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Συνάντηση ΟΤΟΕ – Διοίκησης CEPAL
γηα ηε δηαζθάιηζε δηθαηωκάηωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ
ηεο Alpha Bank πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηε Cepal
.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Σε πινπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΟΤΟΕ ηεο 20/10/2020, κε εηδηθό
ζέκα ηνπο όξνπο κεηάβαζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηε δηαρείξηζε θόθθηλωλ δαλείωλ ηεο Alpha bank
ζηελ εηαηξεία-servicer Cepal, ζηηο 27/10/2020 έγηλε ζπλάληεζε ηεο ΟΤΟΕ κε ηνλ Εθηειεζηηθό
Πξόεδξν θ. Θενδωξίδε Αξηέκην θαη ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θ. Αζαλαζόπνπιν Θεόδωξν,
πξνθεηκέλνπ:
Να εθηεζνύλ ζηε Δηνίθεζε ηεο Cepal νη ζέζεηο ηεο ΟΣΟΕ ζρεηηθά κε ηελ πιήξε
δηαζθάιηζε ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ αιιά θαη όιωλ ηωλ
εξγαδνκέλωλ ζηελ Εηαηξεία, πέξαλ ηωλ αηνκηθώλ ηνπο πκβάζεωλ, κέζα από ηελ
ππνγξαθή πιινγηθήο ύκβαζεο Εξγαζίαο θαη Καλνληζκνύ Εξγαζίαο κεηά ηε ζύζηαζε
ζωκαηείνπ ζηνλ ρώξν, όπωο ήδε ζπκβαίλεη ζηελ INTRUM θαη επίθεηηαη ζηελ FPS.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη εθπξόζωπνη ηεο ΟΣΟΕ:


Εμέζεζαλ ηηο παξαηεξήζεηο, επηθπιάμεηο θαη δηαθωλίεο ηνπο ζρεηηθά κε όξνπο ηωλ αηνκηθώλ
ζπκβάζεωλ, όζωλ ζπλαδέιθωλ κεηαθηλνύληαη ζηελ Εηαηξεία.



Αλέπηπμαλ ηηο ζέζεηο ηεο OTOE ζε ζρέζε κε ηα δηθαηώκαηα πνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζηνύλ,
κέζα από ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο (ΣΣΕ θαη Καλνληζκνύ Εξγαζίαο) κεηά ηελ ίδξπζε
ζωκαηείνπ ζηνλ ρώξν, πξνθεηκέλνπ νη κεηαθηλνύκελνη από ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2020 ζηε
Cepal ζπλάδειθνη, λα παξακείλνπλ ζηνλ θιάδν.



Τόληζαλ, όηη πξέπεη, ζε απηό ην πιαίζην, λα δηακνξθωζεί έλα εληαίν εξγαζηαθό θαζεζηώο
ζηελ Εηαηξεία.
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Από ηελ πιεπξά ηεο Εηαηξείαο:
Υπήξμε δέζκεπζε όηη ηα δπν ππνκλήκαηα, ηεο Εηαηξείαο θαη ηεο Τξάπεδαο αληίζηνηρα,
πνπ θαιύπηνπλ νξηζκέλα από ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ από ηελ ΟΤΟΕ, ζα απνηειέζνπλ
απαξαίηεην πξνζάξηεκα ηωλ αηνκηθώλ ζπκβάζεωλ πνπ ήδε έρνπλ, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο,
ππνγξαθεί, ππεξηζρύνληαο θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο απηώλ. Με ηα ππνκλήκαηα απηά αίξνληαη
αζάθεηεο ή πξνβιεκαηηθέο δηαηππώζεηο ηωλ αηνκηθώλ ζπκβάζεωλ ώο πξνο ην εθαξκνζηέν
ωξάξην εξγαζίαο (κέρξη ηελ 31.1.2021 ηζρύεη ην ωξάξην ηεο ζήκεξα ηζρύνπζαο θιαδηθήο ΣΣΕ,
από εθεί θαη πέξα ην ωξάξην πνπ ζα πξνβιέπεηαη από ηελ εθάζηνηε εθαξκνζηέα ζηελ εηαηξεία
ΣΣΕ θαη Δ.Α), ηηο κεηαζέζεηο, ηηο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο θιπ. παξνρέο,


Δειώζεθε όηη θαη ε Εηαηξεία επηδηώθεη ηε δηακόξθωζε εληαίνπ εξγαζηαθνύ θαζεζηώηνο
ζην ρώξν ηεο .



Ζεηήζεθε λα γίλεη λέα ζπλάληεζε κε ηελ ΟΣΟΕ ηνλ Θαλνπάξην ηνπ 2021, ώζηε λα
έρνπλ δηακνξθωζεί νη ζέζεηο ηεο Δηνίθεζεο θαη ζηα ινηπά ζέκαηα (ΣΣΕ, Καλνληζκόο
Εξγαζίαο), πνπ έζεζε ε ΟΤΟΕ.

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Όπωο επαλεηιεκκέλα έρνπκε ηνλίζεη, κόλν κε ηελ άκεζε δεκηνπξγία ζπιινγηθώλ
ζεζκώλ (ζωκαηείνπ) θαη κε ην ρηίζηκν ζπιινγηθώλ ζπκθωληώλ (Ε, Καλνληζκόο
Εξγαζίαο), πνπ λα ππεξθαιύπηνπλ θαη λα βειηηώλνπλ ηνπο όξνπο ηωλ αηνκηθώλ
ζπκβάζεωλ, ζα δηαζθαιηζηνύλ πιήξωο ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ηωλ ζπλαδέιθωλ πνπ
κεηαθηλήζεθαλ ζηνπο servicers.
Απηό πξνωζνύκε ήδε ζηελ Intrum.
Απηό ζα πξνωζήζνπκε ζηελ FPS θαη ζηε Cepal.
Οη ζπλάδειθνη ζηνπο servicers δελ είλαη θαη δελ ζα κείλνπλ κόλνη!
Η παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΕ, ε θιαδηθή καο Ε, ε άκεζε ζύζηαζε ζωκαηείωλ πνπ ζα
εληαρζνύλ ζηε δύλακε ηεο ΟΣΟΕ, όπωο ήδε έγηλε κε ην ζωκαηείν ηεο Intrum, αιιά θαη ε
πιήξεο άζθεζε ηωλ ζπιινγηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ θαη όιωλ ηωλ
εξγαδόκελωλ ζηνπο servicers δεκηνπξγνύλ ηελ αλαγθαία αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηα
εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα, ώζηε απηνί λα παξακείλνπλ ζηνλ θιάδν ώο νξγαληθό θαη
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
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