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Ιούνιος 2022 

 

Συρρίκνωςθ δικτφου,  

ψθφιακόσ τραπεηικόσ αποκλειςμόσ  

Ερωτιςεισ-απαντιςεισ 
 

1. Η ψθφιοποίθςθ και οι νζεσ τεχνολογίεσ οδθγοφν ςε κλείςιμο των 

καταςτθμάτων δικτφου, κακϊσ και ςε μείωςθ προςωπικοφ ςτισ Τράπεηεσ ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Γιατί θ ΟΤΟΕ να αντιτίκεται ςε μια «φυςιολογικι» 

τάςθ εξζλιξθσ, που ακολουκείται και ςτθν Ελλάδα;  

Πράγματι, ςε ολόκλθρθ τθν Ε.Ε. ςθμειϊκθκαν μειϊςεισ ςτο δίκτυο καταςτθμάτων και 

ςτθν απαςχόλθςθ ςτισ Τράπεηεσ τθν τελευταία δεκαετία. ‘Ομωσ, ςτθν Ελλάδα ζχουμε  

υπερβολικι ςυρρίκνωςθ και υποςτελζχωςθ του κλάδου, ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ 

Ευρϊπθ. Μια Ευρϊπθ αναμφιςβιτθτα πιο αναπτυγμζνθ, από άποψθ ψθφιακισ 

Τραπεηικισ και ςυναλλακτικϊν ςυνθκειϊν.  

Η υπερβολικι ςυρρίκνωςθ ςτθν χϊρα μασ δεν οφείλεται τόςο ςτθν τεχνολογικι 

πρόοδο, με τθν οποία δεν είμαςτε αντίκετοι, οφείλεται κυρίωσ ςε ακραίεσ επιλογζσ 

ςυρρίκνωςθσ του εγχϊριου Τραπεηικοφ Συςτιματοσ, με κφριο ςτόχο τθν περικοπι 

κόςτουσ και όχι τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ. Οι πολιτικζσ αυτζσ 

ενιςχφκθκαν μζςα ςτθν πανδθμία και ςυνεχίηονται μζχρι ςιμερα.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ, οι Τράπεηεσ ςυνζχιςαν και ςυνεχίηουν να κλείνουν 

καταςτιματα και να οδθγοφν ςτθν ζξοδο εργαηόμενουσ, ωσ δικεν «πλεονάηον 

προςωπικό».  

Αντί να επενδφςουν ςε ςχζδια ανάπτυξθσ, που είναι προχπόκεςθ για να παίξουν 

υπεφκυνα τον ρόλο τουσ ςτθν απαραίτθτθ ςτιριξθ τθσ οικονομίασ, οι Διοικιςεισ των 

Τραπεηϊν ςυνεχίηουν να είναι προςδεδεμζνεσ ςε αδιζξοδεσ λογικζσ ςυρρίκνωςθσ. Σε ζνα 

κοντόφκαλμο «κυνιγι» δεικτϊν κόςτουσ, που ιδθ είναι από τουσ χαμθλότερουσ ςτθν 

Ευρωηϊνθ. «Μπαλϊνουν» τισ πάγιεσ ελλείψεισ με εξωτερικζσ ανακζςεισ και πρόςκαιρο 

προςωπικό. Ζτςι αυξάνουν ςτο ζπακρο τον φόρτο εργαςίασ των τραπεηοχπαλλιλων 

ςτα εναπομζνοντα καταςτιματα δικτφου, με ςυνζπεια να δθμιουργοφνται προβλιματα 

και εντάςεισ ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ. 

Από το «ο πελάτθσ ζχει πάντα δίκιο» πριν τθν κρίςθ, περάςαμε ςιμερα ςτο 

άλλο άκρο «δεν μασ ενδιαφζρουν όλοι οι πελάτεσ». 
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2. Σε τι διαφοροποιείται θ πρακτικι των Τραπεηϊν ςτθν Ελλάδα, ςε ςχζςθ 
με αντίςτοιχεσ τάςεισ ςτθν Ευρωηϊνθ; 
Οι ςυγκρίςεισ, με βάςθ τα δεδομζνα που δθμοςιοποιεί περιοδικά θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι 
Τράπεηα, ςε ςυνδυαςμό με δεδομζνα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, είναι ςυντριπτικζσ. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτουσ παρακάτω Πίνακεσ είναι αποκαλυπτικά για το τι 
ςυνζβθ τθν 10ετία μεταξφ 2010-2021: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Εσρωδώλε Μεηαβοιή Ειιάδα Μεηαβοιή  

