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ΤΜΦΩΝΙΑ .Τ.Ε.Σ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

ΠΟΤ ΘΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΘΟΤΝ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΑ ΣΗΝ NBG PAY 
 

Συναδζλφισσες, συνάδελφοι, 

Στθ ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ 28/9 εγκρίκθκε το πλαίςιο 

ςυμφωνίασ με τθ Διοίκθςθ για τθ μετακίνθςθ ςτθ νζα εταιρεία NBG PAY του προςωπικοφ που 

απαςχολείται ςτο Merchant Acquiring τθσ Τράπεηασ. 

Η Διοίκθςθ αποδζχτθκε το αίτθμα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ϊςτε να μθν κάνει χριςθ του νομικοφ πλαιςίου για 

υποχρεωτικι «απόςχιςθ» του προςωπικοφ και θ μετακίνθςθ κα γίνει ςε εκελοντικι βάςθ μζςω 

κατάλλθλων κινιτρων. Ο Σφλλογόσ μασ ζτςι διαςφάλιςε με το καλφτερο δυνατό τρόπο το δικαίωμα των 

εργαηομζνων να επιλζξουν και να ορίςουν οι ίδιοι με θρεμία και ελευκερία το επαγγελματικό τουσ μζλλον. 

Συνοπτικά τα κίνθτρα που ςυμφωνικθκαν για τθ μετακίνθςθ ςτθ νζα εταιρεία περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω: 

 18 μικτοφσ μιςκοφσ ωσ κίνθτρο μετακίνθςθσ. 

 Πλιρθ αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ. 

 Ιςχφ τθσ Κλαδικισ και Επιχειρθςιακισ Σ.Σ.Ε. μζχρι τθ λιξθ τουσ. 

 Συνολικζσ αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ που κα φτάνουν μζχρι 30% περίπου ανάλογα με τθ κζςθ, από τθν 

πρϊτθ θμζρα λειτουργίασ τθσ νζασ εταιρείασ. 

 Διατιρθςθ του επιδόματοσ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ για όςουσ ιδθ το λαμβάνουν. 

 Διατιρθςθ τθσ παροχισ voucher card (κουπόνια ςίτιςθσ) για όςουσ ιδθ τθ λαμβάνουν. 

 Ενςωμάτωςθ των εξόδων κίνθςθσ (καφςιμα) ςτο μιςκό με αντίςτοιχθ αφξθςθ ϊςτε το κακαρό 

αποτζλεςμα να είναι ιςοδφναμο (επιπλζον των αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ που αναφζρκθκαν 

παραπάνω). 

 Διατιρθςθ των εκπτϊςεων-παροχϊν ςτα προϊόντα τθσ Τράπεηασ (επιτόκια, προμικειεσ, κτλ.). 

 Συνζχιςθ τθσ αςφάλιςθσ ςτθν Ε.Π.Α.Π.Π.Ε. (αφορά εργαηόμενουσ προερχόμενουσ από τθν τ. 

Εκνοκάρτα). 

 Σε ςυνεννόθςθ με τθ Διοίκθςθ του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. και τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Τράπεηασ κα καταβλθκεί 

προςπάκεια ϊςτε οι αςφαλιςμζνοι ςυνάδελφοι του Ταμείου μασ να ςυνεχίςουν απρόςκοπτα τθν 

αςφάλιςι τουσ ςτο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα επεκτακεί θ αςφάλιςι τουσ ςτο Ταμείο 

για μία επιπλζον 5ετία. 

Είναι αυτονόθτο ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα ςυνεχίςει να παρακολουκεί από κοντά τισ εξελίξεισ κατά τθ μετάβαςθ 

ςτθ νζα εταιρεία και κα παρεμβαίνει όπου κρίνεται απαραίτθτο. 

