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ΜΠΟΝΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟΝ ΣΥΕΤΕ 

Ο ΣΥΕΤΕ ΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΟΥΣ 

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

Συνάδελφοι, 
 
 Η αδιαλλαξία και οι μεθοδεύσεις της Διοίκησης δεν πέρασαν. 
Η Δικαιοσύνη όπως πριν και η Επιθεώρηση Εργασίας αποδέχθηκαν την επιχειρηματολογία    
του ΣΥΕΤΕ ότι οι πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων κάθε χρόνο προσδιορίζονται μετά 
από διαβούλευση, διάλογο και συμφωνία μεταξύ Διοίκησης και ΣΥΕΤΕ. 
 Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το BONUS χρήσης του 2008 δεν μπορεί να καταβληθεί 
με μονομερή απόφαση της Διοικήσεως παρά μόνο μετά από διάλογο και διαβούλευση με το 
ΣΥΕΤΕ.  
 Η απόφαση της Δικαιοσύνης ουσιαστικά επιβάλλει στην Διοίκηση της ΕΤΕ να 
προσέλθει σε διαπραγματεύσεις και διάλογο τόσο για το BONUS του 2008 όσο και 
για την Κλαδική Σύμβαση του 2009 γιατί οι πάσης φύσεως αποδοχές των 
εργαζομένων χορηγούνται μετά από συλλογική συμφωνία και δεν είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη.  
 Καλούμε τη Διοίκηση ότι εάν πράγματι θέλει (όπως ισχυρίζεται μέσω της εσωτερικής 
επικοινωνίας)να δώσει αυξήσεις και παροχές σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΤΕ δεν έχει 
παρά να προχωρήσει εδώ και τώρα σε διάλογο: 
 

1) Για την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης με την ΟΤΟΕ για τις αυξήσεις 
του 2009. 

2) Για την υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης με το ΣΥΕΤΕ για το 
2009. 

3) Για τον τρόπο διανομής και του BONUS του 2008 σε όλο το προσωπικό της ΕΤΕ 
μετά από διαβούλευση και συμφωνία με το ΣΥΕΤΕ. 

 
Η Διοίκηση οφείλει μετά την απόφαση της δικαιοσύνης να αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται 
τις αποφάσεις  της και να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο και διαβούλευση με το ΣΥΕΤΕ 
προκειμένου να χορηγηθεί το BONUS το συντομότερο δυνατό. 
 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώργος Γιαννακόπουλος      Γιώργος Μότσιος 

 


