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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 81 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 14 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων 

Τράπεζας Πειραιώς». 

 

 

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 23η  Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 

16032/19/05/2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19, το άρθρο 67 του 

Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α΄), την  αριθ. 643/69472/24-09-2021  

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 

27397/13-05-2022 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022 τ. Β΄). 

 

  

 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  

 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

 10) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 11) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 12) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 14) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 16) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 18) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 20) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 22) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 23) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 24) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 25) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 26) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 27) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 28) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 29) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 30) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 

 31) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 32) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 33) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 34) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 35) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 36) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 
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 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 3) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 4) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 5) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες  την απόλυτη 

πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 

Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 

ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 

παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Καΐσας Γεώργιος  κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καΐσας Γεώργιος, εισηγούμενος 

το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση ψηφίσματος για κλείσιμο 

τραπεζικών καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς» είπε ότι έχει κατατεθεί ένα 

αίτημα από το Σύλλογο Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος του Ο.Τ.Ο.Ε. 

Ε.Κ.Α. και αφορά την  έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο για το 

κλείσιμο των τραπεζικών καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, θέμα που 

σχετίζεται και με το ενδεχόμενο κλείσιμο του καταστήματος στις Φέρες. 

Ενημέρωσε ότι στη συνεδρίαση είναι παρών ο εκπρόσωπος του Ο.Τ.Ο.Ε. Ε.Κ.Α., κ. 

Τσατσούλης Μάρκος στον οποίο έδωσε το λόγο. Ο κ. Τσατσούλης Μάρκος αφού 

εξέφρασε ευχαριστίες, εκ μέρους της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου Εργαζομένων 

της Τράπεζας Πειραιώς, παρέθεσε, εν συντομία και έδωσε στοιχεία για το 

σημαντικό θέμα που αφορά την πρόσβαση του πληθυσμού στις τραπεζικές 

υπηρεσίες και τη συρρίκνωση των τραπεζικών καταστημάτων και των 

εργαζομένων σε αυτά. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο θεμελιώδες δικαίωμα  της 

απρόσκοπτης πρόσβασης  των πολιτών στις τραπεζικές και όχι μόνο υπηρεσίες, 

καθώς και στην αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξης και λειτουργίας των 

τραπεζικών καταστημάτων, ιδιαιτέρως σε αγροτικές και παραμεθόριες περιοχές,  

τονίζοντας, παράλληλα,  ότι η ανάπτυξη των περιφερειών αποτελεί θέμα ιδιαίτερης 

εθνικής σημασίας. Τέλος, ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος στήριξης στην 

προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού «Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς-

ΣΕΤΠ», στο οποίο θα επισημαίνεται η ανάγκη να σταματήσει η περαιτέρω 

συρρίκνωση των τραπεζικών καταστημάτων και να αναβαθμιστεί η παροχή και η 

πρόσβαση των πολιτών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προκειμένου να 

αποφευχθούν συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική οικονομία και 

κοινωνία. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη δυσαρέσκεια, τον 

προβληματισμό και την κάθετη κατηγορηματική διαφωνία του στην πρόθεση της 

Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματος  

της στην πόλη μας.  

 

 Έπειτα, ο λόγος δόθηκε στον Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα και 

Δημοτικής Ενότητας Φερών, κ. Κολγιώνη Δημήτριο, ο οποίος, ως εισηγητής του 

θέματος και αναφορικά με το ενδεχόμενο  κλείσιμο του καταστήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς στις Φέρες,  είπε τα εξής: 

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, με έκπληξη πληροφορούμαστε το τελευταίο 

διάστημα τις σκέψεις της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για την αναστολή της 

λειτουργίας του καταστήματός της, στις Φέρες Έβρου. 

Το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στις Φέρες είναι το παλαιότερο 

κατάστημα στην περιοχή μας και λειτουργεί περίπου 70 χρόνια. Προέρχεται από το 

δίκτυο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας το οποίο απορρόφησε πριν αρκετά χρόνια η 

Τράπεζα Πειραιώς. 

 Δυστυχώς όπως φαίνεται η περιοχή Φερών μπαίνει στο ίδιο «τσουβάλι», 

στις ίδιες παράξενες και ανεξήγητες λογικές της Διοίκησης της Τράπεζας. Χωρίς να 
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λογαριάσουν κρίσιμες γεωστρατηγικές λογικές, χωρίς να σκεφτούν που βρίσκεται 

η περιοχή μας, χωρίς να εξετάσουν την άτυχη χρονική στιγμή, που παγκοσμίως 

συμβαίνουν διάφορα επικίνδυνα γεγονότα (πόλεμοι, επιδημίες, οικονομική κρίση, 

κ.α.), προχωρούν στο κλείσιμο της Τράπεζας. Δυστυχώς κανένας δεν έχει σκεφτεί 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της περιοχής, τις χιλιομετρικές 

αποστάσεις από το επόμενο κοντινότερο κατάστημα και το γεγονός ότι μας 

αφήνουν έρμαιο στις ορέξεις και τις διαθέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων όμορων 

κρατών που ενδεχομένως θα έβλεπαν «με καλό μάτι» την ίδρυση 

υποκαταστημάτων στην περιοχή. Δυστυχώς η ιστορία δεν μας διδάσκει τίποτα. 

Γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένο το γεγονός ότι κράτη που παραμέλησαν τα 

άκρα, τα σύνορά τους, πολύ σύντομα έζησαν απίστευτες περιπέτειες και μεγάλες 

καταστροφές.  

 

Ειδικότερα:  

 Το κατάστημα της Τράπεζας στις Φέρες, εξυπηρετεί την πόλη των Φερών και 

14 ακόμη οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους.  

