
 

Σύμφωνα με την αριθμ. 164/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Λαρισαίων αποφασίστηκε η παραπομπή στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή για 
την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των 
τραπεζών στην ελληνική περιφέρεια με βάση το κείμενο του Συλλόγου Εργαζομέμων 
της τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ). 

Μετά από συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής στις 
09-07-2021, αποφασίστηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος: 
 

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ». 

 

Tην τελευταία δεκαετία οι Τράπεζες στη χώρα μας, κάτω από το βάρος της 
ριζικής αναδιάρθρωσης του κλάδου, διέκοψαν τη λειτουργία σε 2.300 καταστήματα ή 
κατά 57% με ανάλογη αριθμητική μείωση στον αριθμό των ΑΤΜ. Μόνο το 2020 και 
εν καιρώ πανδημίας οι Τράπεζες, συνέχισαν με τη διακοπή λειτουργίας σε 180 ακόμα 
καταστήματα σε όλη τη χώρα ενώ η εικόνα αυτή σχεδιάζεται να επιδεινωθεί έτι 
περαιτέρω το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα. Επίσης οι παραπάνω μεταβολές 
είχαν ανάλογη επίδραση και στον αριθμό των εργαζόμενων που κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας μειώθηκαν κατά 50% ή κατά 30 χιλιάδες εργαζόμενους. 

Η σύγκριση των διαρθρωτικών μεγεθών της Ελλάδας, με χώρες της Ε.Ε. μας 
κατατάσσει να βρισκόμαστε σε μια από τις δυσμενέστερες θέσεις κάλυψης του 
πληθυσμού από καταστήματα και ΑΤΜ σε σχέση με πιο προηγμένες ψηφιακά χώρες 
καθώς με βάση τα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα του 2020 η χώρα κατέχει μια από 
τις τελευταίες θέσεις στην ψηφιακή ενσωμάτωση (δείκτης D.E.S.I.). 

Όλα τα παραπάνω γεγονότα, για τα οποία έχουν ευθύνες διαχρονικά όλες οι 
κυβερνήσεις, είχαν και έχουν, σημαντική επίδραση στην ποιότητα και την εγγύτητα 
εξυπηρέτησης της πελατείας και του πληθυσμού, ειδικά των περιφερειακών, 
αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, δημιουργώντας συνθήκες τραπεζικού 
αποκλεισμού στην τοπική κοινότητα και οικονομία. Όπως σημειώνει και ο Σύλλογος 
Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς, εμφανίζονται σήμερα σε αρκετές 
περιφερειακές και με ιδιαίτερη εθνική σημασία, αλλά και σε αστικές, περιοχές της 
χώρας, σημαντικά φαινόμενα αντιμετώπισης δυσκολιών τόσο στην πρόσβαση όσο 
και στη χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που είναι απαραίτητα 
για τη συμμετοχή στη σύγχρονη οικονομική, εργασιακή και κοινωνική ζωή. 
Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
συνιστά βασικό στοιχείο «ομαλής» κοινωνικοοικονομικής ένταξης, ενώ ο 
περιορισμός της έκτασης του φαινομένου θεωρείται κρίσιμος για την εμπέδωση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Σε αυτό το πλαίσιο το οποίο απορρέει από μια σειρά θεσμικών εργαλείων για τη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου προστασίας των πολιτών (αρ. 36 Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέταξε 
πρόσφατα την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που έχει ως στόχο να «εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και 
αποτελεσματικότερα δικαιώματα». Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ρητά ότι, «κάθε άτομο 



 

έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες όπως μεταξύ άλλων η 
ύδρευση, η αποχέτευση, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
και οι ψηφιακές επικοινωνίες.»  

Το ζήτημα του τραπεζικού αποκλεισμού απασχολεί ολοένα και περισσότερο 
τη δημόσια συζήτηση το τελευταίο διάστημα, ως απότοκο φαινόμενο, μετά τις 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης που επηρέασε το παγκόσμιο και το 
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω δεδομένα, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός 
επί παραδείγματι της Τράπεζας Πειραιώς 2021-2024 περιλαμβάνει απομείωση 
περαιτέρω 75 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. 

