
 

ΘΕΜΑ: Διατήρηση ίδιου αριθμού διανομέων στο κατάστημα ΕΛ.ΤΑ. Νάξου. 

Σχετ: ΥΑ 29768/23-10-2020 Τροποποίηση της με αριθμό οικ. 72142/1663/2014 Υπουργικής Απόφασης 

«Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών 

υπηρεσιών» (Β’ 3423) 

    Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό διανομής της υπηρεσίας σας, 

οι δημότες και οι υπηρεσίες της ΔΕ Νάξου θα εξυπηρετούνται στο εξής από ένα μόνο διανομέα έναντι τριών 

που υπηρετούσαν μέχρι τώρα στο κατάστημα Νάξου των ΕΛ.ΤΑ.. 

   Επισημαίνουμε ότι η πόλη της Νάξου είναι πρωτεύουσα του πολυνησιακού Δήμου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων, διοικητικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου και η ΔΕ Νάξου αριθμεί πληθυσμό 
περίπου 15.000 μονίμων κατοίκων. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθεί η έντονη εποχικότητα που 
προσδίδεται στο νησί λόγω του τουρισμού, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο τους θερινούς μήνες λαμβάνουν 
χώρα περί τις 600.000 αφίξεις τουριστών. Επιπλέον, στην πόλη της Νάξου διανέμεται καθημερινά ημερήσιος 
τύπος και, πέραν των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των τεσσάρων τραπεζικών καταστημάτων λειτουργεί 
ικανός αριθμός δημοσίων υπηρεσιών όπως ενδεικτικά Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., ΟΑΕΕ, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία, 
Ειρηνοδικείο, Δήμος, Πολεοδομικό Γραφείο, τμήματα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Ι. Μητρόπολη Παροναξίας, 
Γενικό Λύκειο, δύο Γυμνάσια, τέσσερα δημοτικά σχολεία, επτά νηπιαγωγεία, δύο παιδικοί σταθμοί, 
εσπερινές δομές, ΕΠΑΛ, ΔΙΕΚ κ.α. .  

   Ζωτικής σημασίας είναι για τις Μικρές Κυκλάδες τα πρακτορεία που εδρεύουν στο Κουφονήσι και 
τη Δονούσα όπως αντίστοιχα για την ορεινή Νάξο το κατάστημα Φιλοτίου, το οποίο εξυπηρετεί τη ΔΕ 
Δρυμαλίας και τους οικισμούς της που βρίσκονται σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ τους.  

    Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι αδύνατον σε ένα διανομέα να διαχειριστεί μόνος του τον όγκο της 
αλληλογραφίας και των λοιπών συναλλαγών, τη στιγμή μάλιστα που η μορφολογία και η ρυμοτομία της 
πόλης (στενά σοκάκια, σκαλοπάτια) υποχρεώνει τον εκάστοτε διανομέα να διανέμει την αλληλογραφία 
πεζός. Ερώτημα τίθεται ποιος θα αντικαθιστά τον μοναδικό διανομέα σε περίπτωση κανονικής ή 
αναρρωτικής αδείας; Το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης στο εξής της ΔΕ Νάξου από ένα μόνο διανομέα -το οποίο 
απευχόμαστε να συμβεί- θα προκαλέσει αναμφισβήτητα δυσλειτουργία και μεγάλες καθυστερήσεις και 
ματαιώσεις στην εξυπηρέτηση του κοινού και των υπηρεσιών και θα ισοδυναμεί στην ουσία με κλείσιμο του 
καταστήματος. 

Αφού λάβετε υπ’ όψη τα παραπάνω, αιτούμαστε όπως επανεξεταστεί το ζήτημα του αριθμού των 
διανομέων και αναθεωρήσετε το σχετικό σχεδιασμό, ώστε να παραμείνει στο κατάστημα Νάξου ο ίδιος 
αριθμός διανομέων. 
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