
 
 

 
 

 
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
Για τον κ. Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 
Θέμα: «Διαμαρτυρία του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Αγ. 
Κωνσταντίνου Φθιώτιδας εν όψει του πιθανού κλεισίματος υποκαταστήματος 
των ΕΛ.ΤΑ.» 

 
Ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, με αρμοδιότητα την Έρευνα & Τεχνολογία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική 

Συμμαχία, κ. Ιωάννης Σαρακιώτης καταθέτει ως αναφορά την από 26/01/2021 

επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του Εμπορικού και Επαγγελματικού 

Συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, εντός της οποίας ανάμεσα σε άλλα 

αναφέρεται: «Με έκπληξη, απογοήτευση και απορία πληροφορηθήκαμε την 

πρόθεση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων να βάλει λουκέτο στο 

υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδος. Μια εξέλιξη η οποία 

στο όνομα της αναδιάρθρωσης του Οργανισμού απαξιώνει ένα ολόκληρο Δημοτικό 

διαμέρισμα…». Ταυτόχρονα, εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής 

επισημαίνεται ότι, πιθανή τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα 

στην εξυπηρέτηση του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου, ο 

πληθυσμός του οποίου ξεπερνά τους 3.000 μόνιμους κατοίκους κατά τη χειμερινή 

περίοδο και πολλαπλασιάζεται κατά τη θερινή λόγω παραθεριστών.  

Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχει απομείνει 

κανένα τραπεζικό κατάστημα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των 

κατοίκων της, ενώ δεν υφίσταται κατάστημα ταχυμεταφορών γεγονός το οποίο και 

διαμορφώνει μία γενικευμένη αίσθηση κοινωνικής αδικίας. Τέλος, εκφράζεται η 

πλήρης αντίθεση και η έντονη διαμαρτυρία τους, εξαιτίας του ότι τα εν λόγω 

καταστήματα εξυπηρετούν τις συναλλαγές των συνταξιούχων με τον πρώην ΟΓΑ, 

ενώ αποτελούν το σημείο πληρωμής των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και 

τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη 



κυκλοφορίας κλπ), σε μια δημοτική ενότητα της οποίας οι κάτοικοι δεν έχουν 

κανέναν άλλον τρόπο εξυπηρέτησης για την εξυπηρέτηση των καθημερινών 

αναγκών τους, παρά μόνον το υπάρχον υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. 

Επισυνάπτεται η από 26/01/2021 επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του 

Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας. 

Παρακαλούμε για τη σχετική απάντηση επί του θιγόμενου ζητήματος και την 

ενημέρωση μας 

Αθήνα, 24/02/2021 

Ο Καταθέτων Βουλευτής 

 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


