
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Προς τα Υπουργεία: 

- Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Οικονομικών  

 

Θέμα: «Να παραμείνει το ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην Κοινότητα 
Κορώνου Νάξου». 

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή του 
Προέδρου της Κοινότητας Κορώνου Νάξου προς τον Πρόεδρο της Τράπεζας 
Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία ζητάει να παραμείνει το ΑΤΜ στην 
Κοινότητα.  

Η Κόρωνος είναι ένα ορεινό χωριό της Νάξου, το οποίο απέχει περίπου 40 
χλμ από την  πρωτεύουσα του νησιού, κατά συνέπεια το ΑΤΜ είναι άκρως 
απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Όπως αναφέρεται στο 
έγγραφο το ΑΤΜ «παρέχει τεράστια εξυπηρέτηση όχι μόνο στην Κόρωνο αλλά 
και σε όλα τα χωριά της Ορεινής Νάξου. Επίσης, σας γνωρίζουμε πως η 
Ορεινή Νάξος ανέρχεται τουριστικά, διότι είναι ένας πολύ δυνατός τουριστικός 
προορισμός με πολλά αξιοθέατα, μουσεία και άλλα με αποτέλεσμα κάθε χρόνο 
να αυξάνονται οι επισκέπτες στα χωριά μας κι όπως καταλαβαίνετε κι αυτοί 
που χρησιμοποιούν το ΑΤΜ να γίνονται κάθε χρόνο και περισσότεροι.».  

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.  

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 
σχετικά. 

Αθήνα 19/09/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Νίκος Συρμαλένιος 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρωνος Νάξου 16/9/2022 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Αρ. Πρωτ.: 47 

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: Πρόεδρο Τράπεζα Πειραιώς κ. 

Μεγάλου                                                                                                                                                                                                                             

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ Κοινοποίηση: Α) Βουλευτές Κυκλάδων 

Ταχ.Κώδικας: 84302       Β) Δήμαρχο Νάξου  

Giannis-tzouanou@hotmail.com 

6979876422              Τοπικό Τύπο 
 

Θέμα – Αίτημα: Να παραμείνει το ΑΤΜ στην Κοινότητα 

μας: στην Κόρωνο της Νάξου. 
Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι μας τηλεφώνησαν 

πως κατόπιν εντολής από την Τράπεζα Πειραιώς θα έρθουν να 

ξηλώσουν και να πάρουν το ΑΤΜ το οποίο έχετε τοποθετήσει στο 

γραφείο της Κοινότητας μας! 

Σας θέτουμε υπόψη σας, ότι το ΑΤΜ, μας παρέχει τεράστια 

εξυπηρέτηση όχι μόνο στην Κόρωνο αλλά και σε όλα τα χωριά της 

Ορεινής Νάξου. Επίσης, σας γνωρίζουμε πως η Ορεινή Νάξος 

ανέρχεται τουριστικά, διότι είναι ένας πολύ δυνατός τουριστικός 

προορισμός με πολλά αξιοθέατα, μουσεία και άλλα με 

αποτέλεσμα κάθε χρόνο να αυξάνονται οι επισκέπτες στα χωριά 

μας κι όπως καταλαβαίνετε κι αυτοί που χρησιμοποιούν το ΑΤΜ 

να γίνονται κάθε χρόνο και περισσότεροι. Εκτός από τα 

παραπάνω, θέλουμε να ξέρετε ότι επειδή τα χωριά μας είναι γύρω 

στα 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, το ΑΤΜ είναι άκρως 

αναγκαίο για την εξυπηρέτησή μας. 

Κύριε πρόεδρε, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, αλλά 

και ένεκεν της Κοινωνικής Πολιτικής την οποία έχετε, σας 

παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε το αίτημά μας, το ΑΤΜ να 

παραμείνει στο χωριό μας. 

                                                                                                                           

Με εκτίμηση:  
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