
 

 

 

                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/2021 Τακτικής Συνεδρίασης Με Τηλεδιάσκεψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 60/2021. 
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού για την επικείμενη παύση 
λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Κατάπολα Αμοργού. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου του Έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 
μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική με Τηλεδιάσκεψη Συνεδρίαση 
μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την 
πραγματοποίηση συνεδριάσεων των φορέων, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.:3030 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 25-06-2021, η οποία δόθηκε 
στον κ.Δήμαρχο, στους κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους 
Προέδρους/Εκπροσώπους των Τ. Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις 
του Ν.4555/2018, τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.10 παρ.1 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
55/11.03.2020 τ.χ.Α΄), αλλά και με όσα αναφέρονται στις με αριθ.18318/13-3-2020,33282/29-
5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 
εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο 13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και συμμετείχαν τα 11 μέλη, 
παρόντων – συμμετεχόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραϊσκου Ελευθερίου και της 
Γραμματέως του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης.   
Κατά τη συζήτηση του θέματος: 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                      Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Γρίσπος Σταμάτιος                                                                      Γαβαλά Άννα             
Βασσάλος Εμμανουήλ                                                               Σίμος Σταμάτιος                                                                                                                                                                
Γρίσπος Κων/νος                                                                                                                                                                                                                                      
Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                                    
Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
Ψυχογυιού  Ελευθερία 
Λουδάρος Γεώργιος  
Συνοδινός Ελευθέριος                                 
Παναγάκης Γεώργιος            
Γιαννακοπούλου Ειρήνη         
Σπανός Θεόδωρος 
 

   Παρόντες Πρόεδροι  Τοπικών Κοινοτήτων                Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  
   Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                          Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
   Γαβαλάς Ιωάννης   (Αιγιάλης)                                                 

                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων          Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
             ---------------------------                                                 Κωβαίος Ελευθέριος (Αρκεσίνης)                                           
                                                                                               Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                                   
                                                                                               Νομικού Μαρία  (Βρούτση) 
 
                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

Οι παραπάνω απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τ. Κοινοτήτων 
δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καταπόλων κ. 
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Κωβαίος Αντώνιος προσήλθε κανονικά στη συνεδρίαση και αποχώρησε από την συνεδρίαση 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων συνολικά (Εκτός Η.Δ. και Η.Δ.).  
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Αιγιάλης προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης των 
θεμάτων συνολικά (Εκτός Η.Δ. και Η.Δ.).  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη συνεδρίαση και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ενημέρωσε τα 
μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχουν δώδεκα  (12) θέματα που έχουν εγγραφεί στην Η.Δ. και δύο (2)  
Εκτός Η.Δ. για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει για το 
αν θέλει να συζητηθούν τα δύο Ε.Η.Δ. θέματα ως κατεπείγοντα στην παρούσα συνεδρίαση. 
Το Δ.Σ., αφού άκουσε το λόγο για τον οποίο πρέπει να συζητηθούν τα δύο (2) Ε.Η.Δ. θέματα, 
ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθούν και τα δύο (2) θέματα πριν από τα θέματα της Η.Δ. για λήψη 
σχετικής απόφασης και για το λόγο που θα αναφερθεί παρακάτω κατά την ανάλυση του κάθε 
θέματος.  
Στη συνέχεια ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων, αρχής γενομένης από το πρώτο θέμα που 
υπήρχε Ε.Η.Δ., όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. Το εν λόγω θέμα αποφασίστηκε να 
συζητηθεί ως κατεπείγον για να παρθεί άμεσα απόφαση από το Δ.Σ. για το μεγάλο θέμα που έχει 
προκύψει στο νησί μας σχετικά με την επικείμενη παύση λειτουργίας του καταστήματος της 
Τράπεζας Πειραιώς που λειτουργεί στα Κατάπολα Αμοργού, για να σταλεί η απόφαση αυτή ως 
ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, στους  αρμοδίους Υπουργούς και τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες που θεωρεί το Δ.Σ. ότι πρέπει να κοινοποιηθεί.  
Το εν λόγω θέμα (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από το Δήμαρχο Αμοργού κ. 
Καραϊσκο Ελευθέριο, ο οποίος έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εξής: 
Το τελευταίο διάστημα έντονη αναστάτωση, προβληματισμό και ανησυχία, έχουν προκαλέσει τα 
δημοσιεύματα που προαναγγέλλουν την παύση και διακοπή της λειτουργίας του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ 
καταστήματος τραπέζης στο νησί μας, του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στα 
Κατάπολα Αμοργού.  
Ήδη από καιρό διαφαίνεται η διάθεση της συρρίκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων ανά την 
Ελλάδα και τα γεωγραφικά της διαμερίσματά της, ωστόσο στην περίπτωση της Αμοργού, δεν 
πρόκειται απλά για συρρίκνωση ή μείωση των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται στους 
πολίτες, δημότες και επισκέπτες της, αλλά για παντελή και πλήρη  ΑΠΟΥΣΙΑ παροχής 
οιασδήποτε τραπεζικής εργασίας ή υπηρεσίας.  
Η επιβεβαίωση εν τοις πράγμασι της διαδιδόμενης ως άνω φημολογίας, θα επηρεάσει κατ’ αρχήν 
ανεπανόρθωτα την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι θα πρέπει να 
μετακινούνται στο κοντινότερο νησί, αυτό της Νάξου δηλαδή, για τις απλές καθημερινές 
τραπεζικές τους συναλλαγές, με ότι αυτό συνεπάγεται σε εξυπηρέτηση, χρόνο, κόστος, ασφάλεια 
προκαλώντας συγχρόνως και δημιουργώντας συνθήκες ανισότητας και τραπεζικού αποκλεισμού 
σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής  μέτρα που 
αποκλείουν το ανθρώπινο δυναμικό ενός ολόκληρου νησιού από τη συμμετοχή του στο 
σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό κι εργασιακό γίννεσθαι. 
 Στον αντίποδα της αύξησης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και υπηρεσιών, θα 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη τόσο από την κρατική διοίκηση, όσο και από τη διοίκηση της Τράπεζας 
Πειραιώς ότι : 

