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BONUS 2007 
ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΑΝΟΜΗ του BONUS  
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Ένας μισθός ως κατώτατο ποσό  bonus για όλους τους συναδέλφους 
Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ο Σύλλογος που για πρώτη φορά το 1995 καθιέρωσε το 
θεσμό της Επιχειρησιακής Σύμβασης στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας κάτι που         
συνέχεια επεκτάθηκε και στις άλλες Τράπεζες. 
Από το 1995 και πλέον οι εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε. είχαν τη δυνατότητα μέσω 
των διαπραγματεύσεων και των διεκδικήσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να βελτιώνουν την 
οικονομική και μισθολογική τους θέση. 
Τρεις ήταν οι θεσμοί μέσω των οποίων όλα τα προηγούμενα χρόνια ενισχύονταν 
οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές μας.  

1.- Κλαδική Σύμβαση Ο.Τ.Ο.Ε. –Τραπεζών. 
2.- Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε.  
3.- Χορήγηση Bonus κατ’ έτος σε όλους τους εργαζόμενους στην Ε.Τ.Ε. 
μετά από συμφωνία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης της Τράπεζας για το ύψος και 
τον τρόπο διανομής του bonus.  

Φέτος η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε : 
1.- Δεν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις για την κλαδική σύμβαση. 
2.- Δεν συζητά με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. το ύψος και τον τρόπο διανομής του 
bonus σ΄ όλο το προσωπικό σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο της           
Επιχειρησιακής Σύμβασης του 1995. 

Συνάδελφοι, 
Η προσπάθεια της σημερινής Διοίκησης για την ουσιαστική κατάργηση 

όλων των θεσμών και των συμβάσεων μέσω των οποίων δίδονται οι αυξήσεις 
στο μισθολόγιο μας και στις αποδοχές μας είναι απαράδεκτη. 

Θέλει η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. να δημιουργήσει ένα καθεστώς απόλυτης 
απορρύθμισης που θα τις δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζει μόνη της πότε, 
πως και τι αυξήσεις θα δίνει κάθε έτος στους εργαζόμενους στην Εθνική 
Τράπεζα χωρίς κανένα διάλογο με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Η καταβολή ενός μισθού ως κατώτατο ποσό bonus για όλους τους 
συναδέλφους αποτελεί τη βάση του διαλόγου για το οικονομικό έτος 
2007 όπου τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 60% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Απαιτούμε από την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. να αναγνωρίσει στη πράξη τη 
συμβολή των εργαζομένων στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της Τράπεζας 
και να προσέλθει σε διάλογο με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τον τρόπο καταβολής του 
bonus για το έτος 2007, για να μην επαναληφθεί ο απαράδεκτος και άδικος 
τρόπος διανομής του bonus του 2006. 

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

 


