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Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ΕΓΓΤΗΣΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

 
Συναδζλφιςςεσ και Συνάδελφοι, 

Τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ παρακολουκιςαμε μια ςειρά ανακοινϊςεων από Συλλόγουσ και Παρατάξεισ αναφορικά με 

τθν εκελοντικι μετακίνθςθ προςωπικοφ ςτθν NBG PAY. 

Aν και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τθν ανακοίνωςι του αρ.26/30.9.2022 ιταν απόλυτα ςαφισ και ξεκάκαροσ όςον αφορά ςτουσ 

όρουσ και ςτισ προχποκζςεισ, δεν μποροφμε να μθν επανζλκουμε ςτο κζμα. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τοποκετικθκε, ΔΗΜΟΙΑ και ΧΩΡΙ ΠΕΡΙΣΡΟΦΕ, ενάντια ςτισ πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ ςτθ Γ.Σ. των 

μετόχων τθσ Ε.Τ.Ε., ςτισ 28 Ιουλίου 2022, όπου όμωσ τελικά εγκρίκθκε από τουσ μετόχουσ θ ςυγκεκριμζνθ 

επιχειρθματικι κίνθςθ. 

Όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ, αγωνιςτικαμε, παλζψαμε και εργαςτικαμε μεκοδικά για να προςτατεφςουμε τουσ 

εργαηόμενουσ ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο, διαςφαλίηοντασ μζςα από ζνα ΘΕΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ότι κα είναι 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του εργαηόμενου και ΟΧΙ μονομερισ απόφαςθ του εργοδότθ το «αν» και «ποιοσ» κα 

μετακινθκεί ςτθ νζα εταιρεία. 

Και για όποιον επιλζξει τελικά να εργαςτεί ςτθ νζα εταιρεία αυτό να γίνει ςυντεταγμζνα, με υλλογικι υμφωνία, 

με ςυγκεκριμζνουσ όρουσ και προχποκζςεισ. Να μθν αφιςουμε να διαπραγματευτεί κανείσ εργαηόμενοσ μόνοσ του  

-άρα και από πιο αδφναμθ κζςθ- με τον νζο εργοδότθ. 

Ζνα πρακτικό ςυμφωνίασ το οποίο καταρτίςτθκε με τθν ουςιαςτικι ςτιριξθ του νομικοφ επιτελείου του Συλλόγου 

μασ, όπωσ γίνεται πάντα ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, κακϊσ και ςε ςυνεργαςία με τον φλλογο τθσ τ.Εκνοκάρτασ, κακϊσ 

αφορά και μζλθ του. 

Ασ το επαναλάβουμε λοιπόν για άλλθ μια φορά: 

ΟΣΑΝ ΛΕΜΕ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΑ, ΕΝΝΟΟΤΜΕ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΑ 

Και τζλοσ ασ ξεκακαρίςουμε ότι ΑΛΛΟ είναι θ «απόςχιςθ» των εμπορικών δραςτθριοτιτων  -ςτθν οποία ΟΤΔΕΠΟΣΕ 

ςυμφωνιςαμε- και ΑΛΛΟ θ «απόςχιςθ» Προςωπικοφ. 

Θα μποροφςαμε να αναφζρουμε αμζτρθτα παραδείγματα μζςα από τισ ανακοινϊςεισ τουσ όπου προςπακοφν 

διαςτρεβλϊνοντασ τθν αλικεια, πλάκοντασ ακόμα και ευφάνταςτα ςενάρια, να δθμιουργιςουν ςφγχυςθ και να 

ςπείρουν τον φόβο ςτουσ ςυναδζλφουσ. Εξαπατοφν ςυνειδθτά τουσ εργαηόμενουσ. 

Διότι αυτό που ηθτοφν ςτθν πραγματικότθτα ςυμπυκνώνεται ςτθ φράςθ «αφιςτε τθ Διοίκθςθ να κάνει τθν 

απόςχιςθ ΜΟΝΗ ΤΗΣ», όπωσ χαρακτθριςτικά ειπϊκθκε ςτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Τι να πει λοιπόν κανείσ; Τρικυμία εν κρανίω; Το γινάτι βγάηει μάτι; Άγνοια; Αδιζξοδα; Καιροςκοπιςμόσ; Κυνιςμόσ;  

ΑΠΟΧΙΗ… ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

Το ςίγουρο είναι ότι ζτςι, με κραυγζσ, δεν προςτατεφεισ τουσ εργαηόμενουσ. 

Δεν κα τουσ ακολουκιςουμε. 

http://www.syete.gr/
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Ιδοφ λοιπόν ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ 

Σασ καλοφμε να αφιερώςετε 5 λεπτά από το χρόνο ςασ και να διαβάςετε παρακάτω το κείμενο τθσ ςυμφωνίασ, για 

να διαμορφϊςετε οι ίδιοι άποψθ. 

Να διαπιςτώςετε οι ίδιοι αν θ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΟΣΗΣΑ είναι κατοχυρωμζνθ ι όχι. 

