
 

     

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Οικονομικών 

  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Κλείνει το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Νάουσα της Πάρου»  

Καταστήματα χωρίς ταμείο, με μηχανήματα για τις συναλλαγές και προσωπικό μόνο για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, ετοιμάζει η Εθνική Τράπεζα, όπως και οι υπόλοιπες συστημικές 

τράπεζες. Η αναμόρφωση του δικτύου της Τράπεζας που τρέχει παράλληλα με το πρόγραμμα 

«εθελουσίας» έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών φυσικών καταστημάτων -41 έχουν 

ανακοινωθεί- και την αντίστοιχη μετακίνηση των εναπομεινάντων υπαλλήλων. 

Ένα από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας που πρόκειται να κλείσει είναι αυτό στη 

Νάουσα της Πάρου, σε μια περιοχή όπου υπάρχει αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα 

και όπου οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας εξυπηρετούνται εύκολα διότι η Εθνική Τράπεζα έχει έδρα 

στην κεντρική πλατεία. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ιδίως για τους ηλικιωμένους που δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και για τους οποίους η μετακίνηση σε άλλη 

περιοχή για την εξυπηρέτησή τους από φυσικό κατάστημα εκτός από κοστοβόρα είναι και 

επικίνδυνη εν μέσω πανδημίας, 

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Υπάρχει πρόβλεψη να αναβληθεί το κλείσιμο των τραπεζών, ιδίως εν μέσω 

πανδημίας που οι μετακινήσεις και ο συνωστισμός είναι επικίνδυνα για τη δημόσια 

υγεία; 

2. Πόσοι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην εθελουσία και πόσοι παραμένουν στο 

κατάστημα της Νάουσας; 

3. Ποια η πρόβλεψη για τους υπαλλήλους του καταστήματος της Νάουσας αναφορικά 

με την εργασιακή μετακίνηση τους; Θα μετακινηθούν όλοι στο κατάστημα της 

Παροικιάς 
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4. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην ταλαιπωρούνται με άσκοπες και χρονοβόρες 

μετακινήσεις οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι που θα πρέπει να μεταβαίνουν στην 

Παροικιά για να εξυπηρετηθούν από κατάστημα Εθνικής Τράπεζας; 

5. Ποιο το μέγεθος του καταστήματος της Εθνικής τράπεζας στην Παροικιά; Επιτρέπει 

τη διατήρηση αποστάσεων και την ασφαλή αναμονή των πελατών μέσα στο κρύο; 

6. Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων στο κατάστημα της Παροικιάς; Είναι αρκετός για 

να εξυπηρετήσουν και τους επιπλέον πελάτες της Νάουσας; 

7. Τι μέτρα θα ληφθούν για την ομαλή μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή των 

συναλλαγών ώστε να μην βρεθούν αποκλεισμένοι οι πιο ηλικιωμένοι; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




