
 

  

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Τράπεζα Πειραιώς: Απαράδεκτες εργασιακές πρακτικές-

υπέρβαση ωραρίου 

 

Tο Σωματείο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ) 

καταγγέλλει πως, δεκάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν να δουλεύουν εκτός 

ωραρίου σε κεντρική υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από επιτόπιο 

έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο ωστόσο 

κινητοποιήθηκε με καθυστέρηση τριών εβδομάδων και σειρά αιτημάτων. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Καταγγέλλουμε την 

απαράδεκτη στάση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Ανατολικού Τομέα Αθηνών, που επί τρεις (3) εβδομάδες κώφευε σε σειρά 

έγγραφων καταγγελιών του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της 

Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ), για συστηματική παραβίαση του νομίμου 

ωραρίου, σε συγκεκριμένο εργασιακό χώρο στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Χρειάστηκε να προχωρήσουμε σε έγγραφη διαμαρτυρία – καταγγελία στον 

Υπουργό Εργασίας, κοινοποιούμενη στο σύνολο των κοινοβουλευτικών 

κομμάτων, προκειμένου να κινητοποιηθεί μόλις χθες το αντίστοιχο τμήμα και 

να πραγματοποιηθεί τελικά επιτόπιος έλεγχος σε κεντρική υπηρεσία της 

Τράπεζας Πειραιώς, όπου βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι εκτός ωραρίου.» 

Συγκεκριμένα, καταθέσαμε εγγράφως αίτημα του Συλλόγου μας για την 

πραγματοποίηση ελέγχου, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στις 20.09.2021. 

Αρκετές ημέρες αργότερα, στις 04.10.2021 και αφού δεν είχαμε καμία 

ενημέρωση αρμοδίως, αποστείλαμε εκ νέου το αίτημα και με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία και εκ νέου το παραδώσαμε στο αρμόδιο τμήμα, όπου έλαβε 

και πάλι νέο αριθμό πρωτοκόλλου. Για ακόμη μια φορά δεν υπήρξε καμία 

ενημέρωση, αλλά και η τηλεφωνική μας επικοινωνία με το συγκεκριμένο 

τμήμα κατέστη ανέφικτη, αφού το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος 
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Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών δεν απαντά 

στα τηλέφωνα». 

Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, «η διαπιστωμένη αδράνεια των 

αρμοδίων υπηρεσιών να εφαρμόσουν τη νομιμότητα, ακόμη και σε 

καταγγελίες κραυγαλέας παραβίασης του ωραρίου εργασίας έχει εκτινάξει την 

εργασιακή ανασφάλεια». 

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 

στην Τράπεζα Πειραιώς έχουν πολλάκις καταγγείλει τις απαράδεκτες 

εργασιακές πρακτικές της Τράπεζας, όπως η σταθερή παραβίαση του 

ωραρίου για την οποία πολλάκις έχει καταδικαστεί, αλλά και για τις 

γενικότερες απαράδεκτες πρακτικές της που στρέφονται εναντίον του 

συνόλου των εργαζομένων της στο όνομα της αδηφάγου κερδοφορίας 

(εκβιαστικές μεταθέσεις σε απομακρυσμένες περιφέρειες και απειλές που 

ωθούν τους υπαλλήλους σε ακόμα μία «εθελούσια» έξοδο, κλείσιμο 

καταστημάτων, με αποτέλεσμα κάτοικοι πολλών απομακρυσμένων περιοχών 

να μένουν χωρίς τραπεζική εξυπηρέτηση…) 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Είναι ενήμεροι για την καταγγελία αυτή του Σωματείου 

Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ); 

2. Αν ναι, ποια η θέση του αναφορικά με την ολιγωρία του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας στις καταγγελίες των υπαλλήλων; 

3.  Με δεδομένο πως το 2017, στην Τράπεζα Πειραιώς επιβλήθηκε 

από το ΣΕΠΕ πρόστιμο ύψους 1,6 εκατ. € καθώς και η προσωρινή 

διακοπή λειτουργίας καταστήματος στη Θεσσαλονίκη επί τριήμερο 

για καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των 

υπαλλήλων, πόσες φορές έχουν αποδειχθεί αντεργατικές οι  

πρακτικές της συγκεκριμένης τράπεζας την τελευταία 5ετία και 

πόσες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσε παραβίαση νομίμου 

ωραρίου; 

4. Ποιος οφείλει να είναι και ποιος είναι ο Μ.Ο. απόκρισης του ΣΕΠΕ 

στις καταγγελίες; 



5. Σε τι οφείλεται η ολιγωρία του ΣΕΠΕ στις συγκεκριμένες 

καταγγελίες;  

6. Μήπως η ολιγωρία του ΣΕΠΕ στις συγκεκριμένες καταγγελίες είναι 

στο πλαίσιο της στρατηγικής απαξίωσής του για να μετατραπεί 

όπως αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία σε Ανεξάρτητη Αρχή; 

7. Δεδομένου πως το ΣΕΠΕ μετατρέπεται, με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, σε Ανεξάρτητη Αρχή, ποιο θα είναι το σαφές πλαίσιο 

λειτουργίας του και με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί πως θα έχει τα 

αντανακλαστικά εκείνα που θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική 

προστασία των εναπομεινάντων εργασιακών δικαιωμάτων; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα                                        Κλέων Γρηγοριάδης  