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζχει εμπιςτοςφνθ ςτθν κρίςθ των ςυναδζλφων. 

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται ποτζ να επενδφςει ςτον φόβο και τθν αναςφάλεια των εργαηομζνων. 

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν λειτουργεί παραςκθνιακά οφτε κάνει ςυμφωνίεσ κάτω από το τραπζηι. 

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. λειτουργεί δθμοκρατικά, κεςμικά, με διαφάνεια και με μοναδικό γνϊμονα τα ςυμφζροντα των 

εργαηομζνων. 

 

Στθν Ακινα ςιμερα τθν 21/10/2022, ςτα γραφεία τθσ ανϊνυμθσ τραπεηικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία 
«Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.» (εφεξισ «θ Τράπεηα») ……*ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ+….. 
……. οι οποίοι τον εκπροςωποφν νόμιμα για τθν υπογραφι του παρόντοσ.  
 

Η ςυνάντθςθ αποτελεί ςυνζχεια προθγοφμενων ςυναντιςεων με ςκοπό τθ διαβοφλευςθ και τθν κατάρτιςθ 
ςυμφωνίασ αναφορικά με τουσ όρουσ απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων τθσ ςτθ δραςτθριότθτα αποδοχισ πράξεων 
πλθρωμισ (merchant acquiring)  που θα επιλζξουν, να απαςχολθκοφν ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία «NBG PAY 
Μονοπρόςωπθ Α.Ε.».  

 
Σε κλίμα καλόπιςτου και γόνιμου διαλόγου, τα μζρθ, αντάλλαξαν απόψεισ για τθν διαμόρφωςθ των όρων 

απαςχόλθςθσ του άνω  προςωπικοφ,  με γνϊμονα τθν περαιτζρω εξαςφάλιςθ των ςυμφερόντων και τθ διαςφάλιςθ 
των κεκτθμζνων δικαιωμάτων των εργαηομζνων αυτϊν και ςυμφϊνθςαν τουσ εξισ ειδικότερουσ όρουσ:  

 
α. Η ςφμβαςθ με τθν Τράπεηα όςων εργαηομζνων επιλζξουν να απαςχολθκοφν ςτθν «NBG Pay» κα λυκεί 
ςυναινετικά. 
  
β. Η Τράπεηα κα καταβάλει ςτουσ εργαηόμενουσ κατά το χρόνο λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ αποηθμίωςθ ίςθ με δεκαοκτϊ 
(18) μικτοφσ μθνιαίουσ μιςκοφσ, όπωσ αυτοί είχαν διαμορφωκεί τθν 30.6.2022. 
 
γ. Η Τράπεηα κα φροντίςει για τθ ςυμπλθρωματικι αςφάλιςθ των εργαηομζνων και των ζμμεςων αςφαλιςμζνων 
μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ ςτο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία λφςθσ τθσ 
ςφμβαςισ τουσ. 
 
δ. Οι εργαηόμενοι κα προςλθφκοφν από τθν «NBG Pay» με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ, θ οποία κα υπογραφεί ταυτόχρονα με τθ λφςθ τθσ ςφμβαςισ τουσ με τθν Τράπεηα, υπό τουσ 
εξισ ειδικότερουσ όρουσ, οι οποίοι κα περιλαμβάνονται ςτισ ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ που κα υπογράψουν: 
 

 Οι όροι εργαςίασ τουσ ςτθν «NBG Pay» κα διζπονται από τισ ιςχφουςεσ ςιμερα για το προςωπικό τθσ Τράπεηασ 
Κλαδικζσ και Επιχειρθςιακζσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, μζχρι τθ λιξθ τουσ. Από τουσ παραπάνω όρουσ 
εξαιροφνται οι όροι (κεςμικοί και οικονομικοί) που ζχουν ςχζςθ με το ωράριο εργαςίασ, το οποίο κα ρυκμίηεται 
από τισ διατάξεισ του νόμου και των ιςχυουςϊν Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, κακϊσ και των Σ.Σ.Ε. ςτο πεδίο εφαρμογισ των οποίων 
ενδεχομζνωσ υπαχκεί θ «νζα εταιρεία» ςτο μζλλον. 

