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Αλαθνίλωζε Νν 32 

Αζήλα, 10 Ιαλνπαξίνπ 2020 
 

Με παρέμβαση της ΟΤΟΕ  

διασφαλίζονται τα κλαδικά συλλογικά δικαιώματα,  

των εργαζομένων του Τομέα προβληματικών δανείων 

της Eurobank που θα μεταβούν στη νέα εταιρεία F.P.S. 
 

Σημαντικές οι θεσμικές δεσμεύσεις  

της EUROBANK – Eurobank F.P.S 
 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Με δεδνκέλν ην ζεζκηθό λνκνζεηηθό πιαίζην, όπωο απηό έρεη δηακνξθωζεί, νη ρξεκαηνπηζηωηηθέο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αλαρξεκαηνδόηεζεο πξνβιεκαηηθώλ δαλείωλ, όπωο ε Intrum ζηελ πεξίπηωζε ηεο 

Τξάπεδαο Πεηξαηώο θαη ηώξα ε F.P.S. ζηελ πεξίπηωζε ηεο Eurobank-Ergasias, απνηεινύλ ελεξγό θαη 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ καο ζπζηήκαηνο. Καη ηνύην δηόηη νη εηαηξείεο απηέο 

αλαιακβάλνπλ θύξηεο θαη νπζηώδεηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο δηαρείξηζεο θαη αλαρξεκαηνδόηεζεο 

δαλείωλ, ελω ιεηηνπξγνύλ ππό εηδηθά ζεζκνζεηεκέλν ξπζκηζηηθό πιαίζην, κεηά από αδεηνδόηεζε θαη ππό ηελ 

επνπηεία ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο. 

Ήδε κε ηε ζπκθωλία ηεο 8/1/2020 ηέζεθαλ ζε ζαθή βάζε ην πιαίζην επηινγώλ, νη όξνη θαη ηα θίλεηξα 

ηεο εζεινληηθήο κεηάβαζεο ηωλ 500 ηξαπεδνϋπαιιήιωλ ηνπ Τνκέα Πξνβιεκαηηθώλ Δαλείωλ ηεο Τξάπεδαο -

Eurobank’s Troubled Asset Group (TAG), ζηελ  F.P.S». 

Όπωο επαλεηιεκκέλα έρνπκε ηνλίζεη (θαη όπωο ξεηώο νξίζηεθε θαη ζηε ζπκθωλία κε ηελ Τξάπεδα 

Πεηξαηώο, ε νπνία ήηαλ ε πξώηε ηνπ είδνπο θαη θαηά ην ζθέινο ηεο απηό εθαξκόδεηαη ήδε πιήξωο θαη 

απαξέγθιηηα), θεληξηθόο ζηόρνο ηεο Οκνζπνλδίαο καο είλαη νη ζπλάδειθνη πνπ επηιέγνπλ λα 

κεηαβνύλ ζε απηέο ηηο λέεο εηαηξείεο:  

 Να ην πξάηηνπλ κε όξνπο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη κε δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ ηνπο. 

 Να κελ απνμελώλνληαη από ηνλ θιάδν, δειαδή λα κε ράλνπλ ηελ ηδηόηεηα θαη ηα ζπιινγηθά 

δηθαηώκαηα, κηζζνινγηθά θαη ζεζκηθά, όπωο ωξάξην, άδεηεο θιπ., ηα νπνία απνξξένπλ ηόζν 

από ηελ ζήκεξα ηζρύνπζα θιαδηθή Ε 2019-2021, όζν θαη – βάζεη αθξνηειεύηηαο δηάηαμεο – 

απν ηηο πξνεγνύκελεο θιαδηθέο Ε. 

 πζηήλνληαο επηρεηξεζηαθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλωζε, λα εληάζζνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ ΟΣΟΕ θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηνπ θιάδνπ.  
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Σηο ζέζεηο απηέο, ε ΟΣΟΕ ηηο εμέζεζε αλαιπηηθά ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηε Δηνίθεζε ηεο 
Eurobank ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην. 

Σηε βάζε ηωλ παξαπάλω βαζηθώλ θαηεπζύλζεωλ, ε ΟΤΟΕ ζπλαληήζεθε εθ λένπ ζηηο 9/1/2020 κε 

ηνπο θ.θ. Φωθίωλα Καξαβία, Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Eurobank Ergasias θαη Θεόδωξν Καιαληώλε, 

Εθηειεζηηθό Πξόεδξν Δ.Σ. ηεο F.P.S.  

