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● Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ BONUS ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2007 

● O ΣΥΕΤΕ ΖΗΤΑ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ BONUS 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ META ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΥΕΤΕ 

● ΕΝΑΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Η 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

 
Συνάδελφοι, 
 Ο θεσμός του bonus χρησιμοποιείται από τις υγιείς επιχειρήσεις  
ως μέσο υποκίνησης των εργαζομένων. Θα πρέπει να στηρίζεται σε 
ορισμένες αρχές που θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ 
της Διοίκησης και του συνδικαλιστικού φορέα των εργαζομένων για 
να είναι αποδεκτό από τους εργαζόμενους και όσο το δυνατόν πιο 
δίκαιο. 
 Η Διοίκηση της ΕΤΕ τα τελευταία χρόνια αλλάζει τη μορφή του 
bonus και το χρησιμοποιεί ως μέσον: 
 
α) Πλουτισμού των μελών της Διοίκησης, των συνεργατών της 

και των συμβούλων της. 
β) Χειραγώγησης των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών της 

τράπεζας. 
γ) Διάσπασης της ενότητας και της αλληλεγγύης των 

εργαζομένων. 
 
Συνάδελφοι, 
 Ο κάθε εργαζόμενος της τράπεζας για τη συμβολή του  
στην επίτευξη των κερδών της οικονομικής χρήσης 2007 που  
ανήλθαν σε 1,7 εκατ. δικαιούται να λάβει ένα καθαρό μηνιαίο  
μισθό γιατί, για τη συμβολή του στα κέρδη του 2005 που ήταν  
724 εκατ. , πήρε μισό καθαρό μηνιαίο μισθό.  
 
Συνάδελφοι, 
 Ο ΣΥΕΤΕ με επιστολή του από τις 25/4/2008 ζήτησε από τον  
Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γατόπουλο ειδική  
συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο καταβολής του  



bonus για το 2007. 
 Δυστυχώς ο κ. Γατόπουλος, πιστός στο δόγμα αποφασίζω και 
διατάσσω αρνείται πεισματικά να συναντηθεί μαζί μας ενώ την ίδια 
ώρα σχεδιάζει με μεγάλη μυστικότητα σε συνεργασία με την κα 
Βλάχου, τον τρόπο διανομής του bonus. 
 Η άρνησή του να συζητήσει με τον ΣΥΕΤΕ και ο απαράδεκτος 
και άδικος τρόπος με τον οποίο χορηγήθηκε το περσινό bonus δεν 
μας αφήνει καμία αμφιβολία για το έκτρωμα που θα παρουσιάσει στις 
27/6/2008, ημέρα κατά την οποία η Διοίκηση στην τελευταία 
συγκέντρωση στελεχών στην Αθήνα δήλωσε ότι θα πιστωθεί το 
bonus.   
 Ο ΣΥΕΤΕ μ΄αυτήν την ανακοίνωσή του ζητά από τον κ. 
Αράπογλου να δώσει άμεσα εντολή : 
 

1) Να σταματήσει ο μονομερής σχεδιασμός της χορήγησης του 
bonus. 

2) Να συναντηθεί ο κ. Γατόπουλος με τον ΣΥΕΤΕ και να 
αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο διανομής του bonus. 

3) Να αποδεχθεί την πρόταση του ΣΥΕΤΕ να παρακρατηθεί το 
10% του bonus υπέρ του ΤΥΠΕΤ. 

 
Συνάδελφοι, 

Τυχόν άρνηση του κ. Διοικητή να αποδεχθεί την  
πρότασή μας αποδεικνύει ότι η αναφορά του στη συνέντευξη 
που έδωσε στην τελευταία «Κυριακάτικη Καθημερινή» ότι 
«πρέπει να συζητούμε μόνο με το Σύλλογο της τράπεζάς μας 
για όλα τα θέματα και πρώτα από όλα βεβαίως για τις 
αμοιβές» είναι επικοινωνιακό τρικ και μόνο. 
 Για τον ΣΥΕΤΕ η δίκαιη διανομή του bonus μέσα από 
διαβούλευση και διάλογο αποτελεί προϋπόθεση για την αναπτυξιακή 
πορεία της ΕΤΕ και την στήριξη των εργαζομένων της τράπεζας. 
 

   
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 
  

 


