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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ:  
Την ∆ιοικητή του Οργανισµό Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) 

Κυρία Γεωργία Κωτίδου  
Ακαδηµίας 22, ΤΚ 10671 Αθήνα 

Τηλ. 210 3729752, 210 3729786. Φαξ 210 3212537 

E-mail: Dioikitis-oaee@oaee.gr  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

- Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας 

Κύριο Ιωάννη Βρούτση 

Σταδίου 29, Αθήνα ΤΚ 10110 

Τηλ. 210 3368354, Φαξ 210 3368210 

 

- Βουλευτές Ηµαθίας 

- Οµοσπονδία Επαγγελµατοβιοτεχνών 

Νάουσας 

- Εµπορικό Σύλλογο Νάουσας  

 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της απόφασης του ∆.Σ. του ΟΑΕΕ για την κατάργηση του 

Τµήµατος ΟΑΕΕ Νάουσας και τη µεταφορά του στο Τµήµα ΟΑΕΕ Βέροιας.  

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 17151/10-6-2013 επιστολή µας. 

 

      Κυρία ∆ιοικητή,   

 

      Πληροφορηθήκαµε ότι το ∆.Σ. του ΟΑΕΕ στην πρόσφατη συνεδρίασή του  (10-10-

2013) προτείνει την κατάργηση του Τµήµατος ΟΑΕΕ Νάουσας και τη µεταφορά των 

υπηρεσιών στο Τµήµα Βέροιας.  

       

     Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία και την αγανάκτησή µας για την απόφασή 

σας αυτής, η οποία είναι άδικη αλλά και άστοχη. Ζητούµε, την άµεση ανάκληση της 

απόφασης, για τη µεταφορά του Τµήµατος ΟΑΕΕ Νάουσας στο Τµήµα του ΟΑΕΕ 

Βέροιας, για τους πιο κάτω βασικούς λόγους: 

 

1. Το Τµήµα της Νάουσας λειτουργεί στην πόλη από το 1964 ως ΤΕΒΕ και από το 2007 

ως ΟΑΕΕ (µε την ενοποίηση των Ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) στεγάζεται σε ιδιόκτητο 

ακίνητο από το 2000. Εποµένως ο ΟΑΕΕ δεν θα εξοικονοµήσει δαπάνες από 

µίσθωση γραφείων. Συγκεκριµένα, τα λειτουργικά του έξοδα ανέρχονται ετησίως 

στο ποσό των 4.900 € (θέρµανση, καθαριότητα, συντήρηση ασανσέρ, ∆ΕΥΑΝ) ενώ 

∆ΕΗ-ΟΤΕ πληρώνονται από τα κεντρικά της Αθήνας µε ειδική σύµβαση. Σε αντίθεση 

µε το τµήµα της Βέροιας που στεγάζεται µεν σε ιδιόκτητο γραφείο (µέρος ορόφου 



οικοδοµής), όµως για τις ανάγκες του αρχείου του ενοικιάζει άλλο χώρο στην ίδια 

οικοδοµή. ∆ηλ. µε την απόφαση ουσιαστικά προτείνεται: να εγκαταλειφθεί ένα 

ιδιόκτητο ακίνητο στη Νάουσα και να πληρώνονται ΕΝΟΙΚΙΑ σε ιδιώτες για να 

στεγαστούν Υπηρεσίες, όπως το µεγάλο αρχείο του τµήµατος της Νάουσας κλπ, 

στη Βέροια. Αυτό αποτελεί πρόκληση σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία που βιώνει η 

χώρα µας, όπου γίνονται αιµατηρές περικοπές δηµοσίων δαπανών!! 

2. Ο αριθµός των ασφαλισµένων που εξυπηρετεί ο ΟΑΕΕ Νάουσας είναι πάνω από 

2.000, ενώ από 1/10/2012 εξυπηρετεί και τους νέους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ για 

παροχές υγείας. Το προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία του ΟΑΕΕ Νάουσας είναι 
5 υπάλληλοι.  

3. Στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα µας και ειδικότερα η Νάουσα 

των 35.000 κατοίκων, εξαιτίας του χρόνιου προβλήµατος της ανεργίας (πάνω από 

40%) µε το κλείσιµο όλων των κλωστηρίων, το κλείσιµο του τοπικού τµήµατος του 

ΟΑΕΕ, θα επιφέρει νέο οδυνηρό χτύπηµα στους επαγγελµατίες της περιοχής, οι 
οποίοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και πολύ δύσκολα 

ανταποκρίνονται  στις υποχρεώσεις τους. Επίσης, θα επιφέρει τεράστια ταλαιπωρία 

στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων, επιβαρύνοντάς τους 

και µε το επιπλέον κόστος µετάβασης στη Βέροια (βενζίνη, εισιτήρια, χρόνος κλπ.). 

4. Ήδη από τη Νάουσα, την «πρωτεύουσα της ανεργίας», έχουν αποµακρυνθεί 
πρόσφατα η ∆.Ο.Υ. , η Σχολή Αστυφυλάκων, το Πανεπιστηµιακό Τµήµα, και έχουν 
υποβαθµισθεί το Νοσοκοµείο, η ∆.Ε.Η. κ.ά. Άλλο χτύπηµα, ολόκληρη η τοπική 

κοινωνία, δεν θα το ανεχθεί και θα ξεσηκωθεί σύσσωµη.   

 

Κυρία ∆ιοικητή, 

 

       Για τους πιο πάνω δίκαιους και βάσιµους λόγους,  

       Ζητούµε, να ανακληθεί η απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕΕ και να µην προχωρήσετε 
στην κατάργηση-συγχώνευση του Τµήµατος ΟΑΕΕ Νάουσας µε τη µεταφορά των 

Υπηρεσιών του στο Τµήµα Βέροιας, στερώντας πολύτιµες υπηρεσίες που προσφέρει σε 
χιλιάδες ασφαλισµένους και συνταξιούχους του διευρυµένου ∆ήµου µας. Περιστολή 

δαπάνης 4.900 € προφανώς και δεν αποτελεί λόγο κλεισίµατος µιας ακόµη Υπηρεσίας. 

       Ζητούµε, να σεβαστείτε τον τίτλο ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ, τον οποίο η Ελληνική πολιτεία  

απέδωσε µόνο στη Νάουσα, τιµώντας τους αγώνες και τις θυσίες των Ναουσαίων το 

1822 για την τεράστια προσφορά τους στην ανεξαρτησία του έθνους.  

      Το ελάχιστο λοιπόν που οφείλει να πράττει η πολιτεία, είναι να εξασφαλίζει την 
αδιάλειπτη παρουσία της µε τη διατήρηση και την ενίσχυση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 

στον Ηρωικό αυτό τόπο.   

        

      Περιµένουµε τις άµεσες ενέργειές σας, ανακαλώντας την άδικη απόφαση του ∆.Σ., 

και τη θετική ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτηµά του ∆ήµου, των φορέων και των 

επαγγελµατιών της Νάουσας για τη συνέχιση λειτουργίας του Τµήµατος ΟΑΕΕ στην 

πόλη µας.  

 

      Τέλος, ζητάµε από τους κ.κ. Βουλευτές του Νοµού, να αναλάβουν επιτέλους τις δικές 

τους τεράστιες ευθύνες. ∆ιότι Νοµός δεν είναι µόνον η πρωτεύουσα αλλά και η περιοχή 

της Νάουσας.  

 

Με εκτίµηση 

 

Ο ∆ήµαρχος Ηρωικής πόλης Νάουσας 

 

 

                 Αναστάσιος Καραµπατζός 


