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ΤΕΥΧΟΣ 6 – 02/02/2010 

 

Μισθολογικά   

«Οι πάσης φύσης αμοιβές του προσωπικού καθορίζονται όπως ορίζεται από τον Νόμο, από τις οικείες 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών, τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις, 
Διαιτητικές Αποφάσεις, από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, από σχετικά πρακτικά συμφωνίας και 
τις ευνοϊκότερες των παραπάνω όρων, αποφάσεις της Τράπεζας.» - Άρθρο 13.1 Κανονισμού Εργασίας 
 
 «Η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί  στον εργαζόμενο, κατά την εξόφληση των μηνιαίων αποδοχών του, 
εκκαθαριστικό σημείωμα στο οποίο απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του, οι 
κρατήσεις επί αυτών καθώς και οι τυχόν υπέρτερες εκείνων που προκύπτουν από τις κλαδικές και 
επιχειρησιακές ΣΣΕ.» Άρθρο 13.3 Κανονισμού Εργασίας 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αποδοχές μας, κυρίως ως προς τις ελάχιστες καταβαλλόμενες, ρυθμίζονται από τις 
Κλαδικές Συμβάσεις – Διαιτητικές Αποφάσεις – , οι οποίες υπογράφονται από την Ομοσπονδία (ΟΤΟΕ) και τις 
Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφει ο Σύλλογος(ΣΕΕΤ). Επίσης είναι υποχρεωτική 
η χορήγηση αναλυτικού εκκαθαριστικού κατά την εξόφληση των μηνιαίων αποδοχών, στο οποίο αναφέρεται 
μισθολογική ανάλυση - από πού δηλαδή προέρχονται οι αμοιβές μας -.  
 
Στην Τράπεζά μας, σύμφωνα πάλι με τον Κανονισμό Εργασίας και το άρθρο 13.2, οι συνάδελφοι που 
αμείβονται με υπέρτερες αποδοχές (έχουν δηλαδή στο τέλος του εκκαθαριστικό τους το λεκτικό ΔΙΑΦΟΡΑ), 
τους καταβάλλεται επιπλέον το επιστημονικό επίδομα, το επίδομα γάμου και το επίδομα τέκνων, ΜΟΝΟ όταν η 
διαφορά αυτή δεν υπερβαίνει το 20% των κλαδικών ελάχιστων αποδοχών. 
 
Παράδειγμα: Συνάδελφος που αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό 1450 € , ο οποίος στο λεκτικό ΔΙΑΦΟΡΑ έχει το 
ποσό των €100 (αμείβεται δηλαδή με €100 παραπάνω από τα ελάχιστα νόμιμα που ορίζει η Κλαδική Σύμβαση), 
εάν παντρευτεί ή αποκτήσει παιδί ή αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισότιμο, τότε δε θα συμψηφιστεί το ποσό του 
επιδόματος που του αναλογεί με τις υπέρτερες αποδοχές, αλλά θα του καταβάλλεται επιπλέον το επίδομα αυτό. 
Έτσι εάν παντρευτεί, ο μισθός του σήμερα θα γίνει 1450+110,7=€ 1560,7. Εάν δεν υπήρχε το άρθρο αυτό ο 
μισθός του θα διαμόρφωνόταν σε 1450+10,7=1460,7 κ.ο.κ. ή εάν αμείβοταν με €120 υπέρτερες αποδοχές δε θα 
του καταβαλλόταν τίποτα. Το μόνο που άλλαζε θα ήταν το ποσό στο λεκτικό ΔΙΑΦΟΡΑ του εκκκαθαριστικού και 
θα γινόταν €9,30. 
 



 
 
Με βάση τα παραπάνω οι συνάδελφοι που αμείβονται με υπέρτερες αποδοχές και έχει μεταβληθεί η 
οικογενειακή τους κατάσταση (γάμος-παιδί)  ή έχουν αποκτήσει πτυχίο και δεν τους καταβάλλονται επιπλέον 
αυτά τα επιδόματα ( εφόσον οι αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν το 20% του κλαδικού μισθού τους ), να 
επικοινωνήσουν με το Σύλλογο(12723).  
 
Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό. 

 
  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


