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Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι εν μέσω πανδημίας η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς 

αποφάσισε να προχωρήσει σε νέο κλείσιμο 64 καταστημάτων και ταυτόχρονα να προβεί σε 

νέα μείωση προσωπικού με υλοποίηση προγράμματος εθελούσιας εξόδου για 500 

εργαζόμενους. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς μόλις τον περασμένο χρόνο είχε μειώσει 

το προσωπικό της κατά χίλιους εργαζόμενους πάλι με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ενώ 

από το 2013 και μέχρι σήμερα, το προσωπικό της έχει μειωθεί στο μισό, με κατάργηση 

περίπου 10,000  θέσεων εργασίας. 

 

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για την Τράπεζα που έχει ανακεφαλαιοποιηθεί 3 φορές τα 

τελευταία χρόνια με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, έχει «προικοδοτηθεί» στα 

χρόνια των μνημονίων με την Αγροτική, τις Κυπριακές τράπεζες και άλλα μικρότερα τραπεζικά 

ιδρύματα και επιδεικνύει συμπεριφορά αρπακτικού, αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες 

τόσο των τοπικών κοινωνιών, που πλήττονται από το κλείσιμο τόσο πολλών καταστημάτων, 

ιδιαίτερα σε ευαίσθητες γεωγραφικά περιοχές (νησιά, ύπαιθρος) αλλά και απέναντι στους 

εργαζόμενους της ίδιας της Τράπεζας. 

 

Παρόμοιες πρακτικές επιθετικής συρρίκνωσης του δικτύου με παράλληλα μείωση των θέσεων 

εργασίας ακολουθούνται όλα τα τελευταία χρόνια από το σύνολο και των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών, με αρνητικές συνέπειες τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

εργασιακών σχέσεων με σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της 

ΟΤΟΕ (Δελτίο  Τύπου 19.11.2020) στην Ελλάδα το 2019 αντιστοιχούσε ένας 

τραπεζοϋπάλληλος ανα 292 κατοίκους ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 

ένας προς 185 κατοίκους. Σε ότι αφορά τον αριθμό των τραπεζικών καταστημάτων, στην 

Ελλάδα αντιστοιχούσε ένα κατάστημα ανα 5662 κατοίκους ,ενώ στην Ευρωζώνη αντιστοιχεί 

ένα κατάστημα ανά 2530 κατοίκους. Η σύγκριση είναι συντριπτική και καταδεικνύει ότι οι 

Ελληνικές συστημικές τράπεζες ακολουθούν μια αδιέξοδη πολιτική συρρίκνωσης δικτύου με 

μόνο γνώμονα την μείωση του εργατικού  κόστους, και την αύξηση της κερδοφορίας τους σε 

βάρος των συμφερόντων και των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, ιδιαίτερα στη 

σημερινή συγκυρία. Οι συστημικές τράπεζες εκμεταλλεύτηκαν ως θείο δώρο την πανδημία και 

τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της, προκειμένου να πετύχουν μια 

ευρύτατη μετακίνηση της πελατείας προς τις ψηφιακές τους πλατφόρμες. Η μετακίνηση αυτή 
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της πελατείας των τραπεζών από συγκυριακή (λόγω πανδημίας και περιορισμών 

μετακίνησης) τείνει να γίνει υποχρεωτική μέσω της επιθετικής μείωσης του δικτύου και της 

επιβολής (ως μοναδικής εναλλακτικής) της ψηφιακής ως μόνης δυνατής πρόσβασης στις 

τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα. Πρόκειται για σχέδιο που υπονομεύει την οποία 

αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, αποκλείοντας από τις τραπεζικές υπηρεσίες μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού που δεν διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και ολόκληρες γεωγραφικές 

περιοχές της χώρας (νησιά, ύπαιθρος ) που πλέον δεν εξυπηρετούνται από τραπεζικό 

κατάστημα, χωρίς δυστυχώς να συναντά καμία αντίδραση εκ μέρους των κυβερνήσεων των 

τελευταίων ετών που παρακολουθούν περίπου αδιάφορα τις εξελίξεις αυτές. 

 

Βεβαίως για υλοποιηθεί αυτή η επιθετική συρρίκνωση δικτύου - μείωση θέσεων εργασίας  ,τα 

προγράμματα εθελούσιας εξόδου συνήθως συνοδεύονται από άσκηση εκβιαστικών 

διλημμάτων προς το προσωπικό των καταστημάτων που κλείνουν, όταν τους διαμηνύεται να 

κάνουν χρήση της εθελούσιας γιατί δεν θα έχουν δουλειά την επόμενη μέρα του κλεισίματος 

του καταστήματος  που εργάζονται. Αυτή την πεπατημένη ακολουθεί και η Διοίκηση της 

Τράπεζας Πειραιώς, ,σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες 

της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ).Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΥΤΠΕ καταγγέλλει απαράδεκτες 

πρακτικές εκφοβισμού που ασκεί η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς σε βάρος των 

εργαζομένων στα καταστήματα που κλείνουν με σκοπό την πίεση για υπαγωγή τους στο 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Οι εργαζόμενοι αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με εκβιαστικά 

διλήμματα περί μονόδρομου σε ότι αφορά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, με μονη 

εναλλακτική την μεταφορά τους στα τέσσερα σημεία της Ελληνικής Επικράτειας. Μάλιστα οι 

αντεργατικές αυτές πρακτικές έφτασαν στο σημείο της απανθρωπιάς, καθώς στέφονται και 

κατά εργαζομένων ΑμεΑ της Τράπεζας, γεγονός που κατήγγειλε σχετικά και η Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  με Δελτίο Τύπου και Ανοιχτή Επιστολή προς τον 

Δ/νοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

Βάσει των ανωτέρω, ερωτωνται οι κκ Υπουργοι: 

 
● Προτίθεται ο κ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να προστατεύσει 

τους εργαζόμενους ενεργοποιώντας, όπως έχει δικαίωμα και υποχρέωση, την 

Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες για εργασιακό 

εκφοβισμό των εργαζομένων στα 64 καταστήματα το κλείσιμο των οποίων ανακοίνωσε 

η Τράπεζα Πειραιώς, και ιδιαίτερα σε βάρος εργαζομένων ΑμεΑ; 

● Προτίθεται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  να ασκήσει κάθε μέσο πίεσης 

προς τις Διοικήσεις των συστημικών Τραπεζών για τερματισμό της επιθετικής 

πολιτικής συρρίκνωσης δικτύου και μείωσης θέσεων εργασίας ,πολιτικής που έχει 

έντονα αντιαναπτυξιακά και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά όπως καταγγέλλει και η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας; (ιδιαίτερα αναφερόμαστε σε τράπεζες οπου το 

Δημόσιο, μέσω του ΤΧΣ κατέχει σημαντικό ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου.) 

● Προτίθεται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να προχωρήσει σε σοβαρή 

εξέταση των κατηγοριών τόσο των πρωτοβάθμιων όσο και του δευτεροβάθμιου 

συνδικαλιστικού οργάνου των τραπεζοϋπαλλήλων περί εναρμονισμένων πολιτικών 

(καρτέλ) σε ότι αφορά την συρρίκνωση του δικτύου των συστημικών τραπεζών; 
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