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ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Ε.Τ.Α.Π.)», που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Αμερικής 10 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

------------------------ 

 

Η πρωτοβάθμια επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Ε.Τ.Α.Π.)» συστάθηκε με 

την υπ’ αριθμό 6758/1998 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και εγγράφηκε στο ειδικό 

βιβλίο σωματείων του αυτού Δικαστηρίου, με αριθμό 22270 και ειδ. 5137, φέροντας 

αρχικά την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΣΕΑΤΕ)», μέλη μου είναι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους πλέον στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ μέλος 

εγγράφεται και κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης είμαστε μέλος της 

Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.). 

Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς 

ρυθμίζονται από τις ισχύουσες Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο χώρο των 

Τραπεζών και συμπληρωματικά από τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίες 

που έχουν υπογραφεί μεταξύ του αντιπροσωπευτικού σωματείου και της Τράπεζας.  

Όπως σας είναι γνωστό, την 27.7.2012, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, τέθηκε αυτή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ενώ το 

σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της παραχωρήθηκαν χαριστικά στην «Τράπεζα 

Πειραιώς ΑΕ», και συγκεκριμένα αντί του ποσού των 95.000.000 ευρώ, που είναι σαφές ότι 



 2 

δεν καλύπτει ούτε την αξία επιμέρους ακινήτων που παραχωρήθηκαν, ενώ επιπλέον στην 

Τράπεζα Πειραιώς παραχωρήθηκε το σύνολο του δικτύου καταστημάτων της πρώην 

«Αγροτικής», που λόγω και της φύσης και λειτουργίας της «Αγροτικής», ήταν ιδιαίτερα 

μεγάλο και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια, ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες 

περιοχές. 

Οι εργασιακές σχέσεις εντάχθηκαν στο «κακό» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας και 

δεν μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς σύμφωνα με την τότε ισχύουσα 

διάταξη του άρ. 63Δ παρ. 10 του ν. 3601/2007,  «Τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 178/2002 δεν 

εφαρμόζονται στην περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 63 Δ και 63 Ε του ν. 3601/2007 και 

οι συμβάσεις εργασίας δεν μεταφέρονται», ενώ ο ειδικός εκκαθαριστής προέβη σε 

καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού που απασχολείτο στην 

πρώην ΑΤΕ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της 

«αγοραπωλησίας», να προσλάβει το σύνολο του προσωπικού της πρώην ΑΤΕ, 

καταρτίζοντας με κάθε έναν από αυτούς νέα σύμβαση εργασίας, ενώ οι αποδοχές των 

εργαζομένων καθορίστηκαν στο ύψος των αποδοχών που ελάμβαναν από την Αγροτική 

Τράπεζα την 31.5.2012. Πέραν αυτού, δεν αναγνωρίστηκε κανένα άλλο δικαίωμα που είχαν 

οι εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα, αφού θεωρούνται «νεοπροσλαμβανόμενοι», ενώ 

υπήρξε πολύ σημαντική μεταβολή στο ασφαλιστικό τους καθεστώς, με αποτέλεσμα ένα 

μεγάλο ποσοστό εργαζομένων να απωλέσει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα. 

Ειδικότερα, η πρόσληψη των εργαζομένων - μελών μας έγινε, όπως διαλαμβάνεται 

και στο προοίμιο της σύμβασης ενός εκάστου «σε εκπλήρωση της περιλαμβανόμενης στην 

έγγραφη προσφορά δηλώσεως της Τράπεζας Πειραιώς, για την διασφάλιση της ομαλής 

συνέχισης των εργασιών σε περιουσιακά στοιχεία, που περιήλθαν στην Τράπεζα 

Πειραιώς στο πλαίσιο της με αριθμό 4/27.07.2012 αποφάσεως, για την προστασία των 

συναλλαγών και την ανάγκη να εξασφαλιστούν νέες θέσεις εργασίας για τους 

εργαζόμενους της πρώην «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ», η οποία μετά την ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας της δεν δικαιούται να παρέχει τραπεζικές εργασίες…»  

Κατά τις επόμενες ημέρες, το μεγαλύτερο μέρος των πρώην εργαζομένων στην 

«Αγροτική», υπέγραψε, κατ' ανάγκην, ατομική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με 

την Τράπεζα Πειραιώς, με την οποία ο κάθε εργαζόμενος εντάχθηκε σε ένα νέο εργασιακό 
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περιβάλλον, δεν του αναγνωρίσθηκε καμία προϋπηρεσία, ούτε ο βαθμός και η θέση που 

κατείχε στην «Αγροτική», αλλά, αντιθέτως, προσλήφθηκαν όλοι ως απλοί τραπεζικοί 

υπάλληλοι, ούτε αναγνωρίσθηκε οποιοδήποτε επίδομα (θέσης, ευθύνης, βαθμού) από 

αυτά που ελάμβανε ως εργαζόμενος στην «Αγροτική».  

