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Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη 
 
Θέμα: «Να διερευνηθούν άμεσα οι καταχρηστικές καταγγελίες συμβάσεων εργασίας σε 
καθαρίστριες τράπεζας» 

 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Το 2012, η Τράπεζα Πειραιώς προσέλαβε το προσωπικό της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), 
αφήνοντας εκτός τις εργαζόμενες στην καθαριότητα που δεν απασχολούνταν με πλήρες ωράριο στην 
ΑΤΕ. Οι συγκεκριμένες εργαζόμενες, ωστόσο, εξακολούθησαν να εργάζονται με καθεστώς περιορισμένης 
απασχόλησης (από 1,5 έως 4 ώρες ημερησίως) στους ίδιους χώρους, στα καταστήματα και τις υπηρεσίες 
της πρώην ΑΤΕ (μετέπειτα Πειραιώς), ως ενοικιαζόμενο προσωπικό, καθώς προσλήφθηκαν από την 
εταιρεία ALTER EGO, με τις ίδιες αποδοχές και το ίδιο ωράριο εργασίας που είχαν στην ΑΤΕ. 
Σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ) και της 
ΓΣΕΕ, η εν λόγω εταιρία ενημερώνει τις εργαζόμενες ότι θα καταγγείλει ή θα τροποποιήσει τις συμβάσεις 
εργασίας τους, έχοντας ως βασικό στόχο την  υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων με δυσμενέστερους 
όρους τόσο αναφορικά με το ωράριο όσο και με τις αμοιβές, ώστε να προλάβει την αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης των καθαριστριών,  που αλλάζει  από  του  εργατοτεχνίτη σε 
υπαλλήλου την 1η Ιανουαρίου 2022,  με συνέπεια την αύξηση του υπολογιζόμενου ποσού. 
Επειδή οι συνθήκες της πανδημίας επιβάλλουν την επαρκή διαθεσιμότητα προσωπικού καθαριότητας 
σε χώρους εργασίας όπως τα καταστήματα των τραπεζών όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα από 
τους πελάτες,   
Επειδή υπάρχουν καταγγελίες για καταχρηστική καταγγελία συμβάσεων εργασίας εργατοτεχνικού 
προσωπικού πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους, θέτοντας εκβιαστικά διλήμματα σχετικά με το εργασιακό 
μέλλον των καθαριστριών που προσλήφθηκαν από την εταιρεία ALTER EGO και εργάζονται ως 
ενοικιαζόμενο προσωπικό στα καταστήματα και τις υπηρεσίες της πρώην ΑΤΕ και μετέπειτα Πειραιώς, 
Επειδή οι συγκεκριμένες καθαρίστριες δουλεύουν με μερική απασχόληση και αμείβονται με τις 
χαμηλότερες αποδοχές και τώρα καλούνται να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις με δυσμενέστερους 
όρους τόσο στο ωράριο όσο και στις αμοιβές τους, 
 
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

1. Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητές ενέργειες και να προχωρήσετε σε άμεσους ελέγχους 
για τις συνθήκες και τους όρους απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού καθαριότητας 
στην Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να εμποδίσετε την καταχρηστική τροποποίηση των συμβάσεων 
των εργαζομένων στην καθαριότητα στην Τράπεζα Πειραιώς από την εταιρεία ALTER EGO; 

2. Ποια πρόσθετα μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες 
πρακτικές καταχρηστικών ενεργειών εκ μέρους εργοδοτών;  

Ο ερωτών βουλευτής 
 
 
 

Γιώργος Μουλκιώτης 