  2010 2021   2010 2021   

Αρ. θαηαζηεκάηωλ 182.478 114.180 -37,4% 4.005 1.560 -61,0% 

Αρ. ΑΤΜ 320.970 288.200 -10,2% 8.550 5.700 -33,3% 

Αρ. Προζωπηθού 2.138.750 1.740.579 -18,6% 63.408 30.998 -51,1% 

Πεγή: ΕΚΤ       
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

  Εσρωδώλε Μεηαβολή Ειιάδα Μεηαβολή 

  2010 2021   2010 2021   

Κάηοηθοη αλά ηραπεδοϋπάιιειο 149 197 -32,2% 175 344 -96,6% 

Κάηοηθοη  αλά θαηάζηεκα 1813 3000 -65,5% 2777 6845 -146,5% 

              

Αρ. θαηαζηεκάηωλ αλά 100.000  68,66 41,71 -39,3% 44,98 18,22 -59,5% 

Αρ. ΑΤΜ αλά 100.000  110,6 105,2 -4,9% 80,43 63,87 -20,6% 

Αρ. θαηαζηεκάηωλ αλά 1000 km2 66,28 41,47 -37,4% 30,35 11,82 -61,1% 

Αρ. ΑΤΜ αλά 1000 km2 109,69 104,68 -4,6% 57,43 45,85 -20,2% 
  

3. Το χαμθλό ΑΕΠ τθσ χϊρασ μασ δικαιολογεί τισ διαφορζσ ςτουσ δείκτεσ με 

τισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ; 

Όταν θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα δθμοςιοποιεί τα αντίςτοιχα ςυγκριτικά ςτοιχεία, 

δεν τα ςτακμίηει με το ΑΕΠ, οφτε με το μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ. Στόχοσ, άλλωςτε, 

των Τραπεηϊν δεν πρζπει να είναι μόνο τα υπζρ- κζρδθ, αλλά θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ 

πελατείασ, τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ.  

Τθν 10ετία 2010-2020 οι Τράπεηεσ ζφερναν ϊσ επιχείρθμα τθν επιβάρυνςθ από τα 

κόκκινα δάνεια και ζτςι δικαιολογοφςαν τισ επιλογζσ «νοικοκυρζματοσ και 

ςυρρίκνωςθσ». Τϊρα που απαλλάχκθκαν ςε μεγάλο βακμό από αυτά, επικαλοφνται το 

περιοριςμζνο ΑΕΠ και τα μεγζκθ τθσ αγοράσ. Χϊρεσ, όμωσ, με ςυγκρίςιμο ΑΕΠ, όπωσ θ 

Πορτογαλία, ζχουν δείκτεσ απαςχόλθςθσ και καταςτθμάτων εγγφτερα ςτον μζςο όρο τθσ 

Ευρωηϊνθσ, ςε ςχζςθ με τθ χϊρα μασ. 

  



3 
 

 

Είναι παράδοξο να επικαλοφνται ζνα τόςο ςτατικό επιχείρθμα ςιμερα που ζχει λυκεί το 

ηιτθμα των κόκκινων δανείων, που υπάρχει αναπτυξιακι δυναμικι ςτθν οικονομία για τα 

επόμενα χρόνια, δυναμικι που κα ενιςχφςουν και οι ίδιεσ, μοχλεφοντασ ςθμαντικά ποςά 

και ενιςχφςεισ από το Ταμείο Αναςυγκρότθςθσ και από πόρουσ τθσ Ε.Ε. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ειδικά ςτθν Ελλάδα οι Τράπεηεσ οφείλουν να λάβουν ςοβαρά 

υπόψθ, τισ οικονομικοκοινωνικζσ ιδιαιτερότθτεσ, τθ γεωμορφολογία, τθ νθςιωτικότθτα, 

τα εκνικά ηθτιματα αλλά και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του αγροκτθνοτροφικοφ τομζα και 

του τουριςμοφ, ο οποίοσ προςκζτει εκατομμφρια επιςκζπτεσ και ςυναλλαςςόμενουσ 

κάκε χρόνο. 

