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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Κλείσιμο Καταστημάτων Παγκρήτιας Τράπεζας
Σε επιστολή του δημάρχου Γόρτυνας, κ. Κοκολάκη Ελευθερίου, αναφέρεται ότι η
Παγκρήτια Τράπεζα δεν θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει σχετικά με την απόφαση
της να προχωρήσει στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων στις περιοχές των Αγίων
Δέκα και της Γέργερης.
Μια απόφαση που προκαλεί την έκπληξη και την αγανάκτηση καθώς είναι προφανές
ότι ελήφθη με βάση μόνο στατιστικές και νούμερα, στο πλαίσιο του ευρύτερου
σχεδιασμού της τράπεζας και όχι τον ανθρώπινο παράγοντα και τις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών.
Υπογραμμίζεται ότι αυτά τα δύο καταστήματα εξυπηρετούν ένα μεγάλο αριθμό
δημοτών από τους Αγίους Δέκα έδρα του δήμου Γόρτυνας και τους όμορους
οικισμούς, αλλά και από όλους τους οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Ρούβα
(Γέργερη, Καρδαμιανά, Μαστραχιανά, Πανασός, Νύβριτος, Απομαρμά), πρόκειται
για υποκαταστήματα που οι δημότες έχουν στηρίξει και εμπιστευτεί με τις καταθέσεις
τους επί σειρά ετών, ενώ μέσω του υποκαταστήματος των Αγίων δέκα
διεκπεραιώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών του δήμου, ο οποίος έχει
εμπράκτως δείξει τη στήριξή του προς την τράπεζα.
Επισημαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων εξυπηρετείται από τα
συγκεκριμένα καταστήματα πολλοί εκ των οποίων έχουν προβλήματα υγείας
προφανείς δυσκολίες μετακίνησης και μηδαμινή εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
με αποτέλεσμα να πρέπει να διανύουν αρκετά χιλιόμετρα απλώς και μόνο για να
εισπράξουν τη σύνταξή τους ή να κάνουν μία απλή συναλλαγή.
Επίσης, τονίζεται ότι σε δύσκολη θέση είναι και οι εκατοντάδες επαγγελματίες
επιχειρηματίες και αγρότες οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μία απόφαση που όχι
μόνο διαταράσσει την οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά έχει
και σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις καθώς προκαλεί αναστάτωση και δυσκολεύει
την καθημερινότητά χιλιάδων δημοτών.
Επίσης, από τον τοπικό τύπο ενημερωθήκαμε ότι χωρίς κανένα υποκατάστημα
τράπεζας πρόκειται να μείνει η ευρύτερη περιοχή του Μακρύ Γιαλού μετά την
απόφαση της Παγκρήτιας Τράπεζας να κλείσει το μοναδικό κατάστημα που
λειτουργεί στην περιοχή (θυρίδα) που διατηρεί στην περιοχή, μετά και το κλείσιμο
της Εθνικής Τράπεζας.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

θα προχωρήσετε σε επανεξέταση του ζητήματος αυτού για όλες τις περιοχές;
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