Πραγματοποιήθηκε Τηλεδιάσκεψη Εργασίας του Δήμαρχου Βιάννου με την Παγκρήτια Τράπεζα

Μετά από σχετικό αίτημα του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑ προς
την
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
, πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 30/11/2020 τηλεδιάσκεψη εργασίας
.

Στην σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε καλό και παραγωγικό κλίμα, τέθηκαν
προς συζήτηση από την πλευρά του Δημάρχου τα ζητήματα που σχετίζονται με την Τραπ
εζική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου
, των Δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου.

Επισημάνθηκε ότι μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην
Βιάννο, η κατάσταση διαφοροποιείται, τόσο σε επίπεδο ανταγωνισμού, όσο και
χειροτέρευσης στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των Δημοτών.

Ο Δήμαρχος τόνισε για άλλη μια φορά τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, όπως το ορεινό
ανάγλυφο, την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία
χρήσης ηλεκτρονικών τρόπων εξυπηρέτησης(e-baking κλπ), τις μεγάλες αποστάσεις από τα
αστικά κέντρα του Νομού, την έλλειψη επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης με τις
υπόλοιπες περιοχές κλπ.

Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι αποτελούν αναγκαία αλλά και ικανή συνθήκη για την
καθημερινή λειτουργία του υποκαταστήματος στη Βιάννο, για την εξυπηρέτηση των
τοπικών αναγκών.

Ο Δήμαρχος ζήτησε τέλος από την Τράπεζα να επανεξετάσει τις αποφάσεις της και να
αντιμετωπίσει θετικά το Αίτημα του Δήμου και ολόκληρης της τοπικής Κοινωνίας για την
καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας στην περιοχή.

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Δήμαρχος δήλωσε ότι:
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Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε για την οικονομική ανάπτυξη και την
βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας των δημοτών. Προσπαθούμε να εμποδίζουμε
και να αντιστρέψουμε το κλίμα της αποδυνάμωσης και της απαξίωσης της περιοχής και του
Δήμου μας.
Όπως διαφάνηκε κατά την σύσκεψη, καθοριστικό ρόλο για την λήψη των περαιτέρω
αποφάσεων της Τράπεζας, θα αποτελέσει η αποτελεσματική στήριξη της προσπάθειας από
τους Δημότες και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Καλούμε όλους τους Δημότες και τις
επιχειρήσεις του Δήμου μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο και αποφασιστικά στην
κατεύθυνση αυτή.
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