 

4. Οι Τράπεηεσ ιςχυρίηονται πωσ υπάρχει δραςτικι αλλαγι ςτισ 

ςυναλλακτικζσ ςυνικειεσ τθσ πελατείασ, με ολοκλθρωτικι ςτροφι ςτα 

ψθφιακά-εναλλακτικά δίκτυα ςυναλλαγϊν. Τι ιςχφει, τελικά; 

Οι Διοικιςεισ των Τραπεηϊν παραβλζπουν: ότι οι πρόςφατεσ «αλματϊδεισ αυξιςεισ» 

των ψθφιακϊν ςυναλλαγϊν πθγάηουν από ιδιαίτερα χαμθλά μεγζκθ εκκίνθςθσ. 

Παραβλζπουν, επίςθσ, ότι οι ςυναλλακτικζσ ςυμπεριφορζσ τθσ πελατείασ ανατράπθκαν 

βίαια κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ. Οι πελάτεσ υποχρεϊκθκαν ςτθ χριςθ ψθφιακϊν 

ςυναλλαγϊν, αφοφ λόγω τθσ πανδθμίασ απαγορεφτθκαν:  

 οι αναλιψεισ μετρθτϊν μζχρι 400 ευρϊ ςτο κατάςτθμα,  

 οι κατακζςεισ μετρθτϊν μζχρι 1.000 ευρϊ (μόνο με χριςθ κάρτασ ςτα ΑΤΜ), 

 οι πλθρωμζσ λογαριαςμϊν τρίτων ορίςτθκε να γίνονται υποχρεωτικά μζςω internet 

banking ι APS και όχι ςτα ταμεία του καταςτιματοσ,  

 θ ενθμζρωςθ λογαριαςμϊν ορίςτθκε υποχρεωτικά μζςω internet banking κλπ.  

 

Παράλλθλα, ενιςχφκθκε θ χριςθ πιςτωτικϊν και χρεωςτικϊν καρτϊν για αγορζσ. Όμωσ, 

οι ςυναλλακτικζσ ςυμπεριφορζσ που επιβλικθκαν λόγω τθσ πανδθμίασ, είναι 

δεδομζνο ότι κα διαφοροποιθκοφν ςε ςυνκικεσ «κανονικότθτασ» που ζχει ιδθ 

ξεκινιςει. 

Απόδειξθ για τα παραπάνω είναι ότι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: 

 το 2021 το ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ που δεν ζχει χρθςιμοποιιςει ποτζ 

το διαδίκτυο είναι μακράν το υψθλότερο και ανζρχεται ςτο 20% με το ποςοςτό 

ςτθν Ευρωηϊνθ να ανζρχεται μόνο ςτο 7%. 

Ειδικότερα για τθν θλικιακι κατθγορία 55-64 ετϊν το ποςοςτό ςτθ χϊρα μασ  

ανζρχεται ςτο 31,95% με το μζςο όρο ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ να ανζρχεται μόνο 

ςτο 10%, ενϊ για τθν κατθγορία 65-74 ετϊν το ποςοςτό εκτοξεφεται ςτο 62,5% ςτθ 

χϊρα μασ ζναντι 25% ςτθν Ευρωηϊνθ.   
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Ποζοζηό πιεζσζκού ειηθίας 55-64 εηώλ ποσ δελ 

