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ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) 

ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος 

Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς», που εδρεύει στην Αθήνα, 

Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

ΚΑΤΑ 

 

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

 Τυγχάνουμε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία 

δραστηριοποιείται στο επιχειρησιακό πεδίο της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο 

την προαγωγή και προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών μας. Σημαντικός αριθμός των μελών μας προέρχεται 

από το προσωπικό που απασχολείται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων 

(Τμήμα Κόκκινων Δανείων) «RBU» της Τράπεζας Πειραιώς. Τον Απρίλιο 

2019 δημοσιοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του 

σουηδικού χρηματοοικονομικού ομίλου Intrum για τη σύσταση νέου φορέα 

διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο οποίος θα προέλθει από την 

απόσχιση – μεταβίβαση του τμήματος στη νέα εταιρεία. Σύμφωνα με την από 

03.06.2019 επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου με θέμα τη «δημοσίευση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 1ο τρίμηνο του 2019», η διάρκεια 

λειτουργίας του νέου φορέα ορίστηκε αρχικά ως «δεκαετής», ενώ στο μετοχικό 

κεφάλαιο προβλέφθηκε να συμμετέχει η Intrum με ποσοστό 80 % και η 

Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 20 %. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη 
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επιχειρηματική κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς έλαβε χώρα χωρίς 

προηγούμενη διαβούλευση με τα επιχειρησιακά σωματεία που 

δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα και την δευτεροβάθμια κλαδική 

συνδικαλιστική οργάνωση ΟΤΟΕ κατά προφανή παράβαση των προβλέψεων 

της κείμενης νομοθεσίας και με σκοπό να καταστεί η απόσχιση του Τμήματος 

RBU τετελεσμένο γεγονός με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τη διασφάλιση όλων 

εκείνων των εργασιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

τραπεζοϋπαλληλική ιδιότητα. 

 Στις 30.05.2019 η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε εγγράφως ότι οι 

εργαζόμενοι που ανήκουν στο RBU και στις αντίστοιχες υποστηρικτικές 

εργασίες θα μεταφερθούν στο νέο εταιρικό σχήμα μόνο εφόσον το επιθυμούν. 

Ειδικότερα, με το από 30.05.2019 Δελτίο Τύπου γνωστοποιήθηκε από την 

Τράπεζα Πειραιώς η συμφωνία που έλαβε χώρα μεταξύ αυτής και της 

Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδος επί της οποίας ρητά προβλέπεται 

ότι «οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε όποιο μελλοντικό σχήμα υπάρξει, εκτός εάν οι 

ίδιοι δεν το επιθυμούν» και ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει απόλυτος 

σεβασμός των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η 

δέσμευση αυτή της Τράπεζας αποτυπώθηκε και στην από 03.06.2019 επιστολή 

του διευθύνοντος συμβούλου με θέμα τη «δημοσίευση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων για το 1ο τρίμηνο του 2019», όπου επίσης τέθηκε ως προϋπόθεση η 

εθελοντική και μόνο μετάβαση των εργαζομένων στο οποιοδήποτε νέο 

εταιρικό σχήμα με δήλωση της θέλησης τους πριν την έναρξη του καθώς και η 

αξιοποίηση όσων συναδέλφων αποφασίσουν να παραμείνουν στην Τράπεζα 

Πειραιώς. Η ίδια ακριβώς δέσμευση για την εθελοντική και μόνο συμμετοχή 

των συναδέλφων στο νέο εταιρικό σχήμα και η αξιοποίηση όσων επιλέξουν να 

παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς επαναλήφθηκε και σε έγγραφες 

απαντήσεις της Τράπεζας επί των τεθέντων από τους συναδέλφους 

ερωτημάτων αναφορικά με τη δημιουργία του νέου εταιρικού σχήματος.   

