
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 46 

Αζήλα,  21 Οθησβξίνπ 2020 

 

Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ 
 

γηα ηνπο όξνπο κεηάβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ  
ζηε δηαρείξηζε θόθθηλσλ δαλείσλ ηεο Alpha Bank ζηε Cepal 

 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Σηηο 20/10/2020 έγηλε κε ηειεδηάζθεςε, ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο παλδεκίαο, 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΟΤΟΕ, κε εηδηθό ζέκα ηηο εμειίμεηο ζηελ Alpha bank 
όζνλ αθνξά ζηε κεηάβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο δηαρείξηζεο θόθθηλσλ δαλείσλ ζηελ εηαηξεία 
Cepal.  

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιύσξεο ζπλεδξίαζεο ηνπ νξγάλνπ: 

 
 Έγηλε ζπδήηεζε γηα ηηο εμειίμεηο ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα κεηά ηε ζεζκνζέηεζε θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθή έληαμε ζην Χξεκαηνπηζησηηθό Σύζηεκα ησλ servicers σο αλεμάξηεησλ από ηηο 
Τξάπεδεο ρξεκαηνπηζησηηθώλ νληνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ θαη ηε 
ζπλαθόινπζε εθρώξεζε, από ηηο Τξάπεδεο, ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηαο ζε απηέο, καδί 
κε ην πξνζσπηθό. 

 
 Γηα κηα αθόκα θνξά αλαιύζεθε ε απόθαζε ηεο ΟΣΟΕ γηα ηελ δηεύξπλζε ηνπ θιάδνπ 

κε ηηο λέεο Υξεκαηνπηζησηηθέο νληόηεηεο, κε πιήξε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 
όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο, ζην πιαίζην ελόο εληαηνπνηεκέλνπ εξγαζηαθνύ 
θαζεζηώηνο. Σε απηή ηε βάζε, ηνλίζηεθε όηη ε ζπκθσλία Σξάπεδαο Πεηξαηώο-ΟΣΟΕ-ΕΣΠ 
γηα ηελ Intrum απνηειεί αζθαιέο πξόηππν θαη νδεγό γηα αλάινγεο θηλήζεηο ζηνλ 
θιάδν θαη όηη αθόκα ιεηηνπξγεί ζεηηθά. Απόδεημε γηα απηό απνηεινύλ ε ηδξπζε 
ζσκαηείνπ ζηελ Intrum, ε έληαμή ηνπ ζηελ ΟΣΟΕ θαζώο θαη ε ζε εμέιημε 
δηαπξαγκάηεπζε επηρεηξεζηαθήο Ε θαη πξννπηηθά Καλνληζκνύ Εξγαζίαο, κε ηε 
ζηήξημε ηεο ΟΣΟΕ, κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 Επηζεκάλζεθε, παξαπέξα, όηη ζε θάζε πεξίπησζε:  
 

 Οη εξγαδόκελνη νη νπνίνη κεηαθηλνύληαη ζηνπο servicers είλαη ζε θαιύηεξε ζέζε 
κεηά από ζπκθσλία ησλ πιιόγσλ ηνπο κε ηελ αληίζηνηρε Σξάπεδα, παξά εάλ 
κεηαθηλνύλην ππνρξεσηηθά θαη κόλν κε ηνπο όξνπο ηνπ Π.Δ. 178, πνπ έρνπλ 
βξαρύβην ρξνληθό νξίδνληα, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ λόκν 4601 ηνπ Απξηιίνπ 2019, ν 
νπνίνο δηεπθόιπλε ηηο απνζρίζεηο ζηηο Τξάπεδεο. 

 

 Η έγθαηξε ζπκκεηνρή θαη ε δηαρξνληθή παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΕ απνηεινύλ 
εγγύεζε γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, αλνίγνληαο πξννπηηθέο γηα όινπο ηνπο 
εξγαδόκελνπο ζηνπο servicers, πνπ απνηεινύλ νξγαληθό θνκκάηη ηνπ θιάδνπ 
καο. Με ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθώλ ζεζκώλ θαη κε ην ρηίζηκν ζπιινγηθώλ 
ζπκθσληώλ, πνπ ππεξθαιύπηνπλ θαη βειηηώλνπλ ηνπο όξνπο ησλ αηνκηθώλ 
ζπκβάζεσλ. 
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 
 
 

Μεηά από ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεληθώλ ζπκβνύισλ, όπνπ αλαπηύρζεθαλ νη απόςεηο, νη 

ζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο, ην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΟΕ δηαπίζησζε όηη δελ 

απνηππώζεθε ζην ζύλνιό ηεο ε ζπιινγηθή ζπκθσλία ζηηο αηνκηθέο πκβάζεηο θαη 

απνθάζηζε, κε κεγάιε πιεηνςεθία, ηα εμήο: 

 

 Να γίλεη παξέκβαζε ζηε Δηνίθεζε ηεο Alpha Bank, κε επηζήκαλζε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη δηόξζσζε ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη κεηαθηλνύληαη ζηε Cepal.  

 

 Να γίλεη ζπλάληεζε κε ηελ Δηνίθεζε ηεο Cepal (ήδε έρεη δεηεζεί), πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμνπλ δεζκεύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθώλ ζεζκώλ πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πέξαλ ησλ 

αηνκηθώλ ηνπο πκβάζεσλ. 

 

 Να ππάξμεη ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ 

Cepal πξνθεηκέλνπ άκεζα λα δεκηνπξγεζεί ζσκαηείν κε πξώην κέιεκα ην 

ρηίζηκν ζπιινγηθώλ ζπκθσληώλ (πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο – Καλνληζκόο 

Εξγαζίαο) πνπ λα βειηηώλνπλ ηνπο όξνπο ησλ αηνκηθώλ πκβάζεσλ. 

 
Η ζηαζεξή καο πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη.  

 
Μόλν ρηίδνληαο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο θαη ζεζκνύο  

δηαζθαιίδνπκε ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ  
ζηνπο servicers ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνύ Σνκέα.  

 
Απηόο πξέπεη λα είλαη – θαη είλαη –  

θεληξηθόο ζηόρνο θαη δέζκεπζε όισλ καο! 
 
 

      Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

                          ηαύξνο ΚΟΤΚΟ                 Αρηιιέαο ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