Η επιχειρούμενη συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων των Τραπεζών , 
στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Τράπεζα Πειραιώς, συνεπάγεται αυτομάτως και 
συρρίκνωση του οικονομικού κύκλου τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας 
αποεπένδυση, οικονομική ανισορροπία και εντέλει μείωση της απασχόλησης στην 
τοπική κοινωνία. Στοιχεία που καθιστούν τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης 
της χώρας, έωλους δίχως στήριξη και χρηματοδότηση επιδρώντας μεσοπρόθεσμα 
αρνητικά και στην απασχόληση των τοπικών κοινωνιών. 

Παράλληλα η αναζήτηση από τις μικρές και πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, εναλλακτικών και παράλληλων συστημάτων πόρων χρηματοδότησης 
εκτός του επίσημου τραπεζικού τομέα, θα δημιουργήσει φαινόμενα που παραπέμπουν 
σε άλλες οικονομικές εποχές και συνθήκες με επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή.  

Αυτές οι κινήσεις συρρίκνωσης λαμβάνουν χώρα και αγνοούν επιδεικτικά τις 
ανάγκες της κοινωνίας για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη από την 
επικείμενη εισροή σημαντικών επενδυτικών πόρων για την ελληνική οικονομία μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων 
την περίοδο 2021-2027. 

Οι Τράπεζες έχουν διευρυμένο οικονομικό ρόλο στην κοινωνία κι ιδιαίτερα 
στην ελληνική οικονομία με τον τραπεζοκεντρικό χαρακτήρα της. Διαχειρίζονται και 
θα διαχειριστούν ως ενδιάμεσοι φορείς όλα τα οικονομικά πακέτα χρηματοδότησης, 
απολαμβάνοντας διπλό όφελος, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από την κοινωνία. 
Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται, ο μοναδικός γνώμονας στη λειτουργία τους, να είναι 
η κερδοφορία τους, χωρίς να αποδίδουν το ανάλογο κοινωνικό μέρισμα σε όλους 
τους συμμετόχους, διότι με τον τρόπο αυτό επηρεάζουν ανισομερώς την ανάπτυξη 
και την κοινωνική ευημερία. 

Οι Τράπεζες συνεχίζουν να μένουν προσδεδεμένες σε αδιέξοδες λογικές 
συρρίκνωσης, εξαντλούνται στο βραχυπρόθεσμο «κυνήγι» δεικτών κόστους, αντί να 
επενδύσουν σε σχέδια και λογικές ανάπτυξης, που είναι προϋπόθεση για να τιμήσουν 
την εμπιστοσύνη της πελατείας τους και να συμμετέχουν υπεύθυνα στον ρόλο τους 
για την απαραίτητη στήριξη της χειμαζόμενης οικονομίας και στη χρηματοδότηση 
της ανάκαμψης της χώρας. 

Με το παρόν ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων: 



 

1)Στηρίζει την προσπάθεια του σωματείου εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς 
και όλων των αντιπροσωπευτικών σωματείων και των εργαζομένων στις Τράπεζες, 
για να σταματήσει η περαιτέρω συρρίκνωση των Δικτύων Καταστημάτων. 

2) Αντιτίθεται στις συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού που δημιουργούνται στην 
τοπική κοινωνία. και οικονομία.  

3) Ζήτα από όλους τους θεσμικούς φορείς της Λάρισας και της Θεσσαλίας να 
σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων στις Τράπεζες. 

4) Απαιτεί να μη χάσουν κανένα εργασιακό, μισθολογικό ή ασφαλιστικό δικαίωμα οι 
εργαζόμενοι στις τράπεζες και να σταματήσουν οι πιέσεις για συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα «εθελούσιας» εξόδου-απόλυσης 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
      ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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