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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ 

ΠΑΣΗΣ       ΔΗΜΟΣΙΑΣ      ΑΡΧΗΣ 

   

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 

 Μετ’ επιφυλάξεως  δικαιωμάτων  

  

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος 

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

Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

ΠΡΟΣ 

 

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

 Όπως γνωρίζετε άριστα, ο Σύλλογός μας με σειρά ενεργειών του έχει 

επανειλημμένως εκφράσει τη διαμαρτυρία του και αποδοκιμάσει τις πρακτικές που 

λαμβάνουν χώρα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο της Τράπεζας και 

οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού 

«Sunrise» και της εξαγγελίας σας για το κλείσιμο επιπλέον εξήντα τεσσάρων 

καταστημάτων με την παράλληλη ανακοίνωση νέου προγράμματος οικειοθελούς 

αποχώρησης για το προσωπικό, που στην πράξη μόνο ως «εθελουσία» δεν θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί. Κυρίως, δε, καταδικάζουμε τις αντιδεοντολογικές πρακτικές 

απαξίωσης συναδέλφων μας με πολυετή προσφορά στον Οργανισμό, οι οποίες έχουν 

σκοπό την εξώθησή τους σε οικειοθελή αποχώρηση και πολύ περισσότερο τις 

απαράδεκτες εκείνες πρακτικές που καταφέρονται ακόμα και σε συναδέλφους που 

ανήκουν στην προστατευόμενη ομάδα των εργαζομένων με αναπηρία ή χρόνια 

πάθηση και οι οποίες στερούνται κάθε νομιμότητας και εξικνούνται έως το σημείο 
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διάπραξης της ποινικά κολάσιμης βάσει του άρθρου 312 Π.Κ. πράξης, η οποία 

συνδέεται με την άσκηση εργασιακής παρενόχλησης, η οποία δύναται να επιφέρει 

σοβαρή ψυχική βλάβη στον εργαζόμενο.  

Σε αποκορύφωμα, δε, των ως άνω πρακτικών σας και του σχεδιασμού σας να 

εξωθήσετε τους εργαζομένους – μέλη μας  σε μια κατ’ ευφημισμό και μόνο «εθελουσία 

έξοδο», φθάσατε στο σημείο να αποστείλετε σε αυτούς τυποποιημένη επιστολή, με την 

οποία αφού πρώτα τους υπενθυμίζετε το γεγονός ότι απασχολούνται σε κατάστημα 

που πρόκειται να κλείσει, στη συνέχεια τους προτάσσεται προς εξέταση είτε την 

επιλογή της συμμετοχής στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, είτε την επιλογή 

της δήλωσης υποψηφιότητας σε μια από τις «εξαιρετικά περιορισμένες θέσεις εργασίας» που 

είναι αναρτημένες αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό δίκτυο της Τράπεζας. Καθίσταται 

σαφές ότι με την ενέργειά σας αυτή αποβλέπετε στη δημιουργία εκβιαστικών 

διλημμάτων εις βάρος των συναδέλφων μας που απασχολούνται στα συγκεκριμένα 

υπό κατάργηση καταστήματα και στην άσκηση αφόρητης ψυχολογικής πίεσης με 

σκοπό την «αποδοχή» ένταξής τους στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, πολύ 

περισσότερο από τη στιγμή που χαρακτηρίζετε ως «εξαιρετικά περιορισμένες» τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας.  

Πρόκειται επί της ουσίας για μια ακόμα μεθόδευση που κατατείνει στην 

ψυχική εξουθένωση των συναδέλφων και προβάλλει ως μονόδρομο την επιλογή εκ 

μέρους της «εθελουσίας εξόδου», πολύ περισσότερο από τη στιγμή που πρόσφατο 

παραμένει το παράδειγμα των χειρισμών σας στην υπόθεση που αφορούσε το “RBU” 

και τους απασχολούμενους εκεί συναδέλφους. Σας υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά 

τις δραματικές προεκτάσεις που μπορεί να λάβει για τη σωματική και ψυχική υγεία 

των εργαζομένων η δημιουργία τέτοιου τύπου εκβιαστικών διλημμάτων με σκοπό την 

εξώθησή τους σε οικειοθελή αποχώρηση. Σας υπενθυμίζουμε ακόμα ότι στο πλαίσιο 

της χρηστής άσκησης του διευθυντικού σας δικαιώματος έχετε καθήκον να 

διαφυλάξετε το δικαίωμα της πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων σας και 

όχι να τους εξωθείτε σε οικειοθελή αποχώρηση κατ’ επίκληση της υλοποίησης των 

επιχειρηματικών σας μέτρων που κάθε άλλο παρά στην υπηρεσία του «καλώς 

εννοούμενου επιχειρηματικού συμφέροντος» της Τράπεζας κατατείνουν. Με την παρούσα 

αποδοκιμάζουμε και αποκρούουμε ως μη σύννομη τη διαδικασία που έχει 

ενορχηστρωθεί σε βάρος των απασχολούμενων στα υπό κατάργηση καταστήματα 

συναδέλφων μας με την άσκηση ψυχολογικής πίεσης σε βάρος τους, η οποία φέρει όλα 
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τα χαρακτηριστικά της εργασιακής παρενόχλησης,  και η οποία σκοπό έχει την  

εξώθησή τους σε οικειοθελή αποχώρηση και σας καλούμε για ύστατη φορά όπως 

επιδείξετε σεβασμό στην κείμενη εργατική νομοθεσία και κυρίως στους υφιστάμενους 

όρους εργασίας των συναδέλφων μας αυτών διασφαλίζοντας την ακώλυτη άσκηση 

του δικαιώματός τους στην πραγματική απασχόληση, όπως έχετε καθήκον σύμφωνα 

με το νόμο. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την κατά τα ως άνω αντισυμβατική και παράνομη 

συμπεριφορά σας που πέραν των άλλων δημιουργεί ανεπανόρθωτους κινδύνους για 

τη σωματική και ψυχική υγεία των συναδέλφων μας. 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι αποκρούουμε ως μη σύννομες τις πρακτικές 

εξαναγκασμού των συναδέλφων μας σε εθελουσία έξοδο και ιδίως την από 14/07/2021 

επιστολή σας προς αυτούς, με την οποία παρουσιάζετε επί της ουσίας ως μονόδρομο 

την επιλογή της οικειοθελούς αποχώρησης. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως παραλείψετε στο μέλλον οποιαδήποτε παρόμοια 

συμπεριφορά που θα συνδέεται με την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στους 

συναδέλφους μας με σκοπό τον εξαναγκασμό τους να επιλέξουν την ένταξή τους σε 

πρόγραμμα «εθελουσίας εξόδου». 

ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα των 

εργαζομένων – μελών μας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων. 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς 

τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν 

στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 


