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Αξιότιμε κε Διοικητή,
Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να αναφερθούμε σε ένα ζήτημα που έχει προκύψει
με τη λειτουργία του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στη Λαμία. Ως Επιμελητήριο
Φθιώτιδας έχουμε δεχθεί αρκετά παράπονα από επιχειρήσεις – μέλη μας για την υποβάθμιση του
υποκαταστήματος σε θυρίδα και την συνεπάγουσα από αυτή την ενέργεια, διακοπή βασικών
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι το κατάστημα της ΤτΕ στη Λαμία είναι το μοναδικό σε όλη τη
Στερεά Ελλάδα εξυπηρετώντας το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, η θυρίδα δεν δέχεται πλέον αλλαγές φθαρμένων χαρτονομισμάτων με
καινούργια, δεν διαθέτει καινούργια τραπεζογραμμάτια, ειδικά στις κατηγορίες των 10€ και των 5€,
κατηγορίες χαρτονομισμάτων ιδιαίτερα χρήσιμες στα μέλη μας και δεν τροφοδοτεί τους
επαγγελματίες με κέρματα με αποτέλεσμα να στρέφεται η μια επιχείρηση στην άλλη για την
μεταξύ τους ανταλλαγή, με όλες τις συνέπειες αυτή της ενέργειας.
Οφείλουμε να σας επισημάνουμε τους κινδύνους που προκύπτουν από την αποψίλωση
των υπηρεσιών της ΤτΕ στην Λαμία. Σήμερα, με την απομάκρυνση των συγκεκριμένων υπηρεσιών
από το κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος η περιοχή, άρα και τα μέλη μας κινδυνεύουν από την
διακίνηση πλαστών τραπεζογραμματίων, κίβδηλων κερμάτων και φθαρμένων τραπεζογραμματίων.
Παράλληλα να σας αναφέρουμε ότι η συνέπεια της συρρίκνωσης του Τραπεζικού
συστήματος δεν ευνοεί τον αντίστοιχο μηχανισμό για την υποστήριξη των παραπάνω υπηρεσιών
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά και να μην εξυπηρετούνται οι πελάτες.

Αξιότιμε κε Διοικητή,
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για το εν λόγω ζήτημα προκειμένου το κατάστημα της ΤτΕ
στη Λαμία να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς το κοινό, με κύριο στόχο να μην
διασαλευτεί ακόμη περισσότερο η εύρυθμη λειτουργία της τόσο διαταραγμένης από πολλά
προβλήματα τοπικής οικονομίας.
Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με την Προϊσταμένη της Θυρίδας, μας παρουσίασε τη
διαμορφωμένη κατάσταση και διευκρίνισε ότι με τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων η θυρίδα
είναι πρόθυμη να

προσφέρει τις υπηρεσίες που μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν την τοπική

κοινωνία και τις επιχειρήσεις.
Το φυσικό χρήμα υφίσταται και χρειάζεται να συνεχίσει να υφίσταται ως μέσο για τις
απαραίτητες δοσοληψίες κοινού & επαγγελματιών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,
Για το Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος
Αθάνασιος Ηλ. Κυρίτσης

