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BONUS 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ του κ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 

 
Συνάδελφοι, 
 
 Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. η διαβούλευση και ο διάλογος για όλα τα οικονομικά 
και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην Ε.Τ.Ε. είναι 
αδιαπραγμάτευτα.  

Κατά συνέπεια ο τρόπος, η διανομή και η χορήγηση του bonus προς τους 
εργαζόμενους της Ε.Τ.Ε. δεν μπορεί να αποτελεί «στεγανό». 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεπής στις αρχές του με υπευθυνότητα και σοβαρότητα 
πήρε όλες τις συνδικαλιστικές και νομικές πρωτοβουλίες που μπορούσε με 
αποκλειστικό στόχο και επιδίωξη τη διαβούλευση και τη δίκαιη κατανομή του 
BONUS.  
 Η Διοίκηση αρνούμενη πεισματικά τη διαβούλευση και τον 
διάλογο προχώρησε για άλλη μια φορά στην άδικη και αδιαφανή 
διανομή του bonus. Τα ερωτήματα είναι πολλά για αυτή την απαράδεκτη 
πρακτική εκ μέρους της Διοίκησης. 
1.- Είναι δυνατόν να μοιράζει τη μερίδα του λέοντος ως bonus στο σύνολο των 
συμβούλων και των ειδικών συνεργατών της και μάλιστα όταν τους  αμείβει με 
προκλητικές αμοιβές και ειδικά πακέτα ατομικών συμβάσεων ; 
2.- Πως είναι δυνατόν αυθαίρετα με τη χρήση απλά του απόλυτου διευθυντικού 
δικαιώματος να χαρακτηρίζονται χιλιάδες συνάδελφοι ως μη αξιολογητέοι και να 
τους χορηγείται ως bonus 450 € ;  
3.- Με ποια τελικά κριτήρια και με ποια διαδικασία αποφασίστηκε  να δοθεί το  
Bonus στο Δίκτυο και στις Διευθύνσεις συλλογικά και ατομικά ; 
Συνάδελφοι, 

Αυτή η πολιτική οδήγησε σε πτώχευση και κρίση τις Τράπεζες σ’ όλο τον 
κόσμο και σε οικονομική κρίση, τις συνέπειες της οποίας υφίστανται σήμερα οι 
εργαζόμενοι.  
√ Σε μια εποχή όπου η διαφάνεια, η διαβούλευση και ο διάλογος είναι σε 
πρώτη προτεραιότητα για τη λύση των προβλημάτων που απασχολούν τους 
εργαζόμενους,  
√ Σε μια εποχή που τα golden boys, οι προκλητικές αμοιβές, η αδιαφάνεια 
είναι στο στόχαστρο όλης της κοινωνίας  

Το management της Διοίκησης Αράπογλου  βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση 
με το πνεύμα της νέας εποχής και τις ανάγκες της Τράπεζας, των εργαζομένων 
και της ελληνικής κοινωνίας.   

 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
              Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 
 
    Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 

 