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία του προσωπικού της πρώην 

Αγροτικής που προσλήφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς κατά τα ανωτέρω, είχε 

προσληφθεί στην «Αγροτική» με διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ, είχε επαρκή 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ ήταν και προσωπικό αξιολογημένο και 

εκπαιδευμένο, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και δυνατοτήτων. 

Ωστόσο, η Τράπεζα, διατηρησε αρχικά για τέσσερα έτη  σε λειτουργία το σύνολο 

σχεδόν των καταστημάτων, τα οποία ανήκαν στην «Αγροτική Τράπεζα» και 

μεταβιβάσθηκαν στην «Πειραιώς», κατά τ’  ανωτέρω, συνεχίζοντας την ίδια οικονομική 

δραστηριότητα και εξυπηρετώντας την ίδια πελατεία, με τα ίδια εταιρικά προγράμματα 

και επιχειρηματικές πρακτικές, όπως πριν την μεταβίβαση, εξακολουθεί δε και σήμερα 

στο μεγαλύτερο μέρος της η κατάσταση αυτή. 

Παρά τα ανωτέρω, μεγάλο μέρος του ως άνω προσωπικού αποχώρησε από την 

Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις από την όλη 

συμπεριφορά της Τράπεζας και των στελεχών της, εξωθήθηκε σε αυτή την επιλογή, καθώς 

είχε διαμηνυθεί σε πολλά μέλη μας ότι «δεν θα έχουν μέλλον στην Τράπεζα». 

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστο είναι το ποσοστό των προερχόμενων 

από την πρώην «Αγροτική» που έχει τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης, παρά την ύπαρξη των 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, ενώ γενικά οι συνάδελφοι αυτοί αντιμετωπίζονται 

ως προσωπικό «δεύτερης» κατηγορίας. 

Η πρακτική της συρρίκνωσης της Τράπεζας συνεχίζεται, ενώ μας ανακοινώθηκε 

από την Τράπεζα η εφαρμογή του «σχεδίου Sunrise», με την οποία προβλέπεται περαιτέρω 

μείωση του λειτουργικού κόστους, μείωση του αριθμού των καταστημάτων της Τράπεζας, 

με συνακόλουθη μείωση του προσωπικού. 

Ο Σύλλογός μας είναι αντίθετος στη λογική αυτή της συρρίκνωσης στην οποία 

εμμένει η Τράπεζα, η οποία αντί να επενδύει σε σχέδια και λογικές ανάπτυξης, που είναι 
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προϋπόθεση για να παίξει υπεύθυνα τον ρόλο της στην απαραίτητη στήριξη της 

δοκιμαζόμενης οικονομίας και στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, παραμένει 

προσδεμένη σε αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης. 

Αντί για την ενημέρωση και την προετοιμασία των εργαζομένων για τις τωρινές 

αλλά και τις επερχόμενες αλλαγές στη φύση της εργασίας μας, η Τράπεζα διαχωρίζει 

τεχνητά τους εργαζόμενους σε ψηφιακούς και συμβατικούς, πωλησιακούς και μη, σε 

αρεστούς και μη αρεστούς, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη 

ούτε τις συνεχείς διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών για το κλείσιμο καταστημάτων 

δικτύου ακόμα και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες ή εθνικά ευαίσθητες περιοχές. 

Όπως έχουμε υπερτονίσει, οι μονομερείς κινήσεις και οι μεθοδεύσεις στη λογική 

της άκρατης συρρίκνωσης και της άρνησης της πραγματικότητας, που επιχειρούν να 

φορτώσουν όλα τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων, οδηγούν νομοτελειακά σε 

συγκρούσεις και αναπαράγουν αδιέξοδα. 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις συναδέλφων, οι οποίες παρά τις περί 

αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Τράπεζας, λάβανε χώρα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές 

με απουσία κριτηρίων και εμφανή στοχοποίηση, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανησυχία 

στο σύνολο του προσωπικού για το μέλλον του στην Τράπεζα, καθώς υπάρχει έντονη 

φημολογία ότι τα καταστήματα αυτά πρόκειται να κλείσουν. 