 Στις 25.07.2019 γνωστοποιήθηκε από την Ο.Τ.Ο.Ε. η έγγραφη 

συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς «για τη διασφάλιση των εργασιακών και 
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ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία» 

και «των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργαζομένων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να 

μετάσχουν στο νέο σχήμα». Αξίζει να σημειωθεί ότι εις εκ των συμβαλλομένων 

και συγκεκριμένα η ΟΤΟΕ τόνιζε στην ενημερωτική προς τους συναδέλφους 

ανακοίνωσή της ότι η συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς είχε ως «αφετηρία 

το δικαίωμα της δικής τους αβίαστης εθελοντικής επιλογής να συμμετέχουν στην νέα 

εταιρία ή να παραμείνουν στην Τράπεζα». Μεταξύ άλλων αναφερόταν στην ως 

άνω ανακοίνωση αυτολεξεί ότι: «Σε ό, τι αφορά στους εργαζόμενους που θα 

επιλέξουν να παραμείνουν στην Τράπεζα δεδομένου ότι το αντικείμενο της διαχείρισης 

των κόκκινων δανείων δεν θα υφίσταται, θα αξιοποιηθούν σε άλλες τραπεζικές εργασίες 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού». Πράγματι, στην 

ακροτελεύτια διάταξη της από 25.07.2019 μεταξύ της ΟΤΟΕ και της Τράπεζας 

Πειραιώς προβλεπόταν συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους που θα 

επιλέξουν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς ότι: «Οι εργαζόμενοι που 

θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα εταιρία θα παραμείνουν στην 

Τράπεζα Πειραιώς και θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της στο πλαίσιο 

όσων ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού». Καθίσταται σαφές ότι με την από 

25.07.2019 συλλογική συμφωνία προβλέφθηκε ρητά ότι οι εργαζόμενοι 

δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα παραμονής στην Τράπεζα Πειραιώς 

απροϋπόθετα και χωρίς να τίθεται ως προς αυτό οποιαδήποτε αίρεση, κυρίως 

δε ρητά αποκλειομένου οποιουδήποτε βλαπτικού μέτρου ως προς την 

εργασιακή τους θέση και απασχόληση, αφού ρητά ορίστηκε ότι θα 

απασχοληθούν σε άλλες τραπεζικές εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Οργανισμό Προσωπικού. Επί τη βάσει, λοιπόν, της από 25.07.2019 συμφωνίας 

και της πανηγυρικής κατοχύρωσης ως απροϋπόθετου του δικαιώματος των 

εργαζομένων να μεταβούν εθελοντικά και μόνο στο νέο εταιρικό σχήμα, 

καταστήσαμε στους συναδέλφους μας σαφές ότι μπορούν να ασκήσουν 

ελεύθερα το δικαίωμα παραμονής τους στην Τράπεζα Πειραιώς χωρίς να 

τελούν υπό τον φόβο των δυσμενών επιπτώσεων, αφού αναπόσπαστο θεμέλιο 

της συμφωνίας και ρητή – έγγραφη δέσμευση της Τράπεζας ήταν η 

αξιοποίηση των εργαζομένων σε άλλες τραπεζικές εργασίες και σύμφωνα με 
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τα οριζόμενα στον Οργανισμό Προσωπικού. Παράλληλα, με την από 

26.07.2019 ανακοίνωσή μας υπογραμμίζαμε τους κινδύνους που συνεπάγεται 

για τα εργασιακά τους δικαιώματα η επιλογή της μετάβασης στο νέο εταιρικό 

σχήμα.  

 Εν τούτοις, πριν ακόμη στεγνώσει η μελάνη της από 25.07.2019 

έγγραφης συμφωνίας με την ΟΤΟΕ, οι συνάδελφοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα 

καλά ενορχηστρωμένο και μεθοδευμένο σχέδιο υφαρπαγής της συναίνεσης 

τους για τη μετάβαση στο νέο εταιρικό σχήμα της Intrum, το οποίο στηρίζεται 

στην άσκηση αφόρητης ψυχολογικής πίεσης από τους εκπροσώπους της 

Τράπεζας Πειραιώς. Ειδικότερα, πλήθος συναδέλφων έρχονταν καθημερινά 

προ του εκβιαστικού διλήμματος να συνηγορήσουν στη μετάβαση τους στην 

Intrum διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ή και να απολυθούν, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης τους από την Τράπεζα. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι στις 20 Ιουνίου 2019 ο Δ/νων Σύμβουλος της νέας 

εταιρείας Intrum, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της 

Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε στην επιτόπια ενημέρωση προς το προσωπικό 

του RBU στη Θεσσαλονίκη ότι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν 

στην Τράπεζα Πειραιώς δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω έλλειψης 

θέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς. Για το γεγονός αυτό διαμαρτυρηθήκαμε 

εντόνως προς την Τράπεζα Πειραιώς με την από 24.06.2019 εξώδικη δήλωση – 

διαμαρτυρία μας υπενθυμίζοντας στους εκπροσώπους της Τράπεζας γεγονότα 

από το πρόσφατο παρελθόν που αποδεικνύουν ότι το κλίμα ψυχολογικής 

πίεσης που καλλιεργείται σε εργαζομένους εν όψει οποιουδήποτε εθελούσιου 

προγράμματος μπορεί να λάβει πολλές φορές δραματικές προεκτάσεις 

θέτοντας σε κίνδυνο την ψυχική τους υγεία, όπως και συνέβη σε άλλες 

επιχειρήσεις.  

