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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ε.Τ.Ε. 

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Συνάδελφοι, 
 Στις 26/6/2013 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση εκπροσώπων των Σωματείων 
της Ε.Τ.Ε. με τον Διευθυντή Προσωπικού κ. Δ. Χριστόπουλο και άλλων αρμόδιων 
υπηρεσιακών στελεχών, για τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω : 
 Στη συνάντηση από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετείχαν ο Πρόεδρος Γ. 
Γιαννακόπουλος και ο Αν. Γεν. Γραμματέας Θύμιος Παπαγιάννης.  
 
 Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. 
 

Οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  και οι εκπρόσωποι των άλλων Σωματείων 
ανέφεραν ότι με τα νέα εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας υπάρχει μεγάλη σύγχυση σ΄ 
όλους τους συναδέλφους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπολογίσουν το 
ακριβές ποσό που θα λάβουν τον επόμενο μήνα προκειμένου να προγραμματίσουν 
τις ατομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους. Ζητήσαμε να αποκατασταθεί το 
συντομότερο δυνατόν, η ορθότητα των νέων εκκαθαριστικών ώστε ο κάθε 
εργαζόμενος να γνωρίζει το ακριβές ποσό της μισθοδοσίας του. 
 Τελικά αφού καταγράφηκαν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ο κος 
Χριστόπουλος δεσμεύτηκε ότι: 
1.- Θα ληφθούν μέτρα που θα βελτιώνουν την εικόνα των εκκαθαριστικών, όμως 
δήλωσε αδυναμία αναγραφής  στο τελικό κουτάκι του ακριβούς ποσού της πίστωσης. 
2.- Θα εκδοθεί μέχρι 28/6/2013 αναλυτική ανακοίνωση της Τράπεζας στην 
εσωτερική επικοινωνία, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η λογική και η εξήγηση 
της νέας μισθοδοσίας.  
3.- Θα δημιουργηθεί ΑΜΕΣΑ ειδικό helpdesk στη Διεύθυνση Προσωπικού στο 
οποίο ο κάθε συνάδελφος θα μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά για κάθε απορία ή 
ένσταση που έχει για τη μισθοδοσία του. 
 Η Διοίκηση θα πρέπει να πάρει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να εξομαλυνθεί το σύστημα μισθοδοσίας διαφορετικά να 
επανέλθει το προηγούμενο σύστημα.  
 
 Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. από 1.8.2008 
μέχρι 31.12.2012 
 
 Με τον ν. 3655/2008 το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. ενσωματώθηκε 
στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο καταργήθηκαν όλες οι 
καταστατικές διατάξεις του Ταμείου μας εκτός δύο διατάξεων που αφορούν «στις 
προβλέψεις περί των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού 
της σύνταξης».  
 Σύμφωνα με ορισμένους νομικούς αυτό σημαίνει ότι οι κρατήσεις υπέρ του 
Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ, από την 1.8.2008  μέχρι 31.12.2012, τόσο των  εργοδοτικών 
εισφορών  όσο και των  εισφορών των εργαζομένων, θα έπρεπε να γίνονταν επί του 
τεκμαρτού ποσού που προβλέπει η νομοθεσία του Ι.Κ.Α. (επί του ποσού των 
2.432,25 € μηνιαίως). 
 Το θέμα προέκυψε όταν μερικοί εργαζόμενοι της Τράπεζας που υπηρετούν 
στην Διεύθυνση Προσωπικού αποφάσισαν να διεκδικήσουν ατομικά τη διαφορά της 



παρακράτησης επειδή οι αποδοχές τους ήταν μεγαλύτερες του τεκμαρτού ποσού του 
Ι.Κ.Α. για το διάστημα από 1.8.2008 μέχρι 31.12.2012.  
 Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. υπογράμμισαν το γεγονός ότι η 
Τράπεζα στις 11/8/2008, ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η σχετική με το θέμα 
εγκύκλιος του Ι.Κ.Α. θα έπρεπε : 
1.- Να ενημερώσει τους Συλλόγους για την ύπαρξη μιας τέτοιας εκδοχής και  
2.- Να προέβαινε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να πάρει οριστική και 
αμετάκλητη απάντηση από το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ για το ποσό επί του οποίου θα έπρεπε να 
υπολογίζει τις εισφορές των εργαζομένων ως και τις εργοδοτικές εισφορές. Σε 
περίπτωση  που υπήρχε διάσταση απόψεων Τράπεζας και Ι.Κ.Α.  τη λύση να την 
έδιναν τα δικαστήρια.  

Επίσης τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα : 
1.- Ποια η θέση της Τράπεζας για το ζήτημα αυτό. 
2.- Εάν η τυχόν δικαστική επιδίωξη της αλλαγής της παρακράτησης θα επηρέαζε τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσων εργαζομένων έχουν ασφαλιστεί πριν την 
1.1.1993 και υπάρχει ο κίνδυνος εξωμείωσης των όρων συνταξιοδότησης με τα όρια 
συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. και  
3.- Εάν υπάρχει η δυνατότητα να εξαναγκαστεί το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ να επιστρέψει τις 
παραπάνω κρατήσεις  στους εργαζόμενους – ασφαλισμένους στην περίπτωση  
δικαστικής δικαίωσης δεδομένου ότι ο δικαστικός αγώνας θα είναι μακροχρόνιος και 
δαπανηρός. 
 Ο κος Χριστόπουλος δεσμεύτηκε να μας απαντήσει για το πρώτο ερώτημα, ενώ 
για τα δύο επόμενα ερωτήματα ως και για όλα τα θέματα που συσχετίζονται με το 
ζήτημα αυτό, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα ζητήσει την θέση του νομικού  του συμβούλου 
προκειμένου να λάβει τις οριστικές αποφάσεις του.  Οι υπόλοιποι Σύλλογοι δήλωσαν 
ότι θα κάνουν το ίδιο.  
  
 Γ.  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Τράπεζας με τις ρυθμίσεις που προβλέπουν οι 
Επιχειρησιακές και Κλαδικές Συμβάσεις (μείωση επιτοκίου, τοκοπληρωμή, 
επιμήκυνση δανείων, κλπ) για τα στεγαστικά δάνεια τα οποία χορηγούνται από την 
Διεύθυνση Προσωπικού θα εκδοθούν οριστικά την επόμενη εβδομάδα.  
 
 Δ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ  
 
 Σας γνωρίζουμε ότι η Διοίκηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και το επίδομα αδείας 2013 θα καταβληθεί στις 28/6/2013 και 
δεν θα επηρεαστεί από τις μειώσεις της Κλαδικής Σύμβασης Ο.Τ.Ο.Ε.-
Τραπεζών 2012-2015.  
 Δυστυχώς, η σημερινή απόδειξη του επιδόματος αδείας απέδειξε για 
μια ακόμη φορά τις αδυναμίες του νέου συστήματος μισθοδοσίας, γεγονός 
το οποίο πρέπει να οδηγήσει την Διοίκηση της Τράπεζας σε άμεση λύση. 

Για τις εξελίξεις θα σας ενημερώσουμε άμεσα.  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Θύμιος Παπαγιάννης 
 