Επειδή αντίστοιχες ενέργειες έγιναν και πρόσφατα στην Τράπεζα, όπως και τον 

Νοέμβριο του 2020, με μετακινήσεις υπαλλήλων σε καταστήματα που έκλεισαν, και με τη 

δημιουργία «διευθύνσεων – ψυγείων», οι συνάδελφοι που μετακινούνται έχουν ιδιαίτερα 

μεγάλη ανησυχία για το εάν θα συνεχίσουν λειτουργούν τα καταστήματα που εργάζονται, 

ή εάν θα αποσχιστούν τα τμήματα και οι διευθύνσεις στις οποίες βρίσκονται και θα 

μεταφερθούν σε νέα εταιρεία.   

Για εμάς, βασικό προαπαιτούμενο για τη διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων 

και ενδεχόμενων συγκρούσεων που προκαλούνται από τη συμπεριφορά της Τράπεζας, 

είναι η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, η ενημέρωση και ο ειλικρινής και γόνιμος 

θεσμικός διάλογος. 

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας για ενημέρωση και παρά τα συγκεκριμένα και 

σαφή ερωτήματά μας, τα οποία απασχολούν το σύνολο του δυναμικού και έχουν 
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προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση, η Τράπεζα μέχρι σήμερα αρνείται να μας 

δώσει απαντήσεις. 

Ειδικότερα, έχουμε ζητήσει ενημέρωση για τα ακόλουθα: 

- Για τον αριθμό των εργαζομένων που προσελήφθησαν την τελευταία τριετία 

στην Τράπεζα. 

- Για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην Τράπεζα με 

άλλες μορφές εργασιακών σχέσεων (προσωρινή απασχόληση, παρεχόμενοι από 

άλλες εταιρείες κ.τ.λ.). 

- Για τις υπηρεσίες της Τράπεζας που έχουν εξωτερικευτεί οι εργασίες τους. 

- Για το σχεδιασμό της Τράπεζας αναφορικά με πιθανή περαιτέρω συρρίκνωση 

του Δικτύου Καταστημάτων και τις μετακινήσεις συναδέλφων που έλαβαν χώρα 

το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

- Για το πόσοι και ποιοι συνάδελφοι μετακινήθηκαν στο Δίκτυο Καταστημάτων το 

τελευταίο δίμηνο και τα καταστήματα που τοποθετήθηκαν. 

- Για τα σχέδια της Τράπεζας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. 

- Για τα σχέδια της Τράπεζας για το Μerchant Αcquiring. 

 

Επειδή κατά τις επιταγές του ΠΔ 240/2006 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου 

ενημέρωσης διαβούλευσης των εργαζομένων», σύμφωνα με την 2002/14/ΕΚ της 11.3.02 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι έχουν 

δικαίωμα ενημέρωσης και υπό προϋποθέσεις διαβούλευσης  με τον εργοδότη, που 

καλύπτει : (α) την ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης (β) την ενημέρωση και 

τη διαβούλευση σχετική με την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της 

απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση καθώς και τα μέτρα πρόληψης που 

ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται, (γ) την 

ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν 

ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας. 
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Επειδή η διοίκηση της Τράπεζας δεν εκπλήρωσε τις οριζόμενες από το ανωτέρω Π.Δ. 

υποχρεώσεις της και μάλιστα αγνόησε με προκλητικό τρόπο τις ανωτέρω διατάξεις, παρά 

τα συνεχή αιτήματά μας.  

Επειδή η άνω συμπεριφορά της διοίκησης της Τράπεζας είναι παράνομη και 

αντίθετη στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ενώ για την παραβίαση των ανωτέρω 

διατάξεων προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 

Επειδή πιστεύουμε ότι προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει το εν 

λόγω θέμα να αχθεί στη συμφιλιωτική διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας σας, υπό την 

αιγίδα της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου, προκειμένου να ενημερωθούμε και να 

υπάρξει συζήτηση για τα προαναφερόμενα ζητήματα. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΑΜΕ 

 

Τη διενέργεια Τριμερούς Συμφιλιωτικής Διαδικασίας ενώπιον της υπηρεσίας σας. 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: 

1. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Ε.Τ.Α.Π.)», οδός 

Αμερικής 10. 

2. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οδός Αμερικής αρ. 4. 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΔΗΜΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΚΑΝΑΡΗ 11-13 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 2103615083 
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ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΚΙΟΥΛΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΚΑΝΑΡΗ 11-13 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 2103615083 

 

 

 

 