 Παρά την ως άνω εξώδικη διαμαρτυρία μας, το κλίμα ψυχολογικής 

πίεσης και τρομοκράτησης προς τους συναδέλφους εντάθηκε κατά τρόπο που 

δικαιολογημένα να μπορεί να χαρακτηριστεί ως μορφή «ηθικής παρενόχλησης» 
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προς τους συναδέλφους και ενώ πλέον είχαν εισέλθει στο στάδιο των 

εξατομικευμένων συναντήσεων, όπου και θα δήλωναν την επιθυμία 

παραμονής τους στην Τράπεζα Πειραιώς ή την επιθυμία μετάβασης τους στο 

νέο εταιρικό σχήμα της Intrum. Οι συνάδελφοι μαζικά, πλέον, και παρά την 

αφόρητη ψυχολογική πίεση που τους ασκούνταν, επέλεγαν την παραμονή 

τους στην Τράπεζα Πειραιώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 

συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική δήλωση μη επιθυμίας ένταξης 

στη νέα εταιρεία (Intrum) και αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα 

όπου και δηλωνόταν ότι «Δυνάμει των προφορικών, έγγραφων δεσμεύσεων και της 

από 25.07.2019 έγγραφης συμφωνίας που αφορά τους εργαζομένους στο RBU δεν 

επιθυμώ να μεταφερθώ στο διάδοχο φορέα (Intrum), επιλέγω να παραμείνω στην 

Τράπεζα Πειραιώς και να αξιοποιηθώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω έγγραφη 

συμφωνία. Η απόφαση μου αυτή σας κοινοποιείται υπογεγραμμένη με την παρούσα 

ηλεκτρονική επιστολή και θα σας παραδοθεί ιδιοχείρως και πρωτότυπη». 

Διαβλέποντας η Τράπεζα Πειραιώς το υπαρκτό πλέον ενδεχόμενο της 

επιλογής των συναδέλφων στη συντριπτική τους πλειοψηφία να επιλέξουν 

την παραμονή στην Τράπεζα Πειραιώς, ενέτεινε το κλίμα ψυχολογικής πίεσης 

με κορυφαίο παράδειγμα την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης από τη 

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού όπου επιχειρήθηκε για ύστατη φορά η 

ανάδειξη των «κινήτρων» μετάβασης στο νέο εταιρικό σχήμα και παράλληλα 

παρουσιαζόταν κατά προφανή παράβαση της από 25.07.2019 έγγραφης 

συμφωνίας ως «υπόθεση» η δυνατότητα αξιοποίησης των συναδέλφων που θα 

επέλεγαν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς.  

Για την κατά τρόπο συστηματικό πλέον προβολή του εκβιαστικού 

διλήμματος στους συναδέλφους να συνηγορήσουν στη μετάβαση τους στην 

Intrum, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που συνοδεύτηκε όλως τυχαίως και από τις 

δυσμενείς μεταθέσεις που αποφάσισε η Τράπεζα κατά την περίοδο αυτή του 

κύκλου των διαπραγματευτικών συναντήσεων στο Δίκτυο προκειμένου να 

ενισχύσει το κλίμα της ψυχολογικής τρομοκρατίας, διαμαρτυρηθήκαμε 

εγγράφως προς την Τράπεζα με την από 02.08.2019 εξώδικη δήλωση – 
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διαμαρτυρία μας με την οποία αποκρούαμε ως μη σύννομη κάθε ενέργεια 

που συνδέεται με την άσκηση ψυχολογικής πίεσης ή εκβιασμών προς τους 

συναδέλφους προς το σκοπό υφαρπαγής της συναίνεσης τους για την 

μετακίνηση τους στην Intrum στο πλαίσιο των ατομικών συναντήσεων 

καλώντας την Τράπεζα να παραλείψει στο μέλλον κάθε παρόμοια ενέργεια 

και να σεβαστεί το πλαίσιο της από 25.07.2019 συμφωνίας της με την ΟΤΟΕ 

και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν αναφορικά με το σεβασμό του 

