
 
 

 
      ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ 
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  
        ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 

 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  
ςε διαμαρτυρία 

 
Προςκαλούμε όλουσ τουσ κατούκουσ τησ Νϋασ Περϊμου Αττικόσ ςε 

ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ για το Κλεύςιμο του μοναδικού 
Τποκαταςτόματοσ τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ ςτη Νϋα Πϋραμο. 

Σην ΠΑΡΑΚΕΤΗ 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 10 π.μ. ςτην εύςοδο του 
Τποκαταςτόματοσ ςτην οδό 28ησ Οκτωβρύου 376 (Π.Ε.Ο.Α.Κ.) 

 
ΟΦΙ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ 

ΣΟΤ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΣΡΑΠΕΖΑ 
 ΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ. 



ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 
ΑΠΟΥΑΗ 15/2019 
 

ΧΗΥΙΜΑ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 
 
 1.   Ο Αντιδόμαρχοσ, ο Πρόεδροσ και τα Μϋλη του υμβουλύου τησ Δημοτικό 
Κοινότητα Νϋασ Περϊμου καθώσ και ςύςςωμοι οι κϊτοικοι τησ πόλησ μασ  

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΕ ΕΝΣΟΝΑ 
για την απόφαςη τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ τησ Σρϊπεζασ ςτο κλεύςιμο του 

Τποκαταςτόματοσ τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ Νϋασ Περϊμου. 
 Σο ςυγκεκριμϋνο μοναδικό Τποκατϊςτημα εξυπηρετεύ 10.000 κατούκουσ τησ 
πόλησ, που τουσ θερινούσ μόνεσ ξεπερνούν τουσ 15.000 λόγω παραθεριςτών, τουσ 
εργαζόμενουσ, τουσ ςυνταξιούχουσ, τουσ περαςτικούσ από την πόλη καθόςον 
βρύςκεται επύ τησ Π.Ε.Ο.Α.Κ. (28ησ Οκτωβρύου) και κυρύωσ τουσ ελεύθερουσ 
επαγγελματύεσ και επιχειρηματύεσ μασ. 
 Επύςησ εξυπηρετούνται οι Αξιωματικού και οι Οπλύτεσ δύο μεγϊλων 
τρατοπϋδων (τησ χολόσ Πυροβολικού και του Κϋντρου Εκπαύδευςησ Ειδικών 
Δυνϊμεων-ΛΟΚ) που ανϊ δύμηνο μπαύνουν 1.500 τρατιώτεσ.  
 Σο κλεύςιμο του Τποκαταςτόματοσ θα αναγκϊςει αυτόν τον τερϊςτιο αριθμό 
πολιτών να κατευθυνθεύ  8 χιλιόμετρα μακριϊ, ςτην πόλη των Μεγϊρων, ςτο 
μοναδικό Κατϊςτημα τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ που υπϊρχει εκεύ ώςτε να 
εξυπηρετηθεύ, μαζύ με τον πληθυςμό των 30.000 κατούκων των Μεγϊρων, 
γνωρύζοντασ ότι για τουσ ςυνταξιούχουσ και κυρύωσ για τουσ υπερόλικεσ, αυτό θα 
εύναι απαγορευτικό, καθόςον δεν υπϊρχει ούτε Αςτικό ςυγκοινωνύα να τουσ 
εξυπηρετόςει, ανεβϊζοντασ ταυτόχρονα και το κόςτοσ τησ μετακύνηςόσ τουσ 
ςημειώνοντασ και ςημαντικϋσ καθυςτερόςεισ.  
 2. Διοργανώνουμε εκδόλωςη διαμαρτυρύασ ςτην εύςοδο του 
Τποκαταςτόματοσ τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ ςτη Νϋα Πϋραμο την Παραςκευή 7 
Ιουνίου 2019 και ώρα 10.οο το πρωύ με την παρουςύα των Μϋςων Μαζικόσ 
Ενημϋρωςησ (ραδιόφωνο, τηλεόραςη κλπ.) ώςτε να τρανώςουμε την επιθυμύα μασ 
να μην απομακρυνθεύ και να παραμεύνει το ςυγκεκριμϋνο Τποκατϊςτημα τησ 
Εθνικόσ Σρϊπεζασ ςτη Νϋα Πϋραμο για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη όλων. 
 
 3.  Σο παραπϊνω ψόφιςμα να ςταλεύ ϊμεςα ςτην Γενικό Διεύθυνςη τησ 
Εθνικόσ Σρϊπεζασ, ςτη Διούκηςη τησ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, ςτουσ Βουλευτϋσ, 
Πολιτευτϋσ όλων των κομμϊτων τησ περιοχόσ μασ, Σοπικούσ φορεύσ τησ πόλησ μασ, 
ςτο ύλλογο εργαζομϋνων τησ Σρϊπεζασ και ςτο Εθνικό Σραπεζικό Ινςτιτούτο 
καθώσ και ςε όλουσ τουσ κατούκουσ τησ Νϋασ Περϊμου. 
 4.      Να αναρτηθεύ ςε όλα τα ηλεκτρονικϊ μϋςα και τισ εφημερύδεσ καθώσ και 
ςτο κανϊλι Κϊπιταλ. 

5.  Καλεύται το Δημοτικό υμβούλιο Μεγϊρων για την ϊμεςη  λόψη 
αντύςτοιχησ απόφαςησ. 
 6.     Εξουςιοδοτεύ τον Πρόεδρο του υμβουλύου Δημοτικόσ Κοινότητασ για τα 
περαιτϋρω. 


