
 
 

 

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο Υπουργό Οικονομικών 

 

 

 

Θέμα: «Έντονες αντιδράσεις στην Περιφέρεια, αναφορικά με τα νέα 

λουκέτα της Τράπεζας Πειραιώς». 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από δημοσίευμα του 

https://www.documentonews.gr/, έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στις 

τοπικές κοινωνίες της Περιφέρειας της χώρας, για τα 64 νέα λουκέτα 

καταστημάτων που ανακοίνωσε ότι θα βάλει η Τράπεζα Πειραιώς μέσα στον 

Ιούλιο και τον Αύγουστο και τα οποία οδηγούν στο τελειωτικό ξήλωμα του 

άλλοτε μεγάλου δικτύου καταστημάτων της Αγροτικής Τράπεζας στην 

ελληνική επαρχία, το οποίο κληρονόμησε η Πειραιώς.  

Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Ιουνίου η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε 

ότι θα κλείσει άλλα 64 υποκαταστήματά της σε όλη την Ελλάδα. Από τα 64 

καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς που πάνε για λουκέτο, περίπου τα μισά 

βρίσκονται στην επαρχία. Αν ληφθεί υπόψη ότι τον περασμένο Νοέμβριο η 

ίδια τράπεζα είχε κλείσει άλλα 45 καταστήματα, που ήταν όλα στην επαρχία, 

ακόμη και σε δυσπρόσιτες νησιωτικά περιοχές και σε ακριτικές ζώνες, είναι 

εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι πλέον, μετά και τα νέα υπό δρομολόγηση 

λουκέτα, η συρρίκνωση του άλλοτε μεγάλου δικτύου καταστημάτων στην 

ελληνική επαρχία που κληρονόμησε η Τράπεζα Πειραιώς από την Αγροτική, 

προσλαμβάνει άκρως προβληματικές διαστάσεις. Κι αυτό, διότι αφήνει 

εκτεταμένες αγροτικές και επαρχιακές ζώνες σε αποστάσεις δεκάδων 

χιλιομέτρων χωρίς κανένα τραπεζικό κατάστημα. 
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Για το λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει ισχυρότατες αντιδράσεις, εκ μέρους 

των τοπικών κοινωνιών, από την Καρδίτσα ως τη Μονεμβασιά, και από την 

Κόνιτσα και την Παραμυθιά έως την Αλίαρτο. Δήμαρχοι, επιμελητήρια, 

Εμπορικοί Σύλλογοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών αλλά και 

βουλευτές των πληττόμενων περιοχών αγωνίζονται για να αποτρέψουν τα 

σχεδιαζόμενα λουκέτα των τραπεζικών υποκαταστημάτων της Πειραιώς. Σε 

άλλη περίπτωση οι πολίτες θα υποχρεωθούν να ταξιδεύουν δεκάδες 

χιλιόμετρα μακριά από το Δήμο τους, για να βρουν ένα τραπεζικό κατάστημα. 

Αυτονόητο είναι ότι μια τέτοια κίνηση, θα δυσκολέψει την εξυπηρέτηση των 

ανθρώπων μεγάλης ηλικίας και θα πλήξει καίρια τις τοπικές οικονομίες. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα που δημιουργείται στην 

Περιφέρεια της χώρας, με το νέο γύρο κλεισίματος καταστημάτων της 

Τράπεζας Πειραιώς; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με την διοίκηση της 

Τράπεζας Πειραιώς, στην ακύρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

                                                                                                                                                                                  

 

 

                                              Μαρία Απατζίδη, 

                                   Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                                                            ΜέΡΑ25 
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