δικαιώματος των εργαζομένων στο RBU να παραμείνουν στην Τράπεζα 

Πειραιώς και να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού 

χωρίς να καταστούν αποδέκτες μονομερών βλαπτικών ενεργειών. Κατά τη 

διάρκεια των ατομικών συναντήσεων και της διαδικασίας δήλωσης επιθυμίας 

για την παραμονή στην Τράπεζα Πειραιώς ή την μετάβαση στην εταιρεία 

Intrum φροντίσαμε με κάθε τρόπο να καταστήσουμε σαφές στους 

συναδέλφους ότι η από 25.07.2019 έγγραφη συμφωνία με την ΟΤΟΕ παράγει 

πλήρη έννομα αποτελέσματα και οποιαδήποτε μονομερής βλαπτική ενέργεια 

εκ μέρους της Τράπεζας δεν μπορεί να αντλήσει επίφαση νομιμότητας με το 

πρόσχημα των επιχειρησιακών αναγκών και της μη δυνατότητας 

αξιοποίησης, αλλά θα πρόκειται για παράνομη και καταχρηστική ενέργεια. 

Τελικά, οι συνάδελφοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

αντιπαρήλθαν με τη συνδρομή και αμέριστη συμπαράσταση του Συλλόγου 

μας, το κλίμα ψυχολογικής πίεσης που διαμορφώθηκε εις βάρος τους με 

σκοπό την υφαρπαγή της συναίνεσης μεταφοράς τους στη νέα εταιρεία, αφού 

επέλεξαν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς 

σε αποκορύφωμα της έως τότε αντισυμβατικής και καταχρηστικής της 

συμπεριφοράς και αποδεικνύοντας ότι το κλίμα ψυχολογικής πίεσης και 

εκβιαστικών διλημμάτων ήταν σαφώς ενταγμένο σε ένα καλά οργανωμένο 

και μεθοδευμένο σχέδιο υφαρπαγής της συναίνεσης τους, προχώρησε δια του 

εκπροσώπου της – διευθύνοντος συμβούλου, κ. Χρήστου Μεγάλου, σε 

επιστολή – ανακοίνωση με την οποία επί της ουσίας έθετε στην ημερήσια 

διάταξη την απειλή μονομερών βλαπτικών ενεργειών για όλους εκείνους τους 

εργαζόμενους που επέλεξαν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς, 
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αφού «η δυνατότητα απορρόφησης πλεονάζοντος προσωπικού από την Τράπεζα θα 

είναι εξαιρετικά περιορισμένη» φθάνοντας στο σημείο να επικαλεσθεί το μέλλον 

των εργαζομένων και των οικογενειών τους, με τη σιβυλλική διατύπωση ότι η 

Τράπεζα σκοπεύει να «επανεξετάσει τη στάση της λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

εναλλακτικές επιλογές, με γνώμονα την πλήρη λειτουργία της νέας εταιρείας την 1η 

Οκτωβρίου». Συγκεκριμένα, στην από 30.08.2019 επιστολή – ανακοίνωση του 

κ. Χρήστου Μεγάλου αναφέρονταν μεταξύ άλλων τα εξής: «Θα ήθελα να 

καλέσω τους συναδέλφους που μέχρι τώρα είναι επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί, να 

επανεξετάσουν τη στάση τους σταθμίζοντας τα πραγματικά δεδομένα. Οι εγγυήσεις και 

οι παροχές είναι διαθέσιμες σε όλους στην παρούσα φάση και είναι επωφελείς για τη 

μετάβαση στη νέα εταιρεία. Όλα τα δεδομένα αποτυπώνονται με σαφήνεια στη 

συμφωνία με την ΟΤΟΕ και απέχουν πολύ από τη διαστρεβλωμένη εικόνα που 

ορισμένοι σκοπίμως παρουσιάζουν. Η ανεύθυνη αυτή στάση τους, που υπαγορεύεται 

από προσωπικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες, θα έχει ως αποτέλεσμα να μην 

