ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/24-05-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 34/2021
ΘΕΜΑ:

Συζήτηση – Λήψη απόφασης για την νέα υποβάθμιση
πρόγραμμα λειτουργίας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

στο

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:30,
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και μέσω
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5)
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1613/19-05-2021 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Μανώλας Αριστείδης
2 Αγγέλης Δημήτριος
2 Γκαμπράνη Ειρήνη
3 Αχίλλας Γεώργιος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
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Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μύρος Δημήτριος
1 Τζάτσου Βάϊα
2 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
3 Παπανδρίτσα Μαρία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Στις 6/5/2021 από την Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώθηκε στο κοινό του
Βελβεντού, ότι το τοπικό κατάστημα θα παραμένει πλέον ανοιχτό δύο εργάσιμες μέρες
την εβδομάδα (Πέμπτη & Παρασκευή) αντί για τρείς (Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή,
όπως λειτουργούσε εδώ και δύο χρόνια.
Θυμίζουμε

στο

Σώμα,

ότι

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μετά

στις

12

Δεκεμβρίου

2019

στο

Βελβεντό

από πρόταση του Δήμου Βελβεντού και με τη

συμμετοχή εκπροσώπων φορέων των παραγωγικών τάξεων και με την παρουσία και
συμμετοχή του Περιφερειακού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας και Ιωαννίνων της
Τράπεζας Πειραιώς κ. Βλανιάδη Ιάκωβου με αίτημα τότε την επαναφορά της
πενθήμερης λειτουργίας στο τοπικό κατάστημα της Τράπεζας στο Βελβεντό.
Στη

σύσκεψη

προέδρευσε

ο

Δήμαρχος

και

συμμετείχαν

δημοτικοί

και

κοινοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βελβεντού, εκπρόσωποι των Συνεταιρισμών ΑΣΕΠΟΠ
και ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΤΟΕΒ, του Εμπορικού Συλλόγου Βελβεντού, του Αγροτικού
Συλλόγου και του Ορειβατικού Συλλόγου καθώς και επιχειρηματίες.
Κοινό αίτημα όλων ήταν η επαναφορά της πενθήμερης λειτουργίας του
τοπικού καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς ως της μοναδικής σήμερα που
λειτουργούσε,

με

κατάστημα

τράπεζας

στη

χωρική

αρμοδιότητα

του

Δήμου

Βελβεντού.
Αναφέρθηκαν ως λόγοι αυτής της αναγκαιότητας η καλύτερη εξυπηρέτηση των
φορέων και των πολιτών υπό το πρίσμα αφενός μεν του μεγάλου και σεβαστού όγκου
συναλλαγών και κινήσεων αφετέρου δε του κοινωνικού προσώπου που κατά κοινή
παραδοχή επέδειξε η Τράπεζα από της συστάσεως (της ΑΤΕ αρχικώς το 1986) ως
σήμερα.
Ζητήθηκε από τον Περιφ. Διευθυντή και από όλους τους αρμόδιους της
Τράπεζας για τη διαμόρφωση νέας απόφασης, να ληφθούν υπόψη οι καταθέσεις του
Δήμου, των φορέων και γενικά η κίνηση της Τράπεζας σε συναλλαγές και άλλα
τραπεζικά προϊόντα από το τοπικό δυναμικό και να συνυπολογιστεί και ο όγκος της
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (ΑΤΜ και E-Banking) των πελατών με κατοικία στα όρια
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του Δήμου Βελβεντού. Επίσης ζητήθηκε η καλύτερη στελέχωση του τοπικού
καταστήματος με στόχο την αποφυγή της ταλαιπωρίας λόγω του χρόνου αναμονής και
εξυπηρέτησης των πελατών, πράγμα που θα περιοριστεί δραστικά και πέραν της
στελέχωσης με την πενθήμερη λειτουργία του καταστήματος.
Ο

