυτόν τον κίνδυνο
και επομένως η συμμετοχή σ’ αυτό διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τα ασφαλιστικά
μας δικαιώματα και το μελλοντικό εισόδημα.

δ). Της νοοτροπίας που προκρίνει την ικανοποίηση πρόσκαιρων αναγκών ή
επιθυμιών σε αντιπαραβολή με τις σημαντικές παρακαταθήκες που δημιουργεί
μία ασφαλής επένδυση στο μέλλον. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι κανένας
συνάδελφος δεν έχει ζημιωθεί εμπιστευόμενος τον θεσμό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Όσον αφορά στον τομέα της πληροφόρησης σχετικά με το Πρόγραμμα αξίζει να
αναφέρουμε την προθυμία που επέδειξε και την προσπάθεια που κατέβαλε ο
Διευθυντής κ. Μ. Μιχαλόπουλος, ο οποίος διέθεσε πολλές ώρες προκειμένου να
εξηγήσει το Πρόγραμμα σε όσους συναδέλφους το επιθυμούσαν, καθώς και το χρόνο
και την προσπάθεια που κατέβαλαν η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης κα Α. Παξινού και ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών κ. Β. Κωτσοβίλης, ο
οποίος έκανε καίριες νομικές παρεμβάσεις.
Από την άλλη πλευρά δεν παρατηρήθηκε ανάλογη προθυμία και ενδιαφέρον από
κάποια άλλα διευθυντικά στελέχη να κατανοήσουν και να εξηγήσουν το Πρόγραμμα σε
νέους συναδέλφους. Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι το έργο του Διευθυντή δεν
περιορίζεται αποκλειστικά στην εκτέλεση των στενών υπηρεσιακών του καθηκόντων,
αλλά επεκτείνεται στην εμπέδωση της κουλτούρας της Κεντρικής Τράπεζας στους
συναδέλφους.

Καλούμε τους λιγοστούς συναδέλφους που για οποιονδήποτε λόγο δεν
υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό για να
ελαχιστοποιήσουν την επιβάρυνση του κόστους συμμετοχής τους!

Ταυτόχρονα, καλούμε τη Διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του
νομικού πλαισίου που αφορά στα ασφαλιστικά θέματα της Τράπεζας της
Ελλάδος και στην επιστροφή των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων οι οποίοι
έχουν χαρακτηριστεί αντισυνταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Υ.Γ. Κατά τα φαινόμενα ξεκινάει μια νέα μόδα στις ανακοινώσεις του ΣΕΠΤΕ. Μετά το
υποτιθέμενο μεγάλο ενδιαφέρον συναδέλφων για να γραφτούν στις τάξεις του ΣΕΠΤΕ,
που οδήγησε για ένα διάστημα στην επισύναψη Αίτησης για την εγγραφή νέου μέλους
σχεδόν σε κάθε τους ανακοίνωση, τώρα ήρθε η σειρά του υποτιθέμενου μεγάλου
ενδιαφέροντος συναδέλφων να διαγραφούν από το Πρόγραμμα, με συνέπεια την
επισύναψη σχετικής Αίτησης διαγραφής στην τελευταία τους ανακοίνωση. Μήπως στο
μέλλον δούμε και τις δύο αιτήσεις συνημμένες «πακέτο» σε κάθε τους ανακοίνωση σε
έκδοση 2 σε 1;

