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Θέμα: <<Μεταφορά Καταστημάτων Τραπεζών - Προβλήματα    
προσβασιμότητας συναλλασσομένων>>. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
Σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ. 2577/9.3.2006 Πράξη του Διοικητού της 
Τραπέζης της Ελλάδος, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και 
κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών Ιδρυµάτων 
και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων, προβλέπεται 
οτι για τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε 
αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων, το Σύστηµα Εσωτερικού 
Ελέγχου, αποβλέπει μεταξύ άλλων, στη συνεπή υλοποίηση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων 
πόρων, τη συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία του, περιλαµβανοµένων των εσωτερικών Κανονισµών και 
των κανόνων δεοντολογίας, την πρόληψη και την αποφυγή 
λανθασµένων ενεργειών και παρατυπιών που θα µπορούσαν να θέσουν 
σε κίνδυνο τη φήµη και τα συµφέροντα του πιστωτικού Ιδρύµατος, των 
µετόχων και των συναλλασσοµένων µε αυτό. (άρθρο 2.1., 2.4. και 2.5. ). 
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Σύμφωνα και με το άρθρο 13.1., 13.2. της ιδίας Πράξης, για τη 
διασφάλιση της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών προς τους πελάτες, 
ως αναπόσπαστο τµήµα του λειτουργικού κινδύνου, απαιτείται η 
υιοθέτηση από τα πιστωτικά Ιδρύµατα των βέλτιστων πρακτικών, για 
την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που προσιδιάζουν στα 
χαρακτηριστικά του πελάτη, η παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
τρόπου εξυπηρέτησης και ειδικότερα των  διαδικασιών παρουσίασης 
και συµφωνίας των όρων συνεργασίας τους µε το πιστωτικό Ιδρυµα, 
κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ιδίως τη νοµοθεσίας περί 
προστασίας καταναλωτή.  
 
Στα Φηρά, την πρωτευουσα της ν. Θήρας, λειτουργούν Καταστήματα 
των Τραπεζών Εθνική, ALPHA, Eurobank και Πειραιώς. Η λειτουργία των 
Καταστημάτων αυτών, έχει δρομολογηθεί και επίκειται στο άμεσο 
δίάστημα όπως καταργηθεί και οι εργασίες αυτών θα μεταφερθούν ή 
ενοποιηθούν σε αντίστοιχα Καταστήματα κατά μήκος της ευθείας, 
χαρακτηρισμένης ως αγροτικής, οδού Φηρών-Πύργου Θήρας.     
Η απόφαση απομάκρυνσης των Τραπεζών από το κέντρο των Φηρών, 
έχει αναδείξει σοβαρά θέματα στην κοινότητα των επιχειρηματιών κ. α. 
επαγγελματιών, καθώς και των απλών κατοίκων που εξυπηρετούνται 
άμεσα από αυτές. Ειδικότερα, οι πελάτες των Τραπεζών αυτών από τις 
περιοχές Οία, Φηρά, Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι, Βουρβούλος και 
Καρτεράδος, τα οποία σημειωτέον εξυπηρετούν το 50% του ΑΕΠ, θα 
υποχρεούνται πλέον να πραγματοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές 
τους τρία χιλιόμετρα μακριά, εκτός του κέντρου των Φηρών, 
απομακρυνόμενοι έτσι από την παραγωγική αναπτυξιακή και 
επενδυτική διαδικασία. Ο σχεδιασμός αυτός, επηρεάζει και άλλες 
κοινωνικές ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, διότι θα δυσκολεύονται να 
εξυπηρετηθούν, λόγω της μη ύπαρξης της απαιτούμενης δημόσιας 
συγκοινωνίας που θα τους μεταφέρει στους νέους χώρους των 
Καταστημάτων αυτών και δεν λαμβάνει υπ όψη το δεδομένο, οτι τα 
μέλη των ομάδων αυτών, σε μεγάλο ποσοστό είναι υπερήλικες, χωρίς 
εξοικείωση με ψηφιακά μέσα. Περαιτέρω, δημιουργείται και πρόβλημα 
προσβασιμότητας και των ΑμΕΑ, αλλά και των χιί’αδων τουριστών που 
επισκέπτονται και την πρωτεύουσα του νησιού μας   



Οι διαμορφωθησόμενες συνθήκες, καθίσταται προφανές οτι απέχουν 
σημαντικά από τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής 
µε αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων κτλ. κατά το άρθρο 
2.1., 2.4. και 2.5. και  τη διασφάλιση της παροχής κατάλληλων 
υπηρεσιών προς τους πελάτες, ως αναπόσπαστο τµήµα του 
λειτουργικού κινδύνου, με την υιοθέτηση από τα πιστωτικά Ιδρύµατα 
των βέλτιστων πρακτικών, για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 
που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά του πελάτη, την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση του τρόπου εξυπηρέτησης και ιδίως τη νοµοθεσία περί 
προστασίας καταναλωτή, κατά το άρθρο 13.1., 13.2 της 
προαναφερθείσας Πράξης του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. 
 
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως στα πλαίσια του εποπτικού 
ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος, ελέγξετε τα αναφερόμενα στην 
παρούσα επιστολή μας και απευθύνετε τις δέουσες συστάσεις προς τα 
συγκεκριμένα πιστωτικά Ιδρύματα για τη συμμόρφωσή τους προς τις 
ανωτέρω ειδικότερες διατάξεις της Πράξης του Διοικητού της Τραπέζης 
της Ελλάδος και ματαιώσουν την μεταφορά των Καταστημάτων τους 
εκτός της κομωπόλεως των Φηρών Θήρας.- 
                                             Θήρα, 17.11.2020 
 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γραμματέας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ                                                      ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
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