 Απέχει μόλις 15 χλμ. από το Τελωνείο των Κήπων και είναι το πρώτο 

τραπεζικό κατάστημα που συναντάνε οι επισκέπτες από Τουρκία. 

 Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα από το κατάστημα των Φερών 

εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι άλλων περιοχών, όπως του γειτονικού δήμου 

Σουφλίου, αλλά και περιοχών της Αλεξανδρούπολης λόγω εύκολης πρόσβασης 

και γρήγορης εξυπηρέτησης.  

 Στην περιοχή εδρεύουν η 31η ΜΚ Ταξιαρχία και σε απόσταση λιγότερη των 10 

χλμ. βρίσκεται η 7η Ταξιαρχία τα στελέχη των οποίων είναι κάτοικοι Φερών.  

 Επίσης, είναι η έδρα του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης με περισσότερους από 

300 αστυνομικούς που συναλλάσσονται με το συγκεκριμένο κατάστημα.  

 Οι  Φέρες είναι ένα σύγχρονο αγροτικό και κτηνοτροφικό κέντρο. Υποβάλλουν 

δήλωση καλλιέργειας περισσότεροι από 2.000 αγρότες, έχει τις περισσότερες 

αιτήσεις και εγκρίσεις νέων αγροτών και σχεδίων βελτίωσης, οι επιδοτήσεις 

των οποίων είναι εκχωρημένες στην Τράπεζά σας.  

 Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι οι συνταξιούχοι αγρότες με την 

παρότρυνση της Τράπεζας μετέφεραν την αγροτική τους σύνταξη στην 

Τράπεζα εγκαταλείποντας το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.  

 Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το μοναδικό τραπεζικό ίδρυμα στην περιοχή 

δημιουργώντας ένα αίσθημα χρηματοπιστωτικής ασφάλειας  και με αυτό 

συνεργάζονται και οι επαγγελματίες της περιοχής.  

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν σε περεταίρω ανάπτυξη και όχι σε 

αναστολή της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα παραπάνω, καλούμε τη Διοίκηση της Τράπεζας να εκτιμήσει την μακροχρόνια 

στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην Τράπεζά σας δίχως ν’ αγνοήσει ή ν’ απαξιώσει 

κανέναν από τους παραπάνω λόγους.  

 

 Η Τράπεζα σας θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αποδεικνύοντας με 

αυτόν τον τρόπο ότι στηρίζει έμπρακτα τους αγρότες μας και επιθυμεί 

συναλλαγές μαζί τους.  

 Η επικείμενη παύση λειτουργίας της Τράπεζάς σας στις Φέρες θα φέρει 

μεγάλη δυσκολία στις συναλλαγές των αγροτών, εμπόρων και όλων των 

δημοτών, δημιουργώντας τους μια απίστευτη ταλαιπωρία.  

 Δεν γίνεται τους ανθρώπους που στήριξαν 70 και πλέον χρόνια το 

συγκεκριμένο κατάστημα, η Διοίκησή σας να τους εγκαταλείπει και ν’ 

αδιαφορεί γι’ αυτούς.  

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Κοινότητα Φερών, οι Τοπικές 

Κοινότητες της περιοχής και κυρίως σύσσωμη η κοινωνία της Δ.Ε. Φερών σας 

καλεί να αναθεωρήσετε τις σκέψεις σας και να εκδώσετε απόφαση για τη συνέχιση 

της λειτουργίας της Τράπεζας.  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την 

εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, όπως 

και  αυτές της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο  36 ψηφισάντων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 1.Την έκδοση ψηφίσματος στήριξης στον αντιπροσωπευτικό «Σύλλογο 

Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς - ΣΕΤΠ», στην προσπάθεια του, αναφορικά με 

τον επικείμενο σχεδιασμό της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για περαιτέρω 

συρρίκνωση των τραπεζικών καταστημάτων. 

 2.Την έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο εκφράζεται η αντίθεση στην 

πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει το υποκατάστημα στις 

Φέρες. 

 

  

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

    Καΐσας Γεώργιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ             

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική 
συνεδρίασή του, την 23η Μαΐου  2022,  αποφασίζει  ομόφωνα την 
έκδοση ψηφίσματος στήριξης στον αντιπροσωπευτικό «Σύλλογο 

Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς ΣΕΤΠ», στην προσπάθεια του αναφορικά 
με τον επικείμενο σχεδιασμό της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για 

περαιτέρω συρρίκνωση των τραπεζικών καταστημάτων. 
Επισημαίνει την  αναγκαιότητα να σταματήσει η περαιτέρω 

συρρίκνωση των τραπεζικών καταστημάτων και να συνεχίσει η λειτουργία 

αυτών, καθώς και να αναβαθμιστεί η παροχή και η πρόσβαση των πολιτών 
σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προκειμένου να αποφευχθούν συνθήκες 

τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική οικονομία και κοινωνία.  
Εκφράζει τη δυσαρέσκεια, τον προβληματισμό και την κάθετη 

κατηγορηματική διαφωνία του στην πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας 
Πειραιώς να διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματος  της στην πόλη 
μας.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, η Κοινότητα Φερών, οι Τοπικές Κοινότητες 

της περιοχής και, κυρίως, σύσσωμη, η κοινωνία της Δ.Ε. Φερών, 
ομόφωνα, καλούν τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να αναθεωρήσει τις 
σκέψεις τις και να εκδώσει  απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας της 

Τράπεζας στις Φέρες.  
 

 
 
      Για  το Δημοτικό  Συμβούλιο 

             του Δήμου  Αλεξανδρούπολης 
 

 
       Ο Πρόεδρος  

 

 
 

          Γεώργιος Καΐσας             
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