Σηε ζπλάληεζε απηή, νη εθπξόζωπνη ηεο ΟΤΟΕ:  

 Εμέζεζαλ αλαιπηηθά ηηο ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ αλαγθαία δηαζθάιηζε ηωλ θιαδηθώλ 

ζπιινγηθώλ δηθαηωκάηωλ όζωλ εξγαδνκέλωλ επηιέμνπλ λα κεηαβνύλ ζηελ F.P.S, ώζηε απηνί 

λα κελ απνμελωζνύλ. 

 Επηζήκαλαλ όηη ηα παξαπάλω απνηεινύλ εύινγε θαη ηεθκεξηωκέλε πξνηεξαηόηεηα ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ θιάδνπ ζηηο λέεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ ζην 

Ειιεληθό ρξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα, αιιά άπηνληαη θαη ηνπ πγηνύο αληαγωληζκνύ αλάκεζα ζηηο ήδε 

ιεηηνπξγνύζεο αληίζηνηρεο εηαηξείεο, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. 

 πκθώλεζαλ κε ηνπο επηθεθαιήο ηεο Eurobank θαη ηεο F.P.S λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπκθωλία 

εηδηθή δηάηαμε, ε νπνία θαηνρπξώλεη πιήξωο θαη ξεηώο ηα κηζζνινγηθά θαη ηα ζεζκηθά 

δηθαηώκαηα (ωξάξην, άδεηεο, παξνρέο) πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο θιαδηθέο Ε, γηα 

όζνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο - εξγαδόκελνπο ηνπ Σνκέα Πξνβιεκαηηθώλ Δαλείωλ ηεο Σξάπεδαο 

επηιέμνπλ λα κεηαβνύλ ζηε F.P.S. 

 Έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε κειινληηθή ζπκκεηνρή ηεο Εηαηξείαο F.P.S θαη ηωλ αληίζηνηρωλ 

Εηαηξεηώλ ζηνλ θνηλωληθό δηάινγν ηνπ θιάδνπ θαη ζηηο κειινληηθέο θιαδηθέο Ε, όπωο 

ζπκβαίλεη γηα αληίζηνηρεο εηαηξείεο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Ε.Ε, ι.ρ. ζηελ Ιηαιία.  

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Μεηά θαη ηελ παξαπάλω παξέκβαζε ηεο ΟΤΟΕ, ε ζπκθωλία: 

 Πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηόζν ηα αηνκηθά, όζν θαη ηα θιαδηθά ζπιινγηθά δηθαηώκαηα ηωλ 

εξγαδόκελωλ ηεο Τξάπεδαο, πνπ ζα επηιέμνπλ λα κεηαβνύλ ζηελ F.P.S.  

 Δηαηεξεί ηελ ππαγωγή ηνπο ζηελ πθηζηάκελε θιαδηθή ΣΣΕ, δεκηνπξγώληαο όξνπο αζθάιεηαο θαη 

νκαιόηεηαο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζηε λέα εηαηξεία, ρωξίο λα απνμελωζνύλ από ηνλ θιάδν. 

 Αλνίγεη πξννπηηθέο θαη γηα ην κέιινλ, αθνύ ηδξπζεί ζωκαηείν ηεο FPS, απηό λα εληαρζεί θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ ΟΤΟΕ, ελω θαη ε Εηαηξεία, δηα ηνπ εθηειεζηηθνύ ηεο Πξνέδξνπ Δ.Σ. θ. Καιαληώλε 

δήιωζε ζεηηθή ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ θιαδηθό θνηλωληθό δηάινγν θαη ζηηο κειινληηθέο ΣΣΕ ηνπ 

θιάδνπ θαη κάιηζηα ζα αλαιάβεη θαη αλάινγεο πξωηνβνπιίεο.  

Σόζν ε ΟΣΟΕ, όζν θαη όινη νη ύιινγνη - κέιε καο ζηε Eurobank-Ergasias παξαθνινπζνύκε 

από θνληά ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθωλίαο, κε πάγην γλώκνλα όιωλ καο ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο, 

ηωλ αηνκηθώλ θαη ηωλ ζπιινγηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ καο ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζην λέν 

επηρεηξεκαηηθό ηνπίν, πνπ δηακνξθώλεηαη ζηνλ θιάδν. 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

                  ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                     ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