 

http://www.syete.gr/
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Συναδζλφισσες, συνάδελφοι, 

Όλο αυτό το διάςτθμα ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με επιμονι, αποφαςιςτικότθτα και ςωςτι επιχειρθματολογία εργάςτθκε 

μεκοδικά προκειμζνου να διαςφαλίςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα δικαιϊματα των εργαηομζνων 

καταλιγοντασ ςε ςυμφωνία με τθ Διοίκθςθ για ζνα κζμα ιδιαίτερα δφςκολο και πολφπλοκο. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

άλλωςτε είχε ξεκακαρίςει από τθν πρϊτθ ςτιγμι ότι δεν πρόκειται να ςυναινζςει ςε υποχρεωτικι 

μεταφορά του προςωπικοφ και κα υπάρξει άμεςθ αντίδραςθ ςε περίπτωςθ μονομερϊν ενεργειϊν τθσ 

Διοίκθςθσ. 

Η κζςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παραμζνει ξεκάκαρθ και αταλάντευτθ.  

Είμαςτε κάκετα αντίκετοι ςε κάκε πολιτικι που οδθγεί ςε ςυρρίκνωςθ τθν Τράπεηα.  

Στθρίηουμε εμπράκτωσ ςτρατθγικζσ που οδθγοφν ςε ανάπτυξθ, ςε ςτιριξθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, ςε 

βελτίωςθ τθσ κζςθσ των εργαηομζνων. 

Η πρϊτθ και φψιςτθ προτεραιότθτα μασ, πάνω απ’ όλα, δεν μπορεί παρά να είναι θ προςταςία τθσ 

εργαςίασ και των δικαιωμάτων των εργαηομζνων. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται να ακολουκιςει οφτε τισ παλαιοκομματικζσ λογικζσ, οφτε τισ αδιζξοδεσ επιλογζσ 

όςων βαςίηουν τθν ςυνδικαλιςτικι τουσ επιβίωςθ ςτον φόβο των εργαηομζνων και επενδφουν ςε τυχόν 

αποτυχία του Συλλόγου μασ. Αυτϊν που, εδϊ και ζνα χρόνο, προεξοφλοφςαν και διατυμπάνιηαν ότι θ 

μετακίνθςθ των εργαηόμενων ςτθ νζα εταιρεία κα είναι υποχρεωτικι με τεράςτιεσ απϊλειεσ τόςο 

μιςκολογικζσ όςο και ςε επίπεδο δικαιωμάτων. 

Η ςθμερινι εξζλιξθ τουσ διαψεφδει για άλλθ μια φορά. 

Οι ςυνάδελφοι γνωρίηουν, ζχουν άποψθ και κρίςθ. 

Ο ςυνδικαλιςμόσ ςιμερα δεν γίνεται οφτε με διαπιςτϊςεισ, οφτε με αναρτιςεισ φωτογραφιϊν ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ για προςωπικι προβολι, οφτε με ανοφςιεσ μικροπαραταξιακζσ καιροςκοπικζσ 

λογικζσ, οφτε με βαρφγδουπεσ ανακοινϊςεισ κενζσ περιεχομζνου. 

Ο Συνδικαλιςμόσ οφείλει να βρίςκει λφςεισ και απαντιςεισ εκεί που τα προβλιματα ορκϊνονται ςαν 

απροςπζλαςτο τοίχοσ και να ανοίγει νζουσ δρόμουσ εκεί που υπάρχουν και εμφανίηονται αδιζξοδα. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. αυτόν τον ςυνδικαλιςμό κα ςυνεχίςει να υπθρετεί. Χωρίσ φόβο, εμμονζσ και δογματιςμό, 

αλλά με βακιά πίςτθ ςτισ αρχζσ, ςτισ αξίεσ και ςτθ δφναμι του. Με πίςτθ ςτουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ. 

 

 
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

 
Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 

 
 
 

                                                 Ντεκουμζσ  Ακανάςιοσ                Παπαγιάννθσ  Θφμιοσ  


