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Συνάδελφοι, 
 
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. λόγω της αδιαλλαξίας της Διοίκησης και την άρνησης της να 
διαβουλευθεί με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τη χορήγηση του  bonus κατέθεσε την Παρασκευή 
31/7/09 ασφαλιστικά μέτρα για να ανασταλεί η μονομερής απόφαση για τον τρόπο 
διανομής του ποσού που αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων.  
 Η αδιαλλαξία της Διοίκησης, η άδικη, η αυθαίρετη, η παράνομη και η 
επικίνδυνη για τη συνέχεια και την προοπτική της ίδιας  της Τράπεζας πολιτική της 
Διοίκησης και στο ζήτημα της χορήγησης του bonus, μας αναγκάζει να 
χρησιμοποιήσουμε όλα τα νομικά μέτρα προκειμένου να αναγκάσουμε τη Διοίκηση 
να αλλάξει πολιτική.  
Συνάδελφοι, 
 Η πολιτική της Διοίκησης είναι : 
- άδικη γιατί ένας μικρός αριθμός στελεχών σε σχέση με το σύνολο των 
εργαζομένων καρπούται το μεγαλύτερο ποσό του bonus. 
- παράνομη, γιατί δεν διαβουλεύεται με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. όπως προβλέπει η Σ.Σ.Ε. του 
1995 και χορηγεί bonus στους ημέτερους της συνεργάτες με βάση τα συμβόλαιά 
τους ενώ βάζει ποσοτικούς περιορισμούς στην αξιολόγηση των εργαζομένων στις 
Διευθύνσεις (30% του αριθμού που απασχολούνται σ’ αυτές θεωρώντας τους άλλους 
άχρηστους) και το ποσό που είναι για το Δίκτυο το διασπά  σε γενικό bonus και ad 
hoc bonus. 
-επικίνδυνη για τη συνέχεια και την προοπτική της Τράπεζας γιατί η ιδιοποίησή 
τεραστίων ποσών από μια μικρή ομάδα στην κορυφή της ιεραρχίας της Διοίκησης 
οδηγεί σε ριψοκίνδυνες αποφάσεις για το μέλλον της ίδιας της Τράπεζας, 
υποβάθμιση των κινδύνων για να επιτευχθούν οι στόχοι, και άκρως ανταγωνιστικές 
και αυταρχικές συμπεριφορές.  
Συνάδελφοι,  
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις του τον αγώνα μέχρι : 
Α) Ν’ αποκατασταθεί ο ουσιαστικός διάλογος και στο ζήτημα του bonus μεταξύ 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης και  
Β) Το bonus να διανέμεται με δικαιότερο τρόπο που να ανταμείβει τη συμμετοχή στη 
θετική πορεία της τράπεζας όλων των εργαζομένων, των στελεχών της Τράπεζας και 
της ίδιας της Διοίκησης χωρίς να υποσκάπτεται η προοπτική και η συνέχεια της 

Εθνικής Τράπεζας.  
          Με συναδερφικούς χαιρετισμούς 

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

     Γιώργος Γιαννακόπουλος        Γιώργος Μότσιος   


