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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψήθηζκα ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζπγθέληξωζε
δηακαξηπξίαο ζηα Μέγαξα, ηελ Πέκπηε 13 Ινπλίνπ, ώξα 10 ην
πξωϊ , γηα ην ελδερόκελν θιεηζίκαηνο ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο
ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ζηε Νέα Πέξακν
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλεδξίαζε ηελ Γεπηέξα 10 Ηνπλίνπ 2019 θαη
ζπδήηεζε ην ελδερόκελν ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο ζηε Νέα Πέξακν θαη νκόθσλα απνθάζηζε λα γίλεη ζπγθέληξσζε
δηακαξηπξίαο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ησλ Μεγάξσλ (έκπξνζζελ ηνπ
Καηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο) ηελ Πέκπηε 13 Ηνπλίνπ ώξα 10 ην πξστ
θαη κάιηζηα ελέθξηλε ΨΖΦΗΜΑ δηακαξηπξίαο.

Σην ζρεηηθό ΨΗΦΙΣΜΑ αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΩ
ΨΗΦΙΣΜΑ
« ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΔ ΔΝΣΟΝΑ γηα ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο
Γηεύζπλζεο ηεο Σξάπεδαο ζην θιείζηκν ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο ηεο Νέαο Πεξάκνπ.
Σν ζπγθεθξηκέλν κνλαδηθό Τπνθαηάζηεκα εμππεξεηεί 10.000
θαηνίθνπο ηεο πόιεο, πνπ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο μεπεξλνύλ ηνπο 15.000 ιόγσ
παξαζεξηζηώλ, ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο ζπληαμηνύρνπο, ηνπο πεξαζηηθνύο
από ηελ πόιε θαζόζνλ βξίζθεηαη επί ηεο Π.Δ.Ο.Α.Κ. (28εο Οθησβξίνπ) θαη
θπξίσο ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο καο.
Δπίζεο εμππεξεηνύληαη νη Αμησκαηηθνί θαη νη Οπιίηεο δύν κεγάισλ
ηξαηνπέδσλ (ηεο ρνιήο Ππξνβνιηθνύ θαη ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο
Δηδηθώλ Γπλάκεσλ - ΛΟΚ), πνπ αλά δίκελν κπαίλνπλ 1.500 ηξαηηώηεο.
Γελ ππάξρεη ζηελ Νέα Πέξακν Τπνθαηάζηεκα νπνηαζδήπνηε άιιεο
Σξάπεδαο
Σν θιείζηκν ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ζα αλαγθάζεη απηόλ ηνλ ηεξάζηην
αξηζκό πνιηηώλ λα θαηεπζπλζεί 8 ρηιηόκεηξα καθξηά, ζηελ πόιε ησλ
Μεγάξσλ, ζην κνλαδηθό Καηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνπ ππάξρεη εθεί
ώζηε λα εμππεξεηεζεί, καδί κε ηνλ πιεζπζκό ησλ 30.000 θαηνίθσλ ησλ
Μεγάξσλ, γλσξίδνληαο όηη γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη θπξίσο γηα ηνπο
ππεξήιηθεο, απηό ζα είλαη απαγνξεπηηθό, θαζόζνλ δελ ππάξρεη νύηε Αζηηθή
ζπγθνηλσλία λα ηνπο εμππεξεηήζεη, αλεβάδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ην θόζηνο
ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζεκεηώλνληαο θαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο.

Δηνξγαλώλνπκε εθδήιωζε δηακαξηπξίαο ζηελ είζνδν ηνπ
Υπνθαηαζηήκαηνο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ζηα Μέγαξα ηελ Πέκπηε 13
Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 10.00 ην πξωί κε ηελ παξνπζία ηωλ Μέζωλ
Μαδηθήο Ελεκέξωζεο (ξαδηόθωλν, ηειεόξαζε θιπ.) ώζηε λα
ηξαλώζνπκε ηελ επηζπκία καο λα κελ απνκαθξπλζεί θαη λα παξακείλεη ζε
ιεηηνπξγία ην ζπγθεθξηκέλν Τπνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε Νέα
Πέξακν γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε όισλ.
Σν παξαπάλσ ςήθηζκα λα ζηαιεί άκεζα ζηελ Γεληθή Γηεύζπλζε ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο, ζηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζηνπο
Βνπιεπηέο, Πνιηηεπηέο όισλ ησλ θνκκάησλ ηεο πεξηνρήο καο, Σνπηθνύο
θνξείο ηεο πόιεο καο, ζην ύιινγν εξγαδνκέλσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ζην
Δζληθό Σξαπεδηθό Ηλζηηηνύην θαζώο λα αλαξηεζεί ζε όια ηα ειεθηξνληθά κέζα
θαη λα ζηαιεί ζε όιεο ηηο εθεκεξίδεο.»
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