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BONUS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 
Συνάδελφοι, 
 
 Η καταβολή του Γενικού bonus προβλέπεται από την Επιχειρησιακή 
Σύμβαση του 1995 και χορηγείτο μέχρι το έτος 2007  μετά από διαβούλευση 
της Διοίκησης με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  
 Το ελάχιστο ποσό που χορηγήθηκε σε κάθε εργαζόμενο το 2006 και το 
2007 ανήλθε στο ήμισυ  και στα ¾ του καθαρού μισθού του κάθε συναδέλφου, 
αντίστοιχα. Το 2008 η Διοίκηση της Τράπεζας χορήγησε ξαφνικά και μονομερώς 
το ποσό των 450 € σε 7.000 περίπου εργαζόμενους, χαρακτηρίζοντάς τους για 
πρώτη φορά ως μη αξιολογητέους, δηλ. σύμφωνα με αυτήν  άχρηστους.  
 Ο στόχος ήταν προφανής και το αποτέλεσμα γνωστό. Η ηγετική ομάδα 
της Ε.Τ.Ε., ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι  15 Γενικοί και η παρέα των 
συμβούλων τους καρπώθηκαν το μεγαλύτερο ποσό που αφήρεσαν  από τους 
7.000 εργαζόμενους. Μέσο ποσό υφαρπαγής € 1.100 από κάθε εργαζόμενο. 
 Προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι 15 
Γενικοί Διευθυντές μοιράστηκαν το ιλιγγιώδες ποσό των 7.000.000 €. 
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπροστά στην άρνηση της Διοίκησης να γίνουν 
διαβουλεύσεις για τον τρόπο χορήγησης του bonus αναγκάστηκε να 
καταφύγει στη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 29/9/09 και το 
προσεχές διάστημα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.  
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζήτησε και αυτήν την ύστατη ώρα να υπάρξει διαβούλευση 
και συμφωνία για τον τρόπο χορήγησης του bonus, αλλά η πλευρά της 
Διοίκησης αρνείται πεισματικά.  
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέτρα προκειμένου το bonus να 
μοιράζεται με τον δικαιότερο τρόπο και φυσικά δεν θα κλονιστεί από τις 
διάφορες φήμες που διαρρέουν κάποιοι,   ότι το συνολικό ποσό θα χαθεί εάν 
δεν μοιραστεί μέχρι το  τέλος του έτους. 
 Τα αποτελέσματα της Τράπεζας προέρχονται, κυρίως, από τον καθημερινό 
μόχθο των εργαζομένων,  γι’ αυτό το bonus θα πρέπει να κατανέμεται κυρίως 
σ΄αυτούς και όχι να το διαχειρίζεται η ηγετική ομάδα της Τράπεζας προς όφελός 
της και ως μέσον εξάρτησης των εργαζομένων και απορρύθμισης των 
εργασιακών σχέσεων.   
 

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

 
 


