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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης-ΜέΡΑ 25 

 

 

Θεσσαλονίκη, 12/11/2020 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  Tον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Θέμα:  Συνέχιση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο 

Σοχό, δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Όπως έχει καταστεί γνωστό, η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να προχωρήσει 

σταδιακά στην απομείωση των φυσικών υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα, 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό του Σοχού Θεσσαλονίκης. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Εφόσον η Τράπεζα Πειραιώς προβεί στην υλοποίηση της ως άνω απόφασής 

της, οι συνέπειες που θα υποστεί η τοπική κοινωνία θα είναι καταστροφικές. 

Επειδή η Τράπεζα Πειραιώς, καθ΄ ότι κατέστη ειδικός διάδοχος της 

Αγροτικής Τράπεζας, ανέλαβε στο πελατολόγιό της τη συντριπτική πλειοψηφία 

των κατοίκων της περιοχής του Σοχού αλλά και των περιχώρων. 

Επειδή το υποκατάστημα Σοχού καλύπτει γεωγραφικά μια περιοχή που 

εκτείνεται σε μία ιδιαίτερη και μεγάλη έκταση της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης. 

Επειδή παρ’ όλα τα ψηφιακά μέσα που τίθενται στη διάθεση των πολιτών 

για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση αυτών μέσω atm, internet/web banking κλπ., 

υφίσταται ακόμα μεγάλος αριθμός συναλλαγών για τις οποίες απαιτείται η φυσική 

παρουσία των πολιτών.  

Επειδή ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων της περιοχής είναι ηλικιωμένοι 

και δεν είναι  εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και εν συνεχεία με την ηλεκτρονική 

διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών τους. 

Επειδή οι πολίτες θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο Λαγκαδά, που 

απέχει τουλάχιστον μισή ώρα με το αυτοκίνητο (εάν έχουν αυτοκίνητο και 

οδηγούν, διαφορετικά θα πρέπει να αναζητούν άλλα μέσα να μετακινηθούν). 

Επειδή πολλοί από τους κατοίκους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και αυτό 

μπορεί να συνεπάγεται πραγματικό κίνδυνο για την υγεία τους, λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τα δεδομένα της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην τρέχουσα συγκυρία. 

Επειδή αυτονόητα-και επειδή η ύπαρξη τραπεζικού υποκαταστήματος είναι 

δείκτης ανάπτυξης για την περιοχή-το κλείσιμο αυτού θα δυσχεραίνει όχι μόνο την 

οικονομική ζωή της περιοχής, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. 
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Επειδή η Πολιτεία οφείλει να ελέγχει εάν τα τραπεζικά ιδρύματα 

εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με τις αποφάσεις τους.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

Προτίθεστε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

διατηρηθεί σε λειτουργία το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Σοχό 

Θεσσαλονίκη; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Κωνσταντίνα Αδάμου 

 

 




