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Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΙΩΠΑ  

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

ΓΙΑ ΤΟ BONUS ΤΟΥ 2009 

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Συνάδελφοι, 

 

 Σ΄ εφαρμογή της Επιχειρησιακής Σύμβασης 1995 η Επιθεώρηση Εργασίας 

κάλεσε τη Διοίκηση να συζητήσει με τον ΣΥΕΤΕ τους όρους χορήγησης του 

γενικού  bonus. 

 Η Διοίκηση αρνήθηκε και η Επιθεώρηση Εργασίας παρέπεμψε  το 

θέμα στον Εισαγγελέα. 

 Ο λόγος της παρανομίας και της παρατυπίας είναι πλέον γνωστός. 

Καταγράφεται στη σελίδα (120) του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΤΕ για την 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΕ. 

 Είκοσι τέσσερα στελέχη της Διοίκησης καρπώθηκαν 6.804.100 ευρώ, δηλ. 

το 19,44% του συνολικού ποσού που αποφάσισε να μοιράσει η Γ.Σ. των 

μετόχων στα μέλη της Διοίκησης, στα στελέχη και στους απλούς εργαζόμενους 

της Τράπεζας, για τη συμβολή τους στα αποτελέσματα της τράπεζας για το 

2007.  

 

Συνάδελφοι, 

 

 Η Διοίκηση Αράπογλου έχει φτάσει στο ναδίρ της αξιοπιστίας της. 

 Παρακράτησε το οφειλόμενο ποσό των 3.000.000 ευρώ περίπου για το 

2008 από τους εργαζόμενους του Δικτύου το οποίο είχαν κερδίσει με τον 

ιδρώτα τους (κίνητρα teller, ad hoc bonus, κλπ) για να τα μοιράσει στους 

στενούς συνεργάτες του. 



 Το χειρότερο είναι ότι αφαιρεί το ποσό αυτό από το ποσό των 17.500.000 

ευρώ με το οποίο αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων να ανταμείψει τους 

εργαζόμενους της ΕΤΕ για την οικονομική χρήση 2008 με αποτέλεσμα να 

μειωθεί το ποσό αυτό σε 14.500.000 ευρώ. 

 

 Ερωτάμε τον κύριο Αράπογλου :  

 

1. Μήπως γνωρίζατε ότι η Κυβέρνηση θα απαγορεύσει τα bonus στις 

Διοικήσεις των τραπεζών που συμμετείχαν στο πακέτο ενίσχυσης των 

τραπεζών και προστρέξατε να αναπροσαρμόσετε προς τα πάνω τα δικά 

σας bonus και τα bonus των άμεσων συνεργατών σας; 

2. Πως δώσατε bonus σε Βοηθό Γενικού Διευθυντή για την συμβολή του στα 

αποτελέσματα χρήσης 2007 αφού προσελήφθηκε το φθινόπωρο του 

2008; Μήπως δόθηκε αέρας για τον επόμενο χρόνο; 

 

Ο ΣΥΕΤΕ απαιτεί από τον κ. Αράπογλου:  

 

1. Να δοθεί στους εργαζόμενους του Δικτύου το ποσό των 3.000.000 

ευρώ που οφείλει η Διοίκηση από το ποσό των 34.000.000 ευρώ 

που αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων στη Γ.Σ. του 2008 (για την 

οικονομική χρήση του 2007). 

2. Να χορηγηθεί όλο το ποσό των 17.500.000 ευρώ που αποφάσισε η 

Γ.Σ. των μετόχων το 2009 (για την οικονομική χρήση του 2008) 

μετά από διαβούλευση με τον ΣΥΕΤΕ σ΄όλους του εργαζόμενους 

της Εθνικής. 

 

 
 
  

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

 