επωφεληθούν όλοι οι εργαζόμενοι των ευεργετικών παροχών και εγγυήσεων της 

συμφωνίας με την ΟΤΟΕ και να τεθεί σε κίνδυνο η απασχόληση όσων δεν μεταβούν 

στη νέα εταιρεία. Διότι είναι προφανές ότι μετά τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του 

RBU στη νέα εταιρεία, η δυνατότητα απορρόφησης πλεονάζοντος προσωπικού από την 

Τράπεζα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα θα επανεξετάσει τη 

στάση της λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εναλλακτικές επιλογές, με γνώμονα την πλήρη 

λειτουργία της νέας εταιρείας την 1η Οκτωβρίου. Είναι πλέον η ώρα που ο καθένας από 

εμάς πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Να αποφασίσει μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 

υπεύθυνα, με ψυχραιμία και ρεαλισμό για το μέλλον το δικό του και της οικογένειας 

του». Σημειωτέον, ότι η ως άνω ομαδική επιστολή της Διοίκησης που ευθέως 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μορφή ηθικής παρενόχλησης, όταν φθάνει στο 

σημείο να επικαλείται κίνδυνο για το μέλλον των οικογενειών των 

εργαζομένων, συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εξαμήνου 

της Τράπεζας Πειραιώς, όπου και αποτυπώθηκε η αύξηση της κερδοφορίας, η 

μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 7 % και η μείωση των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών. Επί της ουσίας, λοιπόν, η Διοίκηση της Τράπεζας επέλεξε τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή προκειμένου να θέσει ευθέως τον κίνδυνο για 

το μέλλον των οικογενειών των εργαζομένων της που τυγχάνουν 
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μισθοσυντήρητοι απειλώντας ότι σε περίπτωση που εμμείνουν στην απόφαση 

τους να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς θα τεθεί σε κίνδυνο ο ίδιος ο 

βιοπορισμός τους.  

Καθίσταται σαφές, ότι η συστηματική ψυχολογική πίεση που δέχεται η 

συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων στο RBU και το κλίμα ψυχολογικής 

τρομοκράτησης που διαμορφώθηκε με αποκορύφωμα την ως άνω ομαδική 

επιστολή φέρει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της «ηθικής παρενόχλησης», 

όπως αυτή χαρακτηρίζεται στην περίπτωση της αφόρητης ψυχολογικής 

πίεσης σύμφωνα με τους επίσημους ορισμούς της έννοιας από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η διάσταση μεταξύ των δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς στην 

από 25.07.2019 έγγραφη συμφωνία της με την ΟΤΟΕ, στην οποία οι 

εργαζόμενοι επένδυσαν την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος 

παραμονής τους στην Τράπεζα Πειραιώς και του κλίματος φόβου που με 

υπαιτιότητα των εκπροσώπων της Τράπεζας έκτοτε διαμορφώθηκε, είναι 

τέτοια που πλέον έχει οδηγήσει τους συναδέλφους στα όρια της ηθικής και 

ψυχικής εξουθένωσης οδηγώντας τους σε πλήρες επαγγελματικό αδιέξοδο με 

ό, τι αυτό συνεπάγεται για τη ψυχική τους υγεία, η οποία ήδη έχει κλονιστεί. 

Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω υπαίτια συμπεριφορά της Τράπεζας Πειραιώς 

έχει δημιουργήσει έναν αναπότρεπτο κίνδυνο δημιουργίας επαγγελματικών 

κινδύνων για τους απασχολούμενους στο RBU με ορατό πλέον τον κίνδυνο 

όχι μόνο για τον βιοπορισμό το δικό τους και των οικογενειών τους – όπως 

κατά τρόπο ωμό περιγράφει στην ως άνω ομαδική επιστολή ο διευθύνων 

σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς – αλλά και για τη ψυχική τους υγεία.  

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αποτραπούν ανεπανόρθωτες 

καταστάσεις προς το σκοπό διαφύλαξης της ψυχικής υγείας των 

συναδέλφων που απασχολούνται στο RBU και επιθυμούν να ασκήσουν 

ελεύθερα το δικαίωμα παραμονής τους στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με 

την από 25.07.2019 έγγραφη συμφωνία, αιτούμαστε την παρέμβαση σας 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την αποτροπή και εξάλειψη του 
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επαγγελματικού κινδύνου που γεννά για τη ψυχική υγεία των εργαζομένων 

η συμπεριφορά της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

 

Αθήνα, 02.09.2019 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος σωματείου 

 


