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Κύριε Διευθυντά, 
 
   Θέμα : Μισθοδοσία προσωπικού ΕΤΕ 

 

 Ο μισθός αποτελεί νομική υποχρέωση της Τράπεζας προς τους 

εργαζόμενους και δίνεται ως αντάλλαγμα της εργασίας τους. 

 Ο εργοδότης επίσης έχει τη νομική υποχρέωση να αναγράφει στις 

αποδείξεις μισθοδοσίας που στέλνει ηλεκτρονικά πλέον στους εργαζόμενους, 

αναλυτικά τις νόμιμες κλαδικές τους αποδοχές, τις επιχειρησιακές ως και τις 

τυχόν επί πλέον ατομικές κάθε εργαζόμενου. 

 Η Τράπεζα από τον Μάρτιο άλλαξε τις αποδείξεις της μισθοδοσίας , 

δηλώνοντας στις επαφές που είχαμε, ότι αυτό γίνεται λόγω υποχρεώσεων της 

Τράπεζας προς το ΙΚΑ. Σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσής σας η νέα 

απεικόνιση της μισθοδοσίας θα ήταν αναλυτικότερη και ακριβής και ότι με την 

εκκαθάριση του Μαΐου θα είχαν ολοκληρωθεί όλες οι τυχόν εκκρεμότητες που 

υπήρχαν μέχρι τότε και η μισθοδοσία θα ομαλοποιείτο . 

 Όμως, κύριε Διευθυντά, ακόμη και με την τελευταία εκκαθάριση , τα 

προβλήματα όχι μόνο δεν επιλύθηκαν αλλά αυξήθηκαν. Κανείς δεν ξέρει τι 

παίρνει, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να προγραμματίσουν 

την οικογενειακή και προσωπική τους ζωή. 
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 Ζητάμε την άμεση βελτίωση των αποδείξεων μισθοδοσίας ώστε στο 

τελευταίο «κουτάκι» ο κάθε εργαζόμενος να βλέπει αναγεγραμμένο  το ποσό 

που θα πιστώνεται (μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων, όπως 

στεγαστικά δάνεια κλπ) για να ξέρει τι ποσό θα πάρει και η κάθε κράτηση να 

έχει ένδειξη σε τι αναφέρεται. 

 
Κύριε Διευθυντά, 

 Εάν το νέο σύστημα που εφαρμόζει η Τράπεζα δεν είναι έτοιμο, ζητάμε 

να επανέλθει το παλιό σύστημα και να εφαρμοστεί το νέο αφού 

ολοκληρωθεί και ελεγχθεί από τα στελέχη της Τράπεζας, 

απομακρύνοντας ταυτόχρονα την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται 

η Τράπεζα. 

 Είμαστε στη διάθεσή σας να σας αναπτύξουμε και πάλι τις απόψεις μας. 
 
 
 

Με τιμή 
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 
  
Γιώργος Γιαννακόπουλος Ευθύμιος Κατσίκας 

 
 
 
 
 
 
 