έτοσλ τρεζηκοποηήζεη ποηέ ηο δηαδίθησο 

Ειιάδα 31,95 

Πορηογαλία 26,01 

Μάληα 25,40 

Κύπρος 18,58 

Ροσμανία 17,87 

Ιηαλία 14,15 

λοβενία 13,20 

λοβακία 13,14 

Εσρωδώλε 10 

Δζθονία 10,29 

Ασζηρία 7,90 

Γερμανία 7,79 

Ιζπανία 6,70 

Γαλλία 6,39 

Βέλγιο 5,98 

Ολλανδία 3,59 

Φινλανδία 1,67 

οσηδία 1,08 

Γανία 0,70 

Ιρλανδία 0,00 
 

Ποζοζηό πιεζσζκού ειηθίας 65-74 εηώλ ποσ δελ 

έτοσλ τρεζηκοποηήζεη ποηέ ηο δηαδίθησο 

Ειιάδα 62,5 

Πορηογαλία 47,9 

Μάληα 42,0 

Ροσμανία 41,4 

Κύπρος 39,5 

Ιηαλία 35,4 

λοβενία 31,2 

Ασζηρία 29,5 

Εσρωδώλε 25 

Δζθοονία 27,3 

λοβακία 26,7 

Ιζπανία 23,6 

Γερμανία 20,9 

Γαλλία 18,1 

Β'ελγιο 18,0 

Φινλανδία 9,6 

Ολλανδία 7,1 

οσηδία 6,6 

Luxembourg 4,9 

Γανία 3,1 

Ιρλανδία 0,4 
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 το 2021 το ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα που χρθςιμοποιοφςε 
τθ διαδικτυακι τραπεηικι(internet banking) ιταν 54%, το χαμθλότερο ςτθν 
Ευρωηϊνθ και ςτθν 26θ κζςθ κατάταξθσ από τισ 28 χϊρεσ τθσ ΕΕ, με το  μζςο όρο 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να βρίςκεται το 2021 ςτο 66%. 
 

Ποζοζηό ηοσ πιεζσζκού 16-74 εηώλ ποσ 

τρεζηκοποίεζε ηε δηαδηθησαθή ηραπεδηθή ηο 2021 

Φινλανδία 96 

Ολλανδία 96 

Γανία 96 

Δζθονία 90 

οσηδία 86 

Λιθοσανία 83 

Βέλγιο 81 

Γαλλία 78 

Ιρλανδία 78 

Ασζηρία 77 

Μάληα 72 

Κύπρος 71 

Ιζπανία 69 

Κροαηία 68 

Εσρωπαϊθή Έλωζε 66 

λοβακία 65 

Πορηογαλία 64 

λοβενία  64 

Ιηαλία 55 

Γερμανία 55 

Ειιάδα 54 

Ροσμανία 19 

 

 ςτθν θλικιακι ομάδα 55-64 ετϊν μόνο 47% κάνει χριςθ τθσ διαδικτυακισ 

τραπεηικισ, με το αντίςτοιχο  ποςοςτό να μειϊνεται ςε μόλισ 37% για τθν θλικιακι 

ομάδα 65-74 ετϊν, τα χαμθλότερα ποςοςτά ςτθν Ευρωηϊνθ. 

Ποζοζηό ηοσ πιεζσζκού 55-64 εηώλ ποσ 

τρεζηκοποίεζε ηε δηαδηθησαθή ηραπεδηθή ηο 2021 

Φινλανδία 97 

Γανία 95 

Ολλανδία 94 

οσηδία 91 

Δζθονία 84 

Latvia 79 

Czechia 79 

Βέλγιο 78 

Γαλλία 74 
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Λιθοσανία 74 

Ιρλανδία 72 

Ιζπανία 68 

Ασζηρία 65 

Εσρωπαϊθή Έλωζε 61 

Κύπρος 58 

λοβενία 56 

Μάληα 55 

λοβακία 55 

Ιηαλία 53 

Πορηογαλία 52 

Γερμανία 48 

Ειιάδα 47 

Ροσμανία 11 

 

Ποζοζηό ηοσ πιεζσζκού 65-74 εηώλ ποσ 

τρεζηκοποίεζε ηε δηαδηθησαθή ηραπεδηθή ηο 2021 

Φινλανδία 95 

Γανία 93 

Ολλανδία 92 

οσηδία 86 

Βέλγιο 76 

Δζθονία 74 

Γαλλία 71 

Ιρλανδία 69 

Λιθοσανία 56 

Εσρωπαϊθή Έλωζε 55 

Ασζηρία 53 

Ιζπανία 52 

Ιηαλία 46 

λοβακία 44 

λοβενία 44 

Κύπρος 42 

Πορηογαλία 40 

Γερμανία 40 

Μάληα 40 

Ειιάδα 37 

Ροσμανία 4 
 

 για τουσ κατοίκουσ των θμιαςτικϊν-περιαςτικϊν περιοχϊν θ χριςθ τθσ 

διαδικτυακισ τραπεηικισ περιορίηεται ςτο 51%, (ζναντι 63% ςτισ μεγάλεσ αςτικζσ 

περιοχζσ) και ςε μόλισ 38% ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, με τα ποςοςτά αυτά να είναι 

και πάλι τα χαμθλότερα ςτθν Ευρωηϊνθ. 