Περιφερειακός

Διευθυντής

άκουσε

με

προσοχή

τις

απόψεις

των

συμμετεχόντων και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω επεξεργασία και προώθησή τους
αρμοδίως με διάθεση κατανόησης, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
Δεκαεπτά μήνες μετά η Τράπεζα Πειραιώς αδιαφορώντας τελείως για το αίτημα
της κοινωνίας του Βελβεντού προχώρησε σε ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της
λειτουργίας του τοπικού της καταστήματος, χωρίς καμία ενημέρωση Δήμου, πολιτών
και φορέων για τους λόγους που προέβη στην απόφαση αυτή.
Στις 5 Μαΐου 2021 ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον Περιφερειακό Διευθυντή
Δυτικής Μακεδονίας και Ιωαννίνων της Τράπεζας Πειραιώς κ. Βλανιάδη Ιάκωβο, ο
οποίος ανέφερε, ότι η απόφαση έχει σχέση με την γενικότερη πολιτική της Τράπεζας,
που στο μέλλον θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη συρρίκνωση των λειτουργούντων
καταστημάτων της ανά την χώρα και ότι το θέμα μπορεί να τεθεί στη διοίκηση της
Τράπεζας Πειραιώς μετά την Δευτέρα 10 Μαΐου.
Ενόψει αυτής της επικείμενης επικοινωνίας με την Διοίκηση της Τράπεζας
καλείται το Σώμα να εκφράσει αφενός τη διαμαρτυρία του με ψήφισμα προς τη
Διοίκηση της Τράπεζας αφετέρου να διεκδικήσει την επαναφορά της πενθήμερης
λειτουργίας της. Άλλωστε οι λόγοι που αναφέρθηκαν και στην σύσκεψη της 12ης
Δεκεμβρίου 2019 ισχύουν και σήμερα και η Τράπεζα όφειλε να τους σεβαστεί. Η
πολιτική εφαρμογής των ακραίων ιδιωτικών κριτηρίων σε τέτοιους φορείς δεν μπορεί
να ισχύει στην υποβαθμισμένη εν πολλοίς επαρχία, που πλήττεται από μια σειρά
άλλων προβλημάτων. Η ανάληψη της ελάχιστης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκ
μέρους της Τράπεζας οφείλει να είναι έμπρακτη.
Κλείνοντας και εκπροσωπώντας το σύνολο της κοινωνίας του Βελβεντού
θέλουμε να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο αίτημα του Δήμου, των φορέων και των
πολιτών-πελατών της Τράπεζας και να δηλώσουμε τη διάθεσή μας για κάθε περαιτέρω
συνεργασία με τους αρμόδιους της Τράπεζας για την προώθηση και επίλυσή του.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης, κος
Τέτος Νικόλαος, ο οποίος εξέφρασε την αντίδραση της παράταξής του στην απόφαση
συρρίκνωσης του αριθμού ημερών λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς, τη συμφωνία
του με τις θέσεις που εξέφρασε ο κος Δήμαρχος και πρότεινε να ληφθεί απόφαση από
το σώμα, με την οποία να εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την αναζήτηση άλλου
τραπεζικού οργανισμού, οποίος θα είναι διατεθειμένος να εγκαταστήσει υποκατάστημα
στο Βελβεντό για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
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αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το ψήφισμα διαμαρτυρίας, όπως παρατίθεται στη συνέχεια και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και εξουσιοδοτεί τον
Δήμαρχο Βελβεντού, κο Στεργίου Εμμανουήλ να προχωρήσει στις απαραίτητες
ενέργειες αναζήτησης τραπεζικού οργανισμού, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί στα όρια
του Δήμου για την εξυπηρέτηση των Δημοτών, των Φορέων και των Υπηρεσιών.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2021.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 25 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Στις 6/5/2021 από την Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώθηκε στο κοινό του
Βελβεντού, ότι το τοπικό κατάστημα θα παραμένει πλέον ανοιχτό δύο
εργάσιμες μέρες την εβδομάδα (Πέμπτη & Παρασκευή) αντί για τρείς (Τρίτη,
Πέμπτη & Παρασκευή), όπως λειτουργούσε εδώ και δύο χρόνια.
Θυμίζουμε
ότι
στις
12
Δεκεμβρίου
2019
στο
Βελβεντό
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με πρόταση του Δήμου Βελβεντού και με τη
συμμετοχή εκπροσώπων φορέων των παραγωγικών τάξεων και άλλων με την
