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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αίτηµα για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών στο ∆ήµο Νάουσας»   
 
         Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,  
  
        Στους σχεδιασµούς των αρµοδίων Υπουργείων Υγείας, Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Οικονοµικών, οι οποίες αφορούν την 
αναδιάρθρωση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, προωθούνται αποφάσεις που 
οδηγούν στην αποδυνάµωση, στην αποµείωση και στην κατάργηση  
∆ηµοσίων Υπηρεσιών, που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες στο ∆ήµο Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας και προσφέρουν πολύ σηµαντικό κοινωνικό έργο και 
πολύτιµες υπηρεσίες στο νευραλγικό χώρο υγείας των πολιτών, αλλά και 
στηρίζουν την τοπική αγορά και την επιχειρηµατικότητα της περιοχής.   
 
         Πρόκειται για άδικες και άστοχες αποφάσεις, οι οποίες όχι µόνο δεν θα 
συµβάλλουν στον κεντρικό εθνικό στόχο περιστολής των δηµοσίων δαπανών 
και στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, αλλά αντίθετα θα προκαλέσουν διοικητικές 
δυσλειτουργίες, ταλαιπωρία και υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των 
Ναουσαίων πολιτών, αλλά και έκρηξη των κοινωνικών προβληµάτων µιας ήδη 
µαστιζόµενης περιοχής.  
 
         Θεωρούµε ότι, οι αποφάσεις αυτές θα επιτείνουν τα εκρηκτικά 
προβλήµατα της µεγάλης ανεργίας που βιώνει η περιοχή της Νάουσας  εδώ 
και 20 χρόνια (ξεπερνά το 50%) εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης.  
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     Για την πληρέστερη τεκµηρίωση των θέσεων και επιχειρηµάτων µας, σας 
υποβάλλουµε συνοπτικό ενηµερωτικό υπόµνηµα, που αφορά τις ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες: 1) Το Νοσοκοµείο Νάουσας, 2) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ Νάουσας, 3) 
∆.Ο.Υ. Νάουσας.  
 

Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
      Το Νοσοκοµείο Νάουσας είναι από τα πρώτα και πιο ιστορικά της Ελλάδας 
και ειδικότερα της Μακεδονίας. Κατασκευάστηκε το 1937 αποκλειστικά από 
δωρεές Ναουσαίων και στην 75χρονη ιστορία του έχει να επιδείξει τεράστιο 
κοινωνικό έργο, προσφέροντας συνεχώς ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Αυτός 
είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο καταξιώθηκε στη συνείδηση των πολιτών 
όχι µόνο της Νάουσας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.  
       Το τελευταίο διάστηµα, και ιδιαίτερα µετά τη συγχώνευση-ενοποίηση των 
∆ιοικήσεων στα δύο Νοσοκοµεία Νάουσας και Βέροιας, υπάρχει 
δικαιολογηµένη ανησυχία και αβεβαιότητα για το µέλλον του Νοσοκοµείου µας.  
 
1. Σήµερα, το Νοσοκοµείο Νάουσας διαθέτει 120 κλίνες και απασχολεί 

προσωπικό περίπου 300 ατόµων (νοσηλευτικό, ιατρικό, διοικητικό και 
βοηθητικό προσωπικό) και ουσιαστικά αποτελεί τη µόνη µεγάλη 
«βιοµηχανία» που απέµεινε στην άλλοτε ακµάζουσα βιοµηχανικά πόλη µας, 
η οποία, όπως γνωρίζετε, από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 βιώνει έντονα 
το πρόβληµα της αποβιοµηχάνισης και της ανεργίας που ξεπερνά το 35%!  

 
2. Από το 2009 ολοκληρώθηκε ένα πολύ µεγάλο έργο εκσυγχρονισµού-

ανακαίνισης και επέκτασης των υποδοµών του Νοσοκοµείου, 
προϋπολογισµού περίπου 4 εκ. Ευρώ, (χειρουργεία, θάλαµοι, νέα πτέρυγα 
κ.ά), που βελτίωσε το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, αποτελεί και ένα πρότυπο χρηστής διαχείρισης 
των οικονοµικών του χάριν στην προσπάθεια του προσωπικού του. 
Ωστόσο, από το 2010 ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι φήµες και  βλέπουν το 
φως της δηµοσιότητας απόψεις για επικείµενη υποβάθµιση, συγχώνευση ή 
κατάργηση του Νοσοκοµείου. Με την επίκληση δήθεν στοιχείων χαµηλής 
πληρότητας των κλινικών κλπ, η οποία όµως πληρότητα έχει άµεση 
συνάρτηση µε την κάλυψη των κενών θέσεων κυρίως ιατρών. Οι ελλείψεις 
στο ιατρικό προσωπικό των κλινικών, δηµιουργούν πολλά προβλήµατα, για 
τα οποία γίνονται προσπάθειες από την ενιαία πλέον διοίκηση των 
Νοσοκοµείων Νάουσας-Βέροιας να καλυφθούν µε επικουρικούς Ιατρούς.    