 ο αρικμόσ ταμειακϊν ςυναλλαγϊν/κατάςτθμα είναι ο υψθλότεροσ ςτθν 

Ευρωηϊνθ και μάλιςτα δεκαπλάςιοσ του μζςου όρου τθσ (62.300 ετιςιεσ 

ςυναλλαγζσ/κατάςτθμα ςτθν Ελλάδα, ζναντι 5.984/κατάςτθμα ςτθν Ευρωηϊνθ, 

ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ Payment Statistics 2020 τθσ ΕΚΤ.).   
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 υπάρχει αυξανόμενθ δυςφορία και ςυνεχείσ διαμαρτυρίεσ τθσ πελατείασ, 

ιδιωτϊν και επιχειριςεων, κακϊσ και των τοπικϊν κοινωνιϊν για το 

ςυνεχιηόμενο κλείςιμο καταςτθμάτων δικτφου, ακόμα και ςε γεωγραφικά 

απομακρυςμζνεσ, νθςιωτικζσ ι εκνικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ . 

 από τα παραπάνω ςτοιχεία εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι ςιμερα, τουλάχιςτον το 

40% τθσ πελατείασ (όχι μόνο οι θλικιωμζνοι, που ζχουν άλλωςτε κάκε δικαίωμα ςε 

ιςότιμθ και απρόςκοπτθ εξυπθρζτθςθ, αλλά και ςυμπολίτεσ μασ που για 

διάφορουσ λόγουσ αδυνατοφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε κατάλλθλο εξοπλιςμό - Η/Υ, 

smartphones - ι/και ςε κατάλλθλεσ και αςφαλείσ διαδικτυακζσ ςυνδζςεισ λόγω 

κόςτουσ, προβλθμάτων όραςθσ, ζλλειψθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ι και 

κατάλλθλων τοπικϊν υποδομϊν) αδυνατεί να χρθςιμοποιιςει τα 

εναλλακτικά/ψθφιακά δίκτυα. 

Θεωροφμε εξαιρετικά αρνθτικό να αποκλείονται κατ’ αυτό τον τρόπο ολόκλθρεσ 

κατθγορίεσ τθσ πελατείασ των Τραπεηϊν, ι να επιβαρφνονται αυτζσ δυςανάλογα, 

προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςε βαςικζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ και ςυναλλαγζσ. 

Ακόμα πιο αρνθτικό είναι να αποκλείονται ολόκλθρεσ τοπικζσ κοινωνίεσ, θ ελλθνικι 

φπαικροσ, που αργά ι γριγορα καταδικάηονται ςε οικονομικό μαραςμό. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ αναδείχκθκε:  

 Η κομβικι ςθμαςία τθσ παροχισ τραπεηικϊν υπθρεςιϊν.  

 Η παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων αποτελεί δθμόςιο αγακό, για τον 
λόγο αυτό οι Τράπεηεσ ςυνζχιςαν να λειτουργοφν υποχρεωτικά με απόφαςθ τθσ 
κυβζρνθςθσ. 

 Οι Τράπεηεσ μαηί με τουσ τραπεηοχπαλλιλουσ ζπαιξαν κομβικό ρόλο ςτθ 
λειτουργία ολόκλθρθσ τθσ οικονομίασ τθσ κοινωνίασ με τθν ομαλι ςυνζχιςθ τθσ 
καταβολισ μιςκϊν, ςυντάξεων, ενιςχφςεων κλπ, κακϊσ και των πάςθσ φφςεωσ 
ςυναλλαγϊν.   
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Θζςθ τθσ ΟΤΟΕ είναι πωσ τα καταςτιματα δικτφου και το προςωπικό τουσ είναι το 

