
 
 

 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο Υπουργό Οικονομικών 

 

 

 

Θέμα: Κλείσιμο καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στις Αχαρνές 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα του έντυπου και 

ηλεκτρονικού Τύπου στην Ανατολική Αττική, αλλά και από δημόσια 

επιστολή του Δημάρχου Αχαρνών, Σπυρίδωνος Ι. Βρεττού, το κατάστημα της 

Εθνικής Τράπεζας επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, στις Αχαρνές, θα αποτελέσει 

σύντομα παρελθόν, καθώς περιλαμβάνεται στην λίστα με τα 41 καταστήματα 

που θα κλείσουν, οριστικά. 

Παρά τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής και τους χιλιάδες πελάτες 

στις Αχαρνές, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε ότι ένα από τα 

καταστήματα που πρέπει να κλείσει, στο πλαίσιο των περικοπών, είναι κι αυτό 

της Λεωφόρου Πάρνηθος. Ήδη, η απόφαση αυτή έχει προξενήσει την έντονη 

αντίδραση των εργαζόμενων, οι οποίοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στην 

μετακίνηση σε άλλο κατάστημα ή στην εθελούσια έξοδο, που ανακοινώθηκε, 

παράλληλα με το κλείσιμο των καταστημάτων. Το απασχολούμενο 

προσωπικό σε αυτά τα καταστήματα, αν υποτεθεί ότι θα αποχωρήσει με την 

εθελουσία, θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό το συμφέρον και προβλεπόμενο 

στόχο της διοίκησης, για τουλάχιστον 800 αποχωρήσεις. 

Μάλιστα, όπως τονίζει ο κος Βρεττός, στο πλαίσιο της συστηματικής 

υποβάθμισης της περιοχής σε πολλά επίπεδα, έρχεται και η αποψίλωση των 

διοικητικών υπηρεσιών. Μια πόλη όπως οι Αχαρνές, χωρίς καμία δομή υγείας, 

τα τελευταία χρόνια έχει δει να φεύγουν οι δημόσιες επιχειρήσεις, όπως το 

ΙΚΑ, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ και πιο πρόσφατα η Εφορία, ενώ μόλις πριν λίγο 

διάστημα έκλεισε και ένα από τα δύο καταστήματα της Alpha Bank. Σε αυτή 
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τη λίστα, έρχεται πλέον να προστεθεί και η είδηση του ότι επίκειται το 

κλείσιμο του ενός εκ των δύο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, που 

λειτουργούν στην περιοχή. Δημιουργείται λοιπόν η εύλογη απορία αναφορικά 

με το πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η υποβάθμιση, πόσο μπορεί να 

επιβαρυνθεί η καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων κατοίκων αυτής της πόλης 

και πόσο μπορεί να ταλαιπωρηθούν οι χιλιάδες επιχειρηματίες, που 

δραστηριοποιούνται στις Αχαρνές.  

Είναι εξαιρετικά ανέφικτο να εξυπηρετηθεί από ένα και μόνο 

κατάστημα, ένας πληθυσμός της τάξης των 150.000 κατοίκων, όταν ακόμη 

και τώρα που λειτουργούν δύο καταστήματα, απαιτείται τεράστια υπομονή 

και πολλές ώρες αναμονής. Επιπλέον, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, το να 

εξυπηρετηθούν χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις 

ηλεκτρονικές διαδικασίες, πόσο μάλλον όταν η πρόσβαση σε τραπεζικά 

καταστήματα άλλων περιοχών, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω των 

περιορισμένων διαδημοτικών δρομολογίων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα που δημιουργείται στις 

Αχαρνές, με το κλείσιμο του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, επί 

της λεωφόρου Πάρνηθος; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, και σε συνεννόηση με την διοίκηση της 

Εθνικής Τράπεζας, στην ακύρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

ΜέΡΑ25 
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