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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. 

Υπουργό Οικονομικών 

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  

Θέμα: «Διατήρηση του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στη 

Στυλίδα και προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της» 

 Προ ημερών και στο πλαίσιο μιας αιφνιδιαστικής κίνησής της, η 

διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έκανε γνωστό ότι πρόκειται να προβεί σε ένα 

εκτεταμένο μπαράζ λουκέτων μεγάλου αριθμού υποκαταστημάτων της ανά τη 

χώρα. Μία περιοχή η οποία πλήττεται από αυτή την εξέλιξη είναι εκείνη του 

Δήμου Στυλίδας και εν γένει της Ανατολικής Φθιώτιδας. Περιοχή η οποία 

κατέχει μεγάλη γεωγραφική έκταση, από τις παρυφές του Δήμου μέχρι την 

γειτνιάζουσα Π.Ε. Μαγνησίας και στην οποία καταγράφεται σημαντική 

οικονομική δραστηριότητα επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα και όχι 

μόνο, η οποία κατ’ ακολουθίαν έχει ως συνέπεια υπολογίσιμο αριθμό 

καθημερινών συναλλαγών με το υποκατάστημα της εν λόγω Τράπεζας.  

Επιπροσθέτως, πρόκειται για περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται 

ένας εκ των μεγαλυτέρων συνεταιρισμών της Φθιώτιδας και συγκεκριμένα ο 

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας, το οικονομικό αποτύπωμα 

της δράσης του οποίου, αν μη τι άλλο έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μείζονα ανησυχία στην τοπική 

κοινωνία και στους εκπροσώπους της. Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, όπου σύμφωνα με το 

πρακτικό της αρίθμ. 10/2021 συνεδρίασης το (Αρ. Απόφασης: 78/2021), 

επισημαίνονται ανάμεσα σε άλλα τα εξής: 

- «Η Στυλίδα είναι το μόνο αστικό κέντρο στο Δήμο, κατά συνέπεια το 

συγκεκριμένο Κατάστημα εξυπηρετεί εκτός από τους χιλιάδες δημότες 

του Δήμου Στυλίδας από όλες τις Δημοτικές Ενότητες και εκατοντάδες 



άλλους διερχόμενους και επισκέπτες της περιοχής, ενώ παράλληλα 

διευκολύνει κάθε είδους συναλλαγή σχετική με το λιμένα της Στυλίδας. 

Ειδικά μετά την απομάκρυνση και άλλων υποκαταστημάτων τραπεζών 

από την έδρα του Δήμου, αυξήθηκε ο όγκος των συναλλαγών 

εξυπηρετώντας ευρύτερα – πολίτες και περιοχές – λόγω της κομβικής 

γεωγραφικής θέσης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Στυλίδας, αλλά και 

λόγω των πολυτομεακών παραγωγικών συγκριτικών του δυνατοτήτων 

και πλεονεκτημάτων. Γι’ αυτούς τους λόγους θα ήταν φυσικό κι 

επόμενο να επιδιώξει την περαιτέρω ενδυνάμωση και ισχυροποίηση 

της θέσης της αφού η δυναμική προοπτική της ευρύτερης περιοχής της 

Στυλίδας μπορεί να το διασφαλίσει». 

- «…η φημολογούμενη παύση της λειτουργίας του καταστήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς στη Στυλίδα αποτελεί ένα πολύ δυσάρεστο 

γεγονός που προδικάζει μια κατάσταση που μόνον κακό μπορεί να 

προοιωνίζει για την ανάπτυξη του τόπου μας και τις σχέσεις 

συνεργασίας κι εμπιστοσύνης της Τράπεζας Πειραιώς με τους πελάτες 

της» 

- «…υπάρχουν ακόμη πολλοί συμπολίτες και συνάνθρωποί μας, οι 

οποίοι όχι μόνον δεν έχουν τη γνώση, την ευχέρεια και την υποστήριξη 

ώστε να διαχειριστούν με ευκολία κι αποτελεσματικότητα τα νέα 

τραπεζικά συστήματα και προγράμματα, που προέκυψαν με 

γρήγορους ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα πολλοί είναι εκείνοι που 

επιζητούν τη σιγουριά και την αμεσότητα των τραπεζικών συναλλαγών 

με τη φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο», 

ενώ στο πλαίσιο του ιδίου α) εκφράζεται η έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία 

του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας και η εναντίωσή της σε 

κάθε κίνηση που τείνει να υποβαθμίσει την περιοχή, αλλά και να δυσχεράνει 

τις συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη και ανάπτυξή του, αλλά και 

ζητείται β) η επανεξέταση και η επαναξιολόγηση κάθε τωρινού και μελλοντικού 

σχεδιασμού ή πρότασης για την παύση της λειτουργίας του καταστήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς στο Δήμο Στυλίδας. 



 Επειδή, τόσο στο Δήμο Στυλίδας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Φθιώτιδας καταγράφεται η μείζονα ανησυχία των πολιτών, των 

επαγγελματιών, του αγροτικού κόσμου και εν γένει της τοπικής κοινωνίας.   

 Επειδή, η ανωτέρω εκτιθέμενη δημόσια τοποθέτηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας κάνει λόγο για ένα μεγάλο πλήγμα στην 

ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι είτε 

δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από ένα απλό μηχάνημα ή μέσω 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, είτε επιζητούν τη σιγουριά και την αμεσότητα των 

τραπεζικών συναλλαγών με τη φυσική παρουσία.  

 Επειδή, δε δικαιολογείται η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του δικτύου 

ενός τραπεζικού ομίλου, την ώρα που ένα από τα σημερινά διακυβεύματα 

είναι η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και η μη υπονόμευση των 

αναπτυξιακών προοπτικών της ελληνικής περιφέρειας.  

 Επειδή, αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα η προάσπιση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων στα υποκαταστήματα που πρόκειται να 

παύσουν τη λειτουργία τους και ως εκ τούτου εκείνου της πόλης της Στυλίδας. 

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί 

1. Στη βάση ποιων ποσοτικών στοιχείων και δεικτών και κοινωνικό-

οικονομικών παραμέτρων, στηρίχθηκε η πρόσφατη απόφαση της 

Διοίκησης της Τραπέζης Πειραιώς για την αναστολή της 

λειτουργίας εξήντα τεσσάρων (64) υποκαταστημάτων της ανά τη 

χώρα, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνου της Στυλίδας; 

2. Αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Οικονομικών το πλήγμα που θα 

δημιουργήσει η διαφαινόμενη αναστολή της λειτουργίας του εν 

λόγω τραπεζικού υποκαταστήματος στην αναπτυξιακή 

προοπτική της Στυλίδας και της Ανατολικής Φθιώτιδας; Ποια είναι 

η θέση του επ’ αυτού του ενδεχομένου και αν προτίθεται να 

εργαστεί προς την κατεύθυνση της επανεξέτασης της σχετικής 

απόφασης, από πλευράς της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, 

όπως ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας; 

3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων 



των εργαζομένων που υπηρετούν σε όσα καταστήματα πρόκειται 

να κλείσουν, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό της Στυλίδας;  

Ο ερωτών Βουλευτής 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