αναντικατάςτατο πρόςωπο και ο ςφνδεςμοσ εμπιςτοςφνθσ τθσ κάκε Τράπεηασ με τθν 

πελατεία ςτισ γειτονιζσ και ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Γιατί οι τράπεηεσ δεν πωλοφν 

οποιοδιποτε προϊόν. Πωλοφν πρϊτιςτα πίςτθ, εμπιςτοςφνθ. Αυτά δεν χτίηονται οφτε 

διατθροφνται χωρίσ τθν απαραίτθτθ και αναντικατάςτατθ διαπροςωπικι επαφι, είτε 

ςε ζκτακτεσ ςυνκικεσ πανδθμίασ είτε ςε ςυνκικεσ κανονικότθτασ που ςταδιακά 

επανερχόμαςτε. 

 

5. Γίνεται λόγοσ για ςυνκικεσ «Τραπεηικοφ αποκλειςμοφ». Τι είναι και τι 

ςυνζπειεσ ζχει για τα νοικοκυριά, τισ επιχειριςεισ, τισ τοπικζσ κοινωνίεσ; 

Ο τραπεηικόσ αποκλειςμόσ, δθλαδι θ αδυναμία πρόςβαςθσ του κάκε πολίτθ, 

νοικοκυριοφ ι επιχείρθςθσ ςε βαςικζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ που να βρίςκονται ςε λογικι 

απόςταςθ από τον τόπο τθσ κατοικίασ ι τθσ δραςτθριότθτάσ του, ζχει πολλαπλά 

προβλθματίςει τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και τθν ίδια τθν Ε.Ε.  

Ο ψθφιακόσ τραπεηικόσ αποκλειςμόσ, που είναι αλλθλζνδετοσ με τθ ςυντελοφμενθ 

μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι Τραπεηικι και με τθν δραςτικι ςυρρίκνωςθ του δικτφου 

τραπεηικϊν καταςτθμάτων, ςυνδζεται κατά κανόνα με 4  παράγοντεσ: 

- Τθν αδυναμία πρόςβαςθσ (φυςικισ -ςε προςιτό κατάςτθμα- ι και οικονομικισ, 

λ.χ. κάλυψθ κόςτουσ αγοράσ ψθφιακοφ εξοπλιςμοφ, ςφνδεςθσ, πλθρωμισ 

προμθκειϊν κλπ) του πελάτθ ςτισ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ. Ειδικά ςτθν περιφζρεια, 

οι ψθφιακζσ ςυναλλαγζσ δεν μπορεί να αποτελοφν τθ μόνθ επιλογι για τον πελάτθ, 

χωρίσ άλλθ προςιτι εναλλακτικι. 

- Τθν ζλλειψθ κινιτρου (αδυναμία κατανόθςθσ τθσ χρθςιμότθτασ και των ωφελειϊν 

από τθ χριςθ εναλλακτικϊν καναλιϊν, ζναντι του κόςτουσ τουσ για τον πελάτθ). 

- Τθν ζλλειψθ ψθφιακϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων. 

- Τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν καναλιϊν ςυναλλαγισ, 

ιδιαίτερα τον φόβο για ψθφιακζσ απάτεσ, οι οποίεσ δεν ζχουν εκλείψει. 

Σιμερα, θ ψθφιοποίθςθ των τραπεηικϊν εργαςιϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυρρίκνωςθ του 

δικτφου καταςτθμάτων αλλά και των ΑΤΜ, προκαλεί ςοβαρά προβλιματα και 

επιβαρφνςεισ ςτουσ ςυνταξιοφχουσ, ςτουσ αγρότεσ, ςτουσ μικρομεςαίουσ και ςτουσ 

επαγγελματίεσ, όχι απαραίτθτα μεγάλθσ θλικίασ, που αδυνατοφν να χρθςιμοποιιςουν τα 

εναλλακτικά διαδικτυακά κανάλια ςυναλλαγϊν.  