 η ισοπεδωτική λογική της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων εξυγίανσης, έρχεται σε 

πρωτοφανή αντίθεση και παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της 

νησιωτικότητας.  

 η ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ τραπεζικού καταστήματος στην 

Αμοργό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της όποιας συνεργασίας με το Δήμο 

Αμοργού, τα Νομικά του Πρόσωπα, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συνεταιριστικές 

ενώσεις και τις εταιρείες κάθε μορφής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου μας.  

 οι παραγωγικοί κλάδοι του τουρισμού, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας του 

νησιού μας, οι οποίοι αναπτύσσονται καλώς τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, παρά τις 

αντίξοες οικονομικές συνθήκες, κλάδοι που έχουν συμβάλλει ήδη στην περιφερειακή και 

εθνική οικονομία κι ανάπτυξη, θα υποστούν βαρύ πλήγμα από τη πιθανή διακοπή της 

λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς.  
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 η απώλεια των ήδη μειωμένων τραπεζικών θέσεων εργασίας, θα επηρεάσει αρνητικά όχι 

μόνο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και τις δημογραφικές συνθήκες του 

νησιού. 

Κατανοώντας την ανάγκη εξυγίανσης ή περιορισμού πιθανώς των λειτουργικών εξόδων του 
καταστήματος, ο Δήμος Αμοργού και όλοι οι κάτοικοι του νησιού, είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν 
και να στηρίξουν στην ενδυνάμωση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Κατάπολα 
Αμοργού με κάθε πρόσφορο τρόπο.  
Για όλους τους παραπάνω λόγους, είτε οι φημολογίες ευσταθούν είτε όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αμοργού, εκπροσωπώντας το σύνολο της κοινωνίας καλείται να αποφασίσει: 
-  Να εκφράσει  την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία του κι επιπλέον την εναντίωσή του σε κάθε 
κίνηση που τείνει να υποβαθμίσει τον τόπο μας και να δυσχεράνει τις συλλογικές προσπάθειες 
για την ανάδειξη κι ανάπτυξη του. 
-  Να ζητήσει την επανεξέταση και την επαναξιολόγηση κάθε τωρινού και μελλοντικού 
σχεδιασμού ή πρότασης για την παύση της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας 
Πειραιώς στο Δήμο Αμοργού. 
- Να επισημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής και μάλιστα της ενδυνάμωσης του 
καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Αμοργό, του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ τραπεζικού καταστήματος 
σε όλο το νησί και άρα του αυξημένου κύκλου εργασιών του. 
- Να υπογραμμίσει την υποχρέωση και την αναγκαιότητα της συμβολής όλων μας στην τοπική, 
περιφερειακή κι εθνική ανάπτυξη, με προτεραιότητα τον άνθρωπο, την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, το αμοιβαίο και συλλογικό όφελος. 
- Να ζητήσει την παρέμβαση, την συμπαράσταση και την αρωγή της πολιτείας κι όλων των 
αρμοδίων ώστε το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς να συνεχίσει απρόσκοπτα κι επ΄ ωφελεία 
του κοινωνικού συνόλου τη λειτουργία του. 
- Να κοινοποιηθούν όλα τα παραπάνω, ως ψήφισμα διαμαρτυρίας, στον Πρωθυπουργό, στους 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, στους Βουλευτές του Ν. 
Κυκλάδων, στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στην Κεντρική 
Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην Περιφερειακή Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδων 
της Τράπεζας Πειραιώς, στο Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Αμοργού και στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση 

και τα  αναφερόμενα σε αυτή και έλαβε επίσης υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του 

Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.4555/2018, τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ.1 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τχ. Α΄), αλλά και με όσα αναφέρονται στις με αριθ.18318/13-3-2020,33282/29-5-

