
 
 

 

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Οικονομικών 

 

 

 

Θέμα: « Επικίνδυνες τακτικές της Τράπεζας Πειραιώς να εξωθεί 

εργαζόμενους ΑΜΕΑ σε «εθελούσια» έξοδο ». 

 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού 

Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), αναδεικνύεται η έντονη και ομόφωνη καταδίκη 

αναφορικά με τις επικίνδυνες τακτικές της Τράπεζας Πειραιώς να εξωθεί 

ακόμη και εργαζόμενους ΑμεΑ σε «εθελούσια» έξοδο.  

Άλλωστε, το σχέδιο συρρίκνωσης του αριθμού των τραπεζικών 

καταστημάτων και των εργαζόμενων με συγκροτημένα δικαιώματα, 

εντάσσεται στην συνολική επιλογή των τραπεζών να υλοποιήσουν μια σειρά 

από αντεργατικά μέτρα, ως προϋπόθεση εκταμίευσης των δισεκατομμυρίων 

ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πρωτοφανής επίθεση της Τράπεζας 

Πειραιώς που καταγγέλλει το δευτεροβάθμιο σωματείο ΣΕΥΤΠΕ, ακόμη και 

σε Άτομα με Αναπηρία, ώστε να υπογράψουν «εθελούσια» απόλυση, εκτός 

από μη νόμιμο είναι και μη ηθικό. Οι απολύσεις και το κλείσιμο 

καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και των υπολοίπων τραπεζών, 

έχουν φέρει σε απόγνωση χιλιάδες μικροεπαγγελματίες, συνταξιούχους, που 

αναγκάζονται να ταξιδέψουν χιλιόμετρα μακριά από τους δήμους τους, 

προκειμένου να βρουν καταστήματα τραπεζών για να εξυπηρετηθούν. 

Δυστυχώς, ο ελληνικός λαός έχει χρηματοδοτήσει πολλές φορές τις 

ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και συγκεκριμένα της Τράπεζας 
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Πειραιώς, ενώ αυτή κατέληξε σε χέρια ιδιωτικών funds. Δυστυχώς, με 

απαίτηση των Τραπεζών, ψηφίστηκε στη Βουλή ο νέος πτωχευτικός κώδικας 

με στόχο τη λαϊκή περιουσία και κατοικία. 

Ας γίνει τουλάχιστον σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ας μπει 

άμεσα φρένο σε κάθε είδους ευθεία ή έμμεση απειλή. Οι εργαζόμενοι ΑμεΑ, 

ιδιαίτερα, απαιτούν σεβασμό, δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια. 

Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να διαχωρίζει, να τρομοκρατεί και να εξωθεί 

εργαζόμενους στην ανεργία. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 

Αθήνας; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με τη διοίκηση της 

Τράπεζας Πειραιώς, σε παύση κάθε είδους άμεσης ή έμμεσης απειλής σε 

εργαζόμενους ΑμεΑ, για «εθελούσια» έξοδο; 

 

 

 

 

                               Η ερωτώσα Βουλευτής, 

                                                                                                                                                                                  

 

 

                                             Μαρία Απατζίδη, 

                                  Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                                                          ΜέΡΑ25 
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