Κατά ςυνζπεια όλοι αυτοί κα πρζπει να διακζςουν χρόνο και χριμα για μετακινιςεισ 

προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν από το πλθςιζςτερο εναπομείναν κατάςτθμα ι ΑΤΜ 

(που δεν είναι απαραίτθτα τθσ Τράπεηασ που είχαν επιλζξει, οφτε βρίςκεται ςε εφλογα 

προςιτι απόςταςθ). 
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Σε επίπεδο τοπικϊν κοινωνιϊν, θ απόςυρςθ των Τραπεηϊν από αυτζσ (ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ εναρμονιςμζνθ με τισ επιλογζσ ανταγωνιςτριϊν Τραπεηϊν) ςυνδζεται με 

απομόνωςθ, υποβάκμιςθ και εν τζλει με οικονομικό μαραςμό, ειδικά ςτισ 

δραςτθριότθτεσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων και του τόςο κρίςιμου, ςτισ ςθμερινζσ 

ςυνκικεσ, αγροτοκτθνοτροφικοφ τομζα, λόγω απόςυρςθσ των κατακζςεων, μθ ομαλισ-

πρόςβαςθσ των αγροτϊν και των μικρομεςαίων ςε επιχειρθματικζσ ςυμβουλζσ και 

δανειςμό. Όλα τα παραπάνω ιςχφουν πολφ περιςςότερο για το κλείςιμο των 

καταςτθμάτων δικτφου ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

 

Ο ψθφιακόσ τραπεηικόσ αποκλειςμόσ ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ πελατείασ και των 

τοπικϊν κοινωνιϊν είναι ζνα πρόβλθμα που ιδθ απαςχολεί ζντονα τουσ εργαηόμενουσ 

ςτισ Τράπεηεσ, τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και τουσ τοπικοφσ φορείσ.  

Οφείλει να απαςχολιςει εξίςου τισ Διοικιςεισ των Τραπεηϊν αλλά και - ωσ μείηον 

οικονομικό και κοινωνικό ηιτθμα - τθν ίδια τθν Πολιτεία. 

 

6. Γιατί πρζπει ο ψθφιακόσ αποκλειςμόσ να απαςχολιςει τθν Πολιτεία; 

Κατ’ αρχιν υποτίκεται ότι οι εποπτικζσ αρχζσ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ Ε.Ε. υποχρεϊνουν 

τισ Τράπεηεσ να διαςφαλίηουν κατάλλθλθ και ομαλι πρόςβαςθ για κάκε πολίτθ, χωρίσ 

διακρίςεισ, ςε βαςικζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ (κατακζςεισ, αναλιψεισ, δάνεια, λοιπζσ 

ςυναλλαγζσ κ.λπ.). 

Στθν Ελλάδα, όπωσ και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε, από το 2010 επιβλικθκαν ςτουσ πολίτεσ οι 

ςυναλλαγζσ μζςω Τράπεηασ για τθν είςπραξθ μιςκϊν-ςυντάξεων, (λογαριαςμοί 

μιςκοδοςίασ), οι επαγγελματικοί λογαριαςμοί για τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων, 

κακϊσ και θ απαγόρευςθ ςυναλλαγϊν με μετρθτά για ποςά άνω των 1.500 ευρϊ, με 

ςτόχο τθ διαφάνεια και τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ.  

Από τθν 1/1/2013 το όριο ςυναλλαγϊν ςε ρευςτά μειϊκθκε ςτα 500 ευρϊ.  

Από το 2014 θ πλθρωμι των ενοικίων ορίςτθκε να γίνεται υποχρεωτικά μζςω Τράπεηασ. 

Από το 2015 και ϊσ ςυνζπεια των capital controls, επεκτάκθκαν και ζγιναν υποχρεωτικζσ 

οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ και οι ςυναλλαγζσ με κάρτεσ, μζςω και του «κτιςίματοσ του 

αφορολόγθτου» .  

