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Να μην κλείσει το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην 

Σκάλα Ωρωπού 

Καταγγέλλουμε την απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην 

Σκάλα Ωρωπού γεγονός που θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους χιλιάδες δημότες 

μας αλλά και τους επισκέπτες στην περιοχή μας. 

Οι τράπεζες την τελευταία πενταετία με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους για να 

αυξηθούν τα κέρδη των μετόχων έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο εκατοντάδων 

καταστημάτων. Το τελευταίο διάστημα στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης, αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς. Τους είναι αδιάφορο το ότι έτσι 

έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες, και 

άλλους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι ούτε εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική τραπεζική 

είναι, ούτε αντέχουν το κόστος των συχνών μετακινήσεων σε άλλες πόλεις. 

Οι τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια, και στην προηγούμενη οικονομική κρίση του 2008 και 

στη σημερινή, χρηματοδοτήθηκαν αδρά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή 

ξεζουμίζουν τον κάθε εργαζόμενο και επαγγελματία με τα μεγάλα επιτόκια, με τους 

πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις σπιτιών και περιουσιών. Βγάζουν τεράστια κέρδη 

από τις όποιες λίγες καταθέσεις των εργαζομένων, τις αξιοποιούν για να θησαυρίζουν και 

τώρα αποφασίζουν ξαφνικά για τους δικούς επιχειρηματικούς σχεδιασμούς να κλείσουν 

τα καταστήματά τους σε διάφορες περιοχές. 

Με βάση την πείρα προηγούμενων τέτοιων διαδικασιών οι εργαζόμενοι της τράπεζας θα 

βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μετακινήσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα 

μακριά από τα σπίτια τους μπροστά στον κίνδυνο των «εθελούσιων» απολύσεων τους.  

Απαιτούμε: 

 Να μην κλείσει το κατάστημα της Εθνική Τράπεζας 

 Να γίνουν προσλήψεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού 

 Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να λειτουργήσει σε όφελος των εργαζόμενων με μείωση του 

ωραρίου εργασίας και όχι σε ανεργία και απολύσεις 

Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων και των σωματείων τους 

για υπεράσπιση των θέσεων εργασίας στον τόπο κατοικίας των εργαζόμενων, των 

μισθολογικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων. 
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