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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 23η Νοεμβρίου 2020 

 

Σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε δια 

περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 25η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από την 5718/19-11-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 

που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 

17 μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 17 μέλη.  

 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                            ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  ουδείς 

2.Αντώνιος Ν.Λουρής    

3.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας               

4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

5.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         

6.Ιωάννης Θ. Ζιώγας                 

7.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                    

8.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

9.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα      

10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

13.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη        

14.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

15.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος    

16.Μουζάκη Αντ. Σώζα  

17.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

 

 

Στη συνεδρίαση δηλώνει συμμετοχή η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

Στη συνεδρίαση δήλωσε συμμετοχή ο Πρόεδρος της Κοινοτήτων Ιουλίδας κ. Γεώργιος 

Δεμένεγας  

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού 

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη. 

Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/11/2020 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5718/19-11-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

 

Θέμα 1ο: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την παύση λειτουργίας υποκαταστήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς στην Κέα. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1ο: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την παύση λειτουργίας υποκαταστήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς στην Κέα 

 

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ως εξής: 

«Αναφορικά με την επικείμενη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς στην Κορησσία Κέας, σας καλώ να εκδώσουμε το κάτωθι ψήφισμα 

διαμαρτυρίας: 

 

Κύριοι,  

 

Έχουμε πληροφορηθεί για την πρόθεση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να 

διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Κέα. Η πρόθεση αυτή της Τράπεζας 

βρίσκει τους κατοίκους του νησιού αντίθετους και βεβαίως συμμεριζόμενοι την άποψή 

τους ο Δήμος Κέας απευθύνεται σε εσάς και σας παρακαλεί να παρέμβετε για να 

αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο παρατάσσοντας πιο κάτω τους λόγους: 

Το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Τζιωτών, οι οποίοι 

εμπιστευόμενοι την Τράπεζά σας, αποτελούν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια πελάτες σας. Η 

Τράπεζα Πειραιώς έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό και για το 

λόγο αυτό τη χρησιμοποιεί πλήθος επαγγελματιών, μικροεπενδυτών και αγροτών  και οι 

οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό τρόπο πραγματοποίησης αναλήψεων 

και πληρωμών.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μετά την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας, το σύνολο των 

αγροτών, που αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων της Κέας, εξυπηρετούνται 

αποκλειστικά από την Τράπεζά σας.  

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μοναδική τράπεζα με έντονη αγροτική δραστηριότητα και 

βασική μέτοχος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ., είναι ο οικονομικός αρωγός της 

συγκεκριμένης παραγωγικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την 

ομηρία εκατοντάδων αγροτών, που συνηγόρησαν για τη συνεργασία με την Τράπεζά σας.  

Η παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος του νησιού, θα σημάνει αυτόματα την 

υποχρέωση μετακίνησής τους στην ενδοχώρα, με τη συνακόλουθη ταλαιπωρία, το 

επιπλέον οικονομικό κόστος, τις αντικειμενικές δυσκολίες που -λόγω νησιωτικότητας- 

συνεπάγεται αυτό. Οι αγρότες αναμένουν να λάβουν επιδοτήσεις μέσα στις γιορτές και με 

το κλείσιμο της Τράπεζας πρέπει να μεταβούν στο Λαύριο, γεγονός που δημιουργεί 

επιπλέον επιβάρυνση, λόγω του ότι τα δρομολόγια είναι πολύ λιγότερα λόγω μέτρων 

πρόληψης διάδοσης του covid-19 και υπάρχει και η απαγόρευση κυκλοφορίας για τους 

μόνιμους κάτοικους που  μπορούν να μετακινηθούν μόνο για λόγους υγείας. Επίσης, τι θα 

γίνει εάν δεν μπορέσουν να εξυπηρετηθούν σε μία μέρα όλοι οι κάτοικοι; Θα πρέπει και θα 

μπορούν να ξαναμεταβούν στο Λαύριο; Αντιλαμβάνεστε το  μέγεθος του προβλήματος; 

Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι όλα αυτά δεν αφορούν την διοίκηση της Τράπεζας 

και δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο τις όποιες αποφάσεις σας.   

Ο Δήμος Κέας διατηρεί κεφάλαιά του στην Τράπεζά σας, πραγματοποιεί τη μισθοδοσία 

των υπαλλήλων του μέσω αυτής, ενώ από το κατάστημα της Κέας, εξυπηρετούνται πολλοί 
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εκ των κατοίκων και των οικιστών για τις συναλλαγές τους με το Δήμο για την εξόφληση 

των οφειλών τους και όχι μόνο.  

Το ίδιο ισχύει και για τους δύο αγροτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν στο νησί 

μας, αφού διατηρούν κατ’ αποκλειστικότητα στην Τράπεζα Πειραιώς τους λογαριασμούς 

τους, διεκπεραιώνοντας όλες τις συναλλαγές τους με την Τράπεζά σας.  

Το ενδεχόμενο κλεισίματος του καταστήματός σας στο νησί μας, μας φέρνει -χωρίς 

καμία προειδοποίηση- αντιμέτωπους με το δίλημμα της εξεύρεσης λύσης για τη βέλτιστη 

λειτουργία των υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών 

μας.  

 

 

Κύριε Γεωργόπουλε,  

 

Το όραμα της Τράπεζας Πειραιώς είναι -όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα 

σας- «Το αποτύπωμά μας στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους 

πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη 

αντιστοιχία με τις αξίες μας.».   