‘Οπωσ ιδθ αναφζρκθκε, με τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ επιβλικθκε ςειρά νζων 

περιοριςμϊν ςτθ χριςθ μετρθτϊν και ςτισ ςυναλλαγζσ ςτα φυςικά καταςτιματα των 

Τραπεηϊν, για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ενω επεκτάκθκαν περαιτζρω οι 

ςυναλλαγζσ με κάρτεσ. 
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Με αυτά τα δεδομζνα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι  

 αφ’ ενόσ οι τράπεηεσ ανάλωςαν για τθν ανάταξθ και εξυγίανςι τουσ δθμόςιο 

χριμα (ανακεφαλαιοποιιςεισ), με ςοβαρι ςυνακόλουκθ ηθμία του ΤΧΣ και του 

Δθμοςίου, ενω ςυνεχίηουν να αξιοποιοφν δθμόςιεσ εγγυιςεισ για τθν απαλλαγι 

τουσ από τα κόκκινα δάνεια,  

 αφ’ ετζρου ότι οι χ/π υπθρεςίεσ είναι, βάςει και των αλλεπάλλθλων ρυκμίςεων 

ςτισ οποίεσ προχϊρθςε θ Πολιτεία βαςικά και απαραίτθτα δθμόςια αγακά,  

εκτιμοφμε ότι οι ελεγκτικοί κεςμοί, οι αρμόδιεσ ανεξάρτθτεσ Αρχζσ και βζβαια θ 

εκάςτοτε Κυβζρνθςθ δεν μποροφν να μζνουν αμζτοχεσ απζναντι ςτισ πρακτικζσ 

δραςτικισ ςυρρίκνωςθσ που υιοκετοφνται από τον κλάδο, τόςο ςε ό,τι αφορά ςτα 

καταςτιματα δικτφου, όςο και ςε ό,τι αφορά ςτθν απαςχόλθςθ.  

 

Η πρόςβαςθ κάκε πολίτθ και κάκε τοπικισ κοινωνίασ ςε προςιτζσ και κατάλλθλεσ για 

τισ ανάγκεσ τουσ χ/π υπθρεςίεσ δεν είναι ιδιωτικι υπόκεςθ των Τραπεηϊν.  

Είναι ζνα μείηον οικονομικό, κοινωνικό, άρα και πολιτικό πρόβλθμα και οφείλει άμεςα 

να αντιμετωπιςτεί ϊσ τζτοιο, με το να μπουν τίτλοι τζλουσ ςτο κλείςιμο των 

καταςτθμάτων δικτφου και ςτθ ςυνεχι ςυρρίκνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτισ τράπεηεσ, 

λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και τθν νζα Κλαδικισ ΣΣΕ. 

 

7. Αρα δεν πλεονάηει προςωπικό, όπωσ ιςχυρίηονται οι Τράπεηεσ;  

Με βάςθ τα όςα αναπτφξαμε και τεκμθριϊςαμε παραπάνω, όχι μόνο δεν πλεονάηει, 

αλλά λείπει προςωπικό (όπωσ και καταςτιματα ςτο δίκτυο των Τραπεηϊν). 

‘Αλλωςτε, για τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ οφείλει να 

λαμβάνεται υπόψθ θ Τράπεηα ςτο ςφνολό τθσ, με όλα τα υποκαταςτιματά τθσ. Το 

προςωπικό ζχει άλλωςτε ωσ εργοδότθ τθν Τράπεηα και όχι ςυγκεκριμζνο κατάςτθμά 

τθσ. Με άλλα λόγια, δεν ερευνάται μόνο τι ςυμβαίνει ςε ζνα ι ςε μερικά 

υποκαταςτιματα, δεδομζνου ότι αυτά δεν ζχουν επιχειρθματικι αυτοτζλεια, δεν 

αποτελοφν χωριςτζσ επιχειριςεισ. 

Σιμερα, οι Τράπεηεσ ζχουν κυριολεκτικά γυρίςει ςελίδα, αφινοντασ πίςω τισ εποχζσ τθσ 

κρίςθσ, κάτι που προκφπτει από όλεσ τισ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ των αποτελεςμάτων 

τουσ, επομζνωσ το να επικαλοφνται κινδφνουσ για περαιτζρω μείωςθ του λειτουργικοφ 

τουσ κόςτουσ ςε βάροσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθ ςτιγμι μάλιςτα που αυτό είναι απολφτωσ 

ανταγωνιςτικό ςε ςχζςθ με τα δεδομζνα των Ευρωπαϊκϊν Τραπεηϊν, είναι τουλάχιςτον 

αβάςιμθ και, από νομικι άποψθ, καταχρθςτικι.  

 