2020,60249/22-9-2020,77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-202 εγκυκλίους 

του ΥΠ.ΕΣ.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
1.    Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος. 
2.  Να σταλεί η απόφαση αυτή του Δ.Σ. ως ψήφισμα διαμαρτυρίας, στον Πρωθυπουργό της 
χώρας, στους Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, στους 
Βουλευτές του Ν. Κυκλάδων, στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στην 
Κεντρική Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην Περιφερειακή Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου - 
Κυκλάδων της Τράπεζας Πειραιώς, στο Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Αμοργού και στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διά του οποίου: 
α) Να εκφράσει  την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία του κι επιπλέον την εναντίωσή του σε κάθε 
κίνηση που τείνει να υποβαθμίσει τον τόπο μας και να δυσχεράνει τις συλλογικές προσπάθειες 
για την ανάδειξη κι ανάπτυξη του. 
β) Να ζητήσει την επανεξέταση και την επαναξιολόγηση κάθε τωρινού και μελλοντικού 
σχεδιασμού ή πρότασης για την παύση της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας 
Πειραιώς στο Δήμο Αμοργού. 
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γ) Να επισημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής και μάλιστα της ενδυνάμωσης του 
καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Αμοργό, του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ τραπεζικού καταστήματος 
σε όλο το νησί και άρα του αυξημένου κύκλου εργασιών του. 
δ) Να υπογραμμίσει την υποχρέωση και την αναγκαιότητα της συμβολής όλων μας στην τοπική, 
περιφερειακή κι εθνική ανάπτυξη, με προτεραιότητα τον άνθρωπο, την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, το αμοιβαίο και συλλογικό όφελος. 
ε) Να ζητήσει την παρέμβαση, την συμπαράσταση και την αρωγή της πολιτείας κι όλων των 
αρμοδίων ώστε το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς να συνεχίσει απρόσκοπτα κι επ΄ ωφελεία 
του κοινωνικού συνόλου τη λειτουργία του. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2021 
 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

                Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη 
 
         Γρίσπος Σταμάτιος                                                                  Βασσάλος Εμμανουήλ 
                                                                                                         Γρίσπος Κων/νος 
                                                                                                         Δεσποτίδη Καλλιόπη 
                                                                                                         Ψυχογυιού Ελευθερία 
                                                                                                         Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                                                         Λουδάρος Γεώργιος 
                                                                                                         Συνοδινός Ελευθέριος 
                                                                                                         Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
                                                                                                         Παναγάκης Γεώργιος 

                                                                                                           Σπανός Θεόδωρος                                                                                                   
           Η Γραμματέας      

                                                                                
         Μενδρινού Ειρήνη    

                                                                      
 

Πιστό απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΡΙΣΠΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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