Θεωρούμε ότι η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματός σας στο νησί 

μας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα αυτό, στο οποίο όλοι μας πιστέψαμε και μόνο 

αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην Τράπεζα, το Δήμο μας και τους 

εξυπηρετούμενους από αυτό.  

 

Παρακαλούμε θερμά –για όλους τους παραπάνω λόγους- να  άρετε την απόφασή σας 

για την παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος Κέας.» 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Τράπεζα Πειραιώς: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ 

 

Κύριοι,  

 

Έχουμε πληροφορηθεί για την πρόθεση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να 

διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Κέα. Η πρόθεση αυτή της Τράπεζας 

βρίσκει τους κατοίκους του νησιού αντίθετους και βεβαίως συμμεριζόμενοι την άποψή 

τους ο Δήμος Κέας απευθύνεται σε εσάς και σας παρακαλεί να παρέμβετε για να 

αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο παρατάσσοντας πιο κάτω τους λόγους: 
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Το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Τζιωτών, οι 

οποίοι εμπιστευόμενοι την Τράπεζά σας, αποτελούν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια 

πελάτες σας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό 

κοινό και για το λόγο αυτό τη χρησιμοποιεί πλήθος επαγγελματιών, μικροεπενδυτών και 

αγροτών  και οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό τρόπο 

πραγματοποίησης αναλήψεων και πληρωμών.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μετά την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας, το σύνολο των 

αγροτών, που αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων της Κέας, 

εξυπηρετούνται αποκλειστικά από την Τράπεζά σας.  

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μοναδική τράπεζα με έντονη αγροτική δραστηριότητα και 

βασική μέτοχος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ., είναι ο οικονομικός αρωγός της 

συγκεκριμένης παραγωγικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την 

ομηρία εκατοντάδων αγροτών, που συνηγόρησαν για τη συνεργασία με την Τράπεζά σας. 

Η παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος του νησιού, θα σημάνει αυτόματα την 

υποχρέωση μετακίνησής τους στην ενδοχώρα, με τη συνακόλουθη ταλαιπωρία, το 

επιπλέον οικονομικό κόστος, τις αντικειμενικές δυσκολίες που -λόγω νησιωτικότητας- 

συνεπάγεται αυτό. Οι αγρότες αναμένουν να λάβουν επιδοτήσεις μέσα στις γιορτές και με 

το κλείσιμο της Τράπεζας πρέπει να μεταβούν στο Λαύριο, γεγονός που δημιουργεί 

επιπλέον επιβάρυνση, λόγω του ότι τα δρομολόγια είναι πολύ λιγότερα λόγω μέτρων 

πρόληψης διάδοσης του covid-19 και υπάρχει και η απαγόρευση κυκλοφορίας για τους 

μόνιμους κάτοικους που  μπορούν να μετακινηθούν μόνο για λόγους υγείας. Επίσης, τι θα 

γίνει εάν δεν μπορέσουν να εξυπηρετηθούν σε μία μέρα όλοι οι κάτοικοι; Θα πρέπει και θα 

μπορούν να ξαναμεταβούν στο Λαύριο; Αντιλαμβάνεστε το  μέγεθος του προβλήματος; 

Ο Δήμος Κέας διατηρεί κεφάλαιά του στην Τράπεζά σας, πραγματοποιεί τη 

μισθοδοσία των υπαλλήλων του μέσω αυτής, ενώ από το κατάστημα της Κέας, 

εξυπηρετούνται πολλοί εκ των κατοίκων και των οικιστών για τις συναλλαγές τους με το 

Δήμο για την εξόφληση των οφειλών τους και όχι μόνο.  

Το ίδιο ισχύει και για τους δύο αγροτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν στο 

νησί μας, αφού διατηρούν κατ’ αποκλειστικότητα στην Τράπεζα Πειραιώς τους 

λογαριασμούς τους, διεκπεραιώνοντας όλες τις συναλλαγές τους με την Τράπεζά σας. 

Το ενδεχόμενο κλεισίματος του καταστήματός σας στο νησί μας, μας φέρνει -χωρίς 

καμία προειδοποίηση- αντιμέτωπους με το δίλημμα της εξεύρεσης λύσης για τη 

βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

συμπολιτών μας.  

 

Κύριε Γεωργόπουλε,  

 

Το όραμα της Τράπεζας Πειραιώς είναι -όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα 

σας- «Το αποτύπωμά μας στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους 

πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη 

αντιστοιχία με τις αξίες μας.».   

Θεωρούμε ότι η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματός σας στο νησί 

μας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα αυτό, στο οποίο όλοι μας πιστέψαμε και μόνο 

αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην Τράπεζα, το Δήμο μας και τους 

εξυπηρετούμενους από αυτό.  
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Παρακαλούμε θερμά –για όλους τους παραπάνω λόγους- να  άρετε την απόφασή 

σας για την παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος Κέας. 

 

Το παρόν Ψήφισμα συνυπογράφουν, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Ιουλίδας κ. Γεώργιος Βουτσινάς, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω 

Μεριάς Ιωάννης Πορίχης και, ο Πρόεδρος της «Ένωσης Επαγγελματιών και 

Βιοτεχνών Κέας» κ. Κοσμάς Τζανίνης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 128/2020 

 

Λύεται η συνεδρίαση 
 

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον 

Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του Κορονοϊού. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  

 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                   

 


