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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ .Δ /νση : Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Πληροφορίες : Στ. Παναγιώτου Τμήμα  Ερωτήσεων  
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX : 210 3235135
e-mail : s.panagiotou1@minfin.gr                                                ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Δ. Χαρίτου

( Δια της Βουλής των Ελλήνων)

         ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1552/9.11.2020 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 1552/9.11.2020 Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής 

κ. Δημήτρης Χαρίτου, σας γνωρίζουμε ότι: 

Tο θέμα που θίγεται δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής 

Πολιτικής η οποία δεν εμπλέκεται στις επιχειρηματικές αποφάσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Επί των θεμάτων που τίθενται, σημειώνουμε ότι τα ζητήματα ίδρυσης και 

λειτουργίας των τραπεζικών υποκαταστημάτων  άπτονται της επιχειρηματικής πολιτικής των 

τραπεζών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από τα τραπεζικά ιδρύματα, τα 

δίκτυα καταστημάτων διαμορφώνονται μετά από εκτίμηση και στάθμιση σειράς παραμέτρων 

σε σχέση με υφιστάμενα δεδομένα. Ταυτόχρονα, όλες οι συστημικές τράπεζες, επενδύουν 

στο διαρκή εκσυγχρονισμό και στη αναβάθμιση της ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω 

διαδικτύου και μέσω τηλεφώνου.
Ωστόσο, εξετάζουμε τις κατάλληλες λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

εξυπηρέτηση των πολιτών για τις ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές τους, οπουδήποτε και αν 
βρίσκονται.

 Επίσης, στο πλαίσιο αρμοδιότητας  παρακολούθησης της λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, η  Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής απευθύνθηκε προς 

την Διοίκηση της  Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου, να λάβει την απάντησή της στο 

συγκεκριμένο θέμα.
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Η τελευταία, μας απέστειλε  το υπ’ αριθμ.  18648/6875/8.12.2020  έγγραφο της, το 

οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην πληρότητα της απάντησης στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

                                                          

Συν.: 1 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Ζαββού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Οικ. Πολιτικής 
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου
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