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Αξιότιμοι κύριοι,

Με έκπληξη και αγανάκτηση ττληροφορηθήκαμε την απόφαση της Διοίκησης της
Τράπεζας Πειραιώς, να κλείσει το Υποκατάστημά της που λειτουργεί στο Καστέλλι του
Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Όλη η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, οι Κοινότητες και οι φορείς της
περιοχής είναι ανάστατοι με την προοπτική διακοπής λειτουργίας του ανωτέρω τραπεζικού
καταστήματος που λειτουργεί σε μια περιοχή ραγδαία αναπτυσσόμενη, εν' όψει και της
κατασκευής και λειτουργίας του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, η οποία
επιπλέον στηρίζει εδώ και χρόνια την αγροτική παραγωγή και την τοπική οικονομία.

Δια της παρούσας επιστολής, σας εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση μας για τηγ
εν λόγω αδικαιολόγητη απόφαση, ζητώντας την ανάκληση της καθότι:
(1) Δυσχεραίνει τη διεκπεραίωση των συναλλαγών της περιοχής και ιδιαίτερα των
ευάλωτων ομάδων μεγάλης ηλικίας που δεν είναι ευχερής η εξυπηρέτηση τους μέσα από
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οδηγώντας αδιαμφισβήτητα στην περαιτέρω υποβάθμιση του
βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων αυτών.
(2) Απαξιώνει ένα ενεργό κομμάτι του πληθυσμού που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, την
αγροτική παραγωγή, αλλά και τον τριτογενή, ελεύθερους επαγγελματίες, όλες τις
εμπορικές επιχειρήσεις. Υπηρεσίες Υγείας, κλπ
(3) Η μετάβαση στο πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα στο Αρκαλοχώρι εκτός της
ταλαιπωρίας των πολιτών και του οικονομικού κόστους της μετακίνησης, οδηγεί μοιραία σε
καθυστερήσεις εξυπηρέτησης λόγω μειωμένου αριθμού υπαλλήλων αλλά και σε φαινόμενα
συνωστισμού που εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία εν μέσω της πανδημίας
του Covid-19
(4) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την διατήρηση των καταθέσεων των πληττόμενων
πολιτών και επιχειρήσεων στην εν λόγω Τράπεζα.

Πέραν αυτών, σας γνωρίζουμε ότι η περιοχή του Καστελλίου έχει μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης και πρόκειται να φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια σχεδόν διπλάσιο αριθμό
πληθυσμού λόγω του έργου της κατασκευής και λειτουργίας του Νέου Διεθνούς
Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, γεγονός που καθιστά πολύ σημαντική τη διατήρηση της
λειτουργίας του εν λόγω τραπεζικού υποκαταστήματος το οποίο δύναται να στηρίξει αυτή
την αναπτυξιακή μεγέθυνση της περιοχής.



Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε από την Κεντρική Διοίκηση της τράπεζας να προβεί στην
αναθεώρηση της συγκεκριμένης απόφασης και στη συνέχιση της λειτουργίας του
υποκαταστήματος Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η οποία είναι ζωτικής
σημασίας για τους κατοίκους και τους συναλλασσόμενους της ευρύτερης περιοχής.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας.
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