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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Στη βουλή το θέμα της επικείμενης διακοπής λειτουργίας του υποκ. της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κέα»

Την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση των νησιωτών της Κέας για την επικείμενη
διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Κέα, έφερε στη
Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
Ειδικότερα:
Προς τον Υπουργό Οικονομικών κατατέθηκε ως αναφορά το έγγραφο του Δημάρχου
Κέας κ. Ιωάννη Ευαγγέλου (α.π. 4769/20-12-2018), σχετικά με το θέμα που έχει
δημιουργηθεί από την απόφαση της Τράπεζας να κλείσει το υποκατάστημα που λειτουργεί
στο νησί.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο του νησιού, τονίζουν
την έντονη αντίθεσή τους σχετικά με την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, καθώς τα προβλήματα
που αναμένεται να προκληθούν τόσο στους κατοίκους, όσο και στο πλήθος των
επαγγελματιών, των μικροεπενδυτών και των αγροτών που δραστηριοποιούνται στο νησί
είναι αρκετά. Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφό του ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι η
πλειοψηφία των κατοίκων και των επαγγελματιών δεν είναι εξοικειωμένοι με τον
ηλεκτρονικό τρόπο πραγματοποίησης συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει ότι
μέσω του συγκεκριμένου καταστήματος εξυπηρετούνται η πλειοψηφία των κατοίκων για
τις συναλλαγές τους με το Δήμο, καθώς και το πλήθος των επισκεπτών του νησιού.
Ως εκ τούτου, όλοι οι κάτοικοι του νησιού, σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο και ο
Δήμαρχος, εκφράζουν την έντονη αντίδραση τους για την επικείμενη διακοπή της
λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Κέα, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή μόνο
αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το Δήμο και τους κατοίκους του νησιού.
Για το λόγο καλούν το αρμόδιο υπουργείο και τους ιθύνοντες της Τράπεζας να
αναθεωρήσουν την απόφασή τους αυτή, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η δυσάρεστη
εξέλιξη που μόνο προβλήματα θα προκαλέσει στο Δήμο και τους κατοίκους της Κέας.
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