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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΑΦΑΙΩΝ 
Παμίσου 21 και Παλαιών Πατρών ΓερμανούΤ.Κ  17343   Άγιος  Δημήτριος 

Τηλ. - fax: 210-9719140   Mail: info@sindesmosanafis.gr Web: www.sindesmosanafis.gr 

Κε Πρόεδρε, κε Διευθυντά  
 
 
Με αγωνία παρακολουθούμε αντικρουόμενα δημοσιεύματα σχετικά με την 

συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο νησί μας, την Ανάφη 
Κυκλάδων. 

 
Η Ανάφη είναι το νοτιοανατολικότερο νησί των Κυκλάδων και η εταιρία σας είναι η 

μοναδική με κατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών στο νησί. Παράλληλα συνδυάζεται 
η φιλοξενία ΑΤΜ της Eurobank που είναι και το μόνο σημείο τραπεζικής εξυπηρέτησης 
στην Χώρα Ανάφης. 

 
Είναι  πασιφανής η σπουδαιότητα συνεχούς παρουσίας του υποκαταστήματος των 

ΕΛΤΑ στο  νησί μας η οποία συνδυάζει ταχυδρομικές και τραπεζικές υπηρεσίες στο 
σύνολο των κατοίκων που διαβιούν δύσκολους χειμώνες στο έσχατο σημείο της 
άγονης γραμμής. Η αναστολή ή η μερικώς αναστολή λειτουργίας του καταστήματος 
των ΕΛΤΑ θα επιφέρει μεγαλύτερες δυσκολίες στους κατοίκους της Ανάφης και 
παράλληλα τα ΕΛΤΑ θα καθαιρέσουν την δέσμευση τους ως πάροχος καθολικών 
ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον χάρτη υποχρεώσεων των ΕΛΤΑ. 

 
Παρακαλούμε να τοποθετηθείτε σχετικά με την συνέχιση της λειτουργίας των 

ΕΛΤΑ στην Ανάφη. Θα συνεχιστεί η λειτουργία σε 12μηνη βάση, καθημερινά, σε 
ωράριο αντίστοιχο των αστικών κέντρων; Θα συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των 
ηλικιωμένων και υπέργηρων Αναφαίων που δεν μπορούν να χειριστούν νέες 
τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση τραπεζικών συναλλαγών όπως απονομής σύνταξης, 
πληρωμής υποχρεώσεων κτλ. 

 
Παρακαλούμε στις εισηγήσεις σας για την αναδιάρθρωση των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων οι παράμετροι που θα λάβετε υπόψην σαν να μην είναι μόνο 
οικονομοτεχνικοί αλλά και ανθρωποκεντρικοί τιμώντας τους ανθρώπους που 
στηρίζουν την επικοινωνία τους και την διανομή δεμάτων και αλληλογραφίας στην 
μοναδική δημόσια εταιρία ταχυδρομικών και τραπεζικών υπηρεσιών. 

 
Σε αναμονή της απάντησής σας 
   

Με εκτίμηση  
 
 
 

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

Χάλαρης Παναγιώτης                                                   Νικολής Γιώργος  

         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12/2021             

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 

 

Προς: Πίνακάς Αποδεκτών 
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Πίνακας αποδεκτών 
 
 
Παραλήπτες  
 

1. Πολυχρόνης Γριβέας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ Απελλού 1, Ταχ. 

Κώδικας 101 88 Αθήνα 

2. Σάββας Δάνδολος - Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών  ΕΛΤΑ Απελλού 

1, Ταχ. Κώδικας 101 88 Αθήνα 

Κοινοποίηση 
 

1. Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης minister@mindigital.gr 

2. Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Σταβέρης, 

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα  

3. Βουλευτής Κυκλάδων Βούρτσης Ιωάννης, vroutsis@ivroutsis.gr 

4. Βουλευτής Κυκλάδων Φόρτωμας Φίλλιπος fortomas.office@gmail.com 

5. Βουλευτής Κυκλάδων Μονογίυου Κατερινα katerinamonogiou@gmail.com ,   

k.monogiou@parliament.gr  

6. Βουλευτής Κυκλάδων Νικόλαος Συρμαλένιος, nsyrm@parliament.gr, 

synsyrmyk@gmail.com 

7. Δήμαρχος Ανάφης Ιάκωβος Ρούσσος, Δήμος Ανάφης, Ανάφη Κυκλάδες 
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