 Ο μθνιαίοσ ςυμβατικόσ μιςκόσ των εργαηομζνων κα είναι αυτόσ που ελάμβαναν κατά το χρόνο λφςθσ τθσ ςχζςθσ 
εργαςίασ τουσ με τθν Τράπεηα, προςαυξθμζνοσ, ειδικϊσ για τουσ εργαηόμενουσ που ςιμερα ανικουν ςτο τακτικό 
(υπαγόμενο ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Εργαςίασ) προςωπικό τθσ, με τισ προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα 
από 31.5.2022 κωδικοποιθμζνθ Κλαδικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ και τθν από 30.6.2022 Επιχειρθςιακι 
Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ αναπροςαρμογζσ, οι οποίεσ κα χορθγθκοφν εφάπαξ και κα ενςωματωκοφν,  από 
τθν πρόςλθψι τουσ. Ο ανωτζρω μθνιαίασ ςυμβατικόσ μιςκόσ κα προςαυξθκεί περαιτζρω  κατά 10%. Οι 
εργαηόμενοι κα εξακολουκιςουν να λαμβάνουν, επιπλζον, το προβλεπόμενο από τισ ιςχφουςεσ Κλαδικζσ και 
Επιχειρθςιακζσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ επίδομα βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ και νθπιαγωγείου. 
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 Όςοι εκ των εργαηομζνων απαςχολθκοφν μετά τθν πρόςλθψι τουσ ςε αντικείμενο πωλιςεων, κα λαμβάνουν 
ζκτακτθ παροχι (bonus) ςφμφωνα με πολιτικι τθν οποία κα κζςει ςε ιςχφ θ «NBG Pay». Όςοι εκ των 
εργαηομζνων δεν υπαχκοφν ςτθν ανωτζρω πολιτικι, οι μθνιαίεσ αποδοχζσ τουσ κα προςαυξθκοφν κατά 13,50% 
για όςουσ εξ αυτϊν κατζχουν ςιμερα ςτθν Τράπεηα κζςθ Προϊςτάμενου, υπό τθν ζννοια του Κανονιςμοφ 
Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ Προςωπικοφ, και κατά 8,00% για όςουσ δεν κατζχουν. 

 Όςοι εκ των εργαηόμενων λαμβάνουν από τθν Τράπεηα παροχζσ για τθν εξυπθρζτθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν 
τθσ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Πολιτικι τθσ (όπωσ, ενδεικτικά, κουπόνια ςίτιςθσ κ.λ.π.), κα 
εξακολουκιςουν να τισ λαμβάνουν από τθν «NBG Pay». Ειδικϊσ, το τυχόν καταβαλλόμενο ποςό εξόδων κίνθςθσ 
κα αντικαταςτακεί από ιςόποςθ αφξθςθ των  μθνιαίων κακαρϊν ςυμβατικϊν αποδοχϊν των εργαηόμενων που 
το ελάμβαναν. 

 Θα διατθρθκεί θ ίδια τιμολογιακι πολιτικι, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ, ςτα υφιςτάμενα 
εξυπθρετοφμενα δάνεια (ατομικά, ςτεγαςτικά ι άλλθσ μορφισ) και κάρτεσ τθσ Τράπεηασ για όςο χρονικό 
διάςτθμα οι εργαηόμενοι απαςχολοφνται ςτθν «NBG Pay» και υπό τον όρο ότι τα ανωτζρω προϊόντα ςυνεχίηουν 
να εξυπθρετοφνται κανονικά. 

 Όςοι εκ των άνω εργαηόμενων είναι αςφαλιςμζνοι ςτθν Εταιρεία Πρόςκετθσ Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ πρϊθν 
ΕΑΕΔΟ (Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.) και ςτο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, κα ςυνεχιςκεί θ αςφάλιςι τουσ ςτουσ φορείσ αυτοφσ.  

 Το ςφνολο τθσ πραγματικισ και αναγνωριςμζνθσ από τθν Τράπεηα προχπθρεςίασ τουσ κα αναγνωριςτεί από τθν 
«NBG Pay» ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ς’ εκείνθ  ωσ προσ όλεσ τισ ςυνζπειεσ ( ενδεικτικά, αποηθμίωςθ λόγω 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, υπθρεςιακι εξζλιξθ, άδειεσ κ.ο.κ.).  

 
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυμφωνθκζντων ςυντάχκθκε το παρόν ςε δφο (2) αντίγραφα, εκ των οποίων κάκε 
ςυμβαλλόμενο μζροσ ζλαβε από ζνα (1). 

 

Συναδζλφιςςεσ και Συνάδελφοι, 

Εμείσ, ζχουμε επιλζξει το  δικό μασ δρόμο. Να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περιςςότερο. 

Διότι κεωροφμε ότι ζχουμε να παρουςιάςουμε ουςιαςτικό ζργο. 

Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι κα μζνουν αναπάντθτεσ οι αβάςιμεσ και ανοίκειεσ επικζςεισ παραπλθροφόρθςθσ  που 

εξαπολφονται ενάντια ςτον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και μόνο ςτόχο ζχουν τθν υπονόμευςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

παρεμβάςεων του υλλόγου. 

Διότι εμείσ κάνουμε ςυνδικαλιςμό ουςίασ και όχι ςυνδικαλιςμό ανζξοδων ανακοινϊςεων.  

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα ςυνεχίςει ςτον δρόμο τθσ διεκδίκθςθσ, τθσ ςυνζπειασ και τθσ ευκφνθσ που οδθγεί ςτθν κεςμικι 

προςταςία των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςτθν Ε.Τ.Ε.  

Διότι ςεβόμαςτε, υπθρετοφμε και υπεραςπιηόμαςτε ςτθν πράξθ τουσ εργαηόμενουσ που εκπροςωποφμε. 

 

 
 
 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

 
Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 

 
 
 

                                                 Ντεκουμζσ  Ακανάςιοσ                Παπαγιάννθσ  Θφμιοσ  