παρουσία και συμμετοχή του Περιφερειακού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας
και Ιωαννίνων της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Βλανιάδη Ιάκωβου, με αίτημα τότε
την επαναφορά της πενθήμερης λειτουργίας στο τοπικό κατάστημα της
Τράπεζας στο Βελβεντό.
Κοινό αίτημα όλων ήταν η επαναφορά της πενθήμερης λειτουργίας του
τοπικού καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς ως της μοναδικής σήμερα
λειτουργούσης με κατάστημα τράπεζας στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου
Βελβεντού.
Αναφέρθηκαν ως λόγοι αυτής της αναγκαιότητας η καλύτερη
εξυπηρέτηση των φορέων και των πολιτών υπό το πρίσμα αφενός μεν του
μεγάλου και σεβαστού όγκου συναλλαγών και κινήσεων αφετέρου δε του
κοινωνικού προσώπου που κατά κοινή παραδοχή επέδειξε η Τράπεζα από της
συστάσεως (της ΑΤΕ αρχικώς το 1986) ως σήμερα.
Ζητήθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή και από όλους τους
αρμόδιους της Τράπεζας για τη διαμόρφωση νέας απόφασης, να ληφθούν
υπόψη οι καταθέσεις του Δήμου, των φορέων και γενικά η κίνηση της
Τράπεζας σε συναλλαγές και άλλα τραπεζικά προϊόντα από το τοπικό δυναμικό
και να συνυπολογιστεί και ο όγκος της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (ΑΤΜ και
E-Banking) των πελατών με κατοικία στα όρια του Δήμου Βελβεντού. Επίσης
ζητήθηκε η καλύτερη στελέχωση του τοπικού καταστήματος με στόχο την
αποφυγή της ταλαιπωρίας των πελατών λόγω της αναμονής εξυπηρέτησης,
πράγμα που θα περιοριστεί δραστικά και πέραν της στελέχωσης με την
πενθήμερη λειτουργία του καταστήματος.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής άκουσε με προσοχή τις απόψεις των
συμμετεχόντων και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω επεξεργασία και προώθησή
τους αρμοδίως με διάθεση κατανόησης, συνεργασία και αλληλοσεβασμού.
Δεκαεπτά μήνες μετά η Τράπεζα Πειραιώς αδιαφορώντας τελείως για το
αίτημα της κοινωνίας του Βελβεντού προχώρησε σε ακόμη μεγαλύτερη
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υποβάθμιση της λειτουργίας του τοπικού της καταστήματος, επιλέγοντας να
κολλήσει μια απλή ανακοίνωση στη τζαμαρία για την ενημέρωση Δήμου,
πολιτών και φορέων.
Κατά την επικοινωνία του Δήμου με τη διοίκηση της Τράπεζας δόθηκε η
εξήγηση, ότι η απόφαση έχει σχέση με την γενικότερη πολιτική της Τράπεζας,
που στο μέλλον θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη συρρίκνωση των
λειτουργούντων καταστημάτων της ανά την χώρα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού με την 34/2021 απόφασή
του εκφράζει την διαμαρτυρία του στη Διοίκηση της Τράπεζας και
διεκδικεί την επαναφορά της πενθήμερης λειτουργίας της. Η πολιτική
εφαρμογής των ακραίων ιδιωτικών κριτηρίων σε τέτοιους φορείς που
εξυπηρετούν το κοινό δεν μπορεί να υποβαθμίζεται συλλήβδην και
μονομερώς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας
ζωής στην Ελληνική Περιφέρεια. Εξάλλου η ανάληψη της ελάχιστης
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκ μέρους της Τράπεζας οφείλει να
είναι έμπρακτη. Δεν μπορεί να γίνονται όλα υπό το πρίσμα της
κερδοφορίας. Και εν πάσει περιπτώσει ας κληθεί και η Πολιτεία να
ερευνήσει τα δεδομένα για την δήθεν «άγονη γραμμή» που
επικαλείται κάθε ιδιωτικός φορέας που θέλει να παρουσιάζεται, ότι
υπηρετεί τον πολίτη με τις ευλογίες του κράτους.
Κλείνοντας και
Βελβεντού θέλουμε να
των φορέων και των
λειτουργία της τράπεζας

εκπροσωπώντας το σύνολο της κοινωνίας του
υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο αίτημα του Δήμου,
πολιτών-πελατών της Τράπεζας για την κανονική
Πειραιώς στο Βελβεντό.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στην Διοίκηση της Τράπεζας, στα ΜΜΕ
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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