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BONUS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2001
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ 3% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001
ÓõíáäÝëöéóóåò,óõíÜäåëöïé,
Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ αποφάσισε να διεκδικήσει και για φέτος τη χορήγηση bonus
για την οικονομική χρήση του 2001. Η διεκδίκηση ανέρχεται στο 3% επί των κερ
δών (προ φόρων) που θα ανακοινώσει η Διοίκηση. Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή
του εκτίμησε ότι η χορήγηση Γενικού bonus σε όλους τους εργαζόμενους σ'
αυτό το ύψος είναι ένα εύλογο και επιβεβλημένο αίτημα γιατί:
α) Οι εργαζόμενοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη της Τράπεζας και το στήριγ
μα της ηγετικής θέσης της στην αγορά,
β) Τα κέρδη της Τράπεζας θα είναι και φέτος σημαντικά και
γ) Οι εργαζόμενοι συνέβαλαν και το 2001 στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού
της Τράπεζας καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες παράλληλα με την καθη
μερινή απασχόλησή τους. (εφαρμογή ΣΥ.ΔΙ.ΠΕΛ, αναδιοργάνωση δικτύου,
εφαρμογή IRIS, εισαγωγή ΕΥΡΩ, εφαρμογή SAΡ κλπ)
Οι προσπάθειες αυτές μπορεί να μην αντανακλώνται πάντοτε άμεσα στα μεγέ
θη της κερδοφορίας της Τράπεζας, αλλά αποφέρουν μελλοντικά οφέλη στους
μετόχους.
Ο ΣΥΕΤΕ θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να χορηγηθεί
και φέτος ικανοποιητικό bonus σε όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας και
γι΄ αυτό το λόγο καλεί τους εργαζόμενους να παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω
από το ΣΥΕΤΕ γιατί η ενότητα και η αγωνιστικότητα είναι τα εχέγγυα της επιτυχί
ας.
Συναδελφικά
Για το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ

Ο Πρόεδρος
Στ. Κούκος

Ο Γεν. Γραμματέας
Αν. Πίσχινας
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