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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνάντηση του ΣΥΕΤΕ 

με τη Διοίκηση με θέμα τη διεκδίκηση του ΣΥΕΤΕ για την καταβολή 
και φέτος ικανοποιητικού bonus σ’ όλους  τους εργαζόμενους της 
Τράπεζας για τη συμβολή τους στην  ανάπτυξή  της για το έτος 
2001. 
 Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι της Διοίκησης 
πρότειναν να χορηγηθεί bonus μειωμένο κατά  30% σε σχέση με 
το bonus  που χορηγήθηκε πέρυσι, με το επιχείρημα ότι μειώθηκαν 
το 2001 τα κέρδη της Τράπεζας κατά 30%. 
 Όπως είναι φυσικό ο ΣΥΕΤΕ αντέκρουσε τα επιχειρήματα 
της Διοίκησης τα οποία χαρακτήρισε απαράδεκτα και ξεκαθάρισε 
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί 
τέτοιες προτάσεις.  
 Οι προτάσεις και τα επιχειρήματα της Διοίκησης δεν 
μπορεί να γίνουν σε καμία περίπτωση δεκτά γιατί : 
1.- Συσχετίζουν το ύψος του φετινού Bonus  με το περσινό 
ενώ το bonus που διεκδικεί για φέτος ο ΣΥΕΤΕ είναι ποσοστό 
επί των κερδών της Τράπεζας.  Η πρότασή μας αυτή 
ορθολογικοποιεί τον τρόπο καταβολής bonus στο χώρο μας 
με ένα τρόπο που είναι κοινά αποδεκτός σ’ όλη την Ευρώπη. 
2.- Η Διοίκηση δεν τήρησε την ίδια στάση  ( να αυξήσει δηλ. το 
bonus ) τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα κέρδη της Τράπεζας 
είχαν θεαματική αύξηση. 
3.- Δεν ανταποκρίνονται στην επί πλέον προσπάθεια που 
κατέβαλαν όλοι οι εργαζόμενοι και το 2001 στον 
εκσυγχρονισμό της Τράπεζας (αναδιοργάνωση Δικτύου, 
εφαρμογή IRIS , εφαρμογή SAP, εφαρμογή ΣΥ.ΔΙ.ΠΕΛ κλπ).  
 
 



 
 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Ο ΣΥΕΤΕ θα αντιμετωπίσει υπεύθυνα και αποφασιστικά και 
αυτό το αίτημα όπως έκανε για όλες τις μεγάλες και σοβαρές 
διεκδικήσεις των εργαζομένων στην ΕΤΕ. 
 Η Διοίκηση πρέπει να αντιληφθεί ότι η δύναμη της Τράπεζας 
είναι οι εργαζόμενοι και να αντιμετωπίσει με την ανάλογη 
ευαισθησία τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις τους.   
 Στις κρίσιμες στιγμές της Τράπεζας οι εργαζόμενοι και τα 
στελέχη της ΕΤΕ στήριξαν  με όλες τις δυνάμεις τους  την πορεία 
και την προοπτική της και όχι όλοι όσοι εμφανίζονται κατά καιρούς 
στη Τράπεζα και προσλαμβάνονται ως ειδήμονες από την 
«αγορά», οι οποίοι αφού καταγράψουν στα βιογραφικά τους την 
παρουσία τους στην ΕΤΕ μετά την εγκαταλείπουν  για να 
συνεχίσουν την καριέρα τους αλλού.       
 

Για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων θα σας 
κρατάμε ενήμερους. 
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