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Θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του καταστήματος της Εθνικής Τραπέζης του Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας»

Με μεγάλη ανησυχία πληροφορηθήκαμε μέσω του τύπου, ότι το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
που είναι και το μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στη πόλη της Μάνδρας επί 35 χρόνια,
πρόκειται να διακόψει τις εργασίες του. Η απόφαση αυτή προκαλεί μεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρο
το δήμο γιατί είναι όπως προαναφέρθηκε, το μοναδικό τραπεζικό κατάστημα που λειτουργεί στην
περιοχή μας και καλύπτει: την πολύπαθη Μάνδρα, η οποία προσπαθεί να συνέλθει από τις
οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε η μεγάλη πλημμύρα του 2017 με τα 25 θύματα, την Οινόη, και
τις τουριστικές περιοχές Βίλλια, Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι, οι οποίες τους θερινούς μήνες

παρουσιάζουν πολύ μεγάλη κίνηση. Σας γνωστοποιούμε επίσης, ότι στη περιοχή μας ( ΒΙ.ΠΕ.
Μάνδρας) λειτουργούν και αναπτύσσονται επιχειρήσεις, που έχουν έντονη οικονομική δραστηριότητα
αλλά και αυτές έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση . Όσον αφορά το Δήμο μας είναι
αποκλειστικός και ίσως ο καλύτερος πελάτης της ΕΤΕ, επί σειρά ετών, στο κατάστημα της Μάνδρας.
Ενδεικτικά σας πληροφορούμε ότι πάντα υπάρχουν μεγάλα υπόλοιπα στους λογαριασμούς
καταθέσεων, που τηρούμε ως δήμος στο κατάστημα της Μάνδρας (653). Επίσης οι μισθοδοσίες όλων
των εργαζομένων μας εξυπηρετούνται με λογαριασμούς του ιδίου καταστήματος, οι εισπράξεις του
δήμου γίνονται μέσω των 4 POS που έχουμε εφοδιαστεί

καθώς και μέσω του διατραπεζικού

συστήματος που είναι συνδεδεμένο με την Εθνική Τράπεζα.

Σας ζητάμε λοιπόν να επανεξετάσετε και να ακυρώσετε την εν λόγω απόφασή σας για διακοπή της
λειτουργίας του καταστήματος, αφενός για ανθρωπιστικούς λόγους, αφού η Εθνική Τράπεζα ήταν η
«Μεγάλη μας Φίλη» με κοινωνικό πρόσωπο, αφετέρου για να στηριχθεί η περιοχή που αναπτύσσεται
οικονομικά τόσο με τη βιομηχανική ζώνη και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή, όσο
και με τη ραγδαία αύξηση του τουρισμού στον ορεινό όγκο και στο παραθαλάσσιο μέτωπο –το
μεγαλύτερο στη δυτική Αττική-.
Είμαστε σίγουροι για το αίσιο τέλος, διαχρονικά στο πλάι σας.
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