 
3. Tο νοσοκοµείο της Νάουσας, είναι ένας οργανισµός που παρέχει στη γύρω 

περιοχή, περίπου 5.500 νοσηλείες το χρόνο. Έχει, εδώ και δεκαετίες, 
αναπτύξει µία ιδιαίτερη σχέση µε το λαό της πόλης και συνιστά, ένα ύστατο 
καταφύγιο για τους χειµαζόµενους κατοίκους αυτής της περιοχής που η 
σαρωτική ανεργία και η εισοδηµατική καθίζηση, τους εµποδίζει να βρουν 
άλλες διεξόδους για ζητήµατα υγείας . 

 
4. Είναι σηµαντικό να διατηρηθεί τουλάχιστον ο βασικός κορµός του 

Νοσοκοµείου, δηλαδή η Παθολογική, η Καρδιολογική, η Παιδιατρική, η 
Χειρουργική και η Ορθοπαιδική κλινική, ώστε να µπορέσει να επιτελέσει το 
ρόλο του, που είναι η κάλυψη των αναγκών υγείας της Περιφέρειας  
Νάουσας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα, το Νοσοκοµείο να 
ανακουφίσει τη λειτουργία του γειτονικού Νοσοκοµείου της Βέροιας 
φιλοξενώντας κάποια κλινική (π.χ. Ουρολογική, Νευρολογική). 
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5. Βασική προτεραιότητα του ∆ήµου Νάουσας είναι η εύρυθµη λειτουργία του 

Νοσοκοµείου, η αναβάθµιση και η συνεχής βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Αξίζει να αναφέρουµε ότι από τον 
Ιανουάριο του 2006, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
παραχωρήθηκε δωρεάν στο Νοσοκοµείο ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
µας, συνολικού εµβαδού 3.814,65 τ.µ. (τµήµα της πρώην βιοµηχανίας 
«Βέτλανς»), το οποίο γειτνιάζει µε το συγκρότηµα του Νοσοκοµείου. Σκοπός 
της παραχώρησης είναι να ενταχθεί στον αναπτυξιακό σχεδιασµό του 
Υπουργείου Υγείας το έργο επέκτασης και δηµιουργίας νέων και 
σύγχρονων νοσηλευτικών τµηµάτων-κλινικών. Αξίζει επίσης να 
σηµειώσουµε ότι στο Σχέδιο της «Επιτροπής Λιαρόπουλου» για το νέο 
υγειονοµικό χάρτη της χώρας, στο Νοσοκοµείο Νάουσας προβλεπόταν 
ανάπτυξη Μονάδας Φυσικής Αποκατάστασης, λόγω και της µεγάλης 
απήχησης και φήµης που είχε και έχει η Ορθοπεδική του Κλινική και της 
κεντροβαρικής λειτουργίας των τριών χιονοδροµικών κέντρων: 3-5 
Πηγαδιών, Σελίου και Καϊµάκτσαλαν. Και επιπλέον, η Ορθοπεδική Κλινική της 
Νάουσας µετά την µετακίνηση της Μαιευτικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο της 
Βέροιας, διαθέτει τουλάχιστον άλλες 20 κλίνες στις ήδη 30 υπάρχουσες και 
µπορεί κάλλιστα να εξυπηρετήσει το σύνολο των περιστατικών όχι µόνο του 
Νοµού Ηµαθίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που ήδη σε ένα βαθµό 
την καλύπτει.   

 
6. Η πόλη είναι γεωγραφικά τοποθετηµένη περίπου στο κέντρο της, δυτικά του 

Αξιού Μακεδονίας και θα µπορούσε να εξυπηρετήσει σ’ ένα εξειδικευµένο 
ρόλο όλη αυτή την περιοχή, αποφορτίζοντας τις µεγάλες µονάδες της 
Θεσσαλονίκης από διακοµιδές και µετακινήσεις ασθενών. Για παράδειγµα, 
το Νοσοκοµείο έχει ιδεατό µέγεθος και διαθέσιµες εγκαταστάσεις, για να 
µετεξελιχθεί σ΄ένα εξειδικευµένο Νευροκαρδιοχειρουργικό Κέντρο, που 
λείπει παντελώς από το χάρτη του ΕΣΥ και θα µπορούσε να καλύψει τις 
ανάγκες όλης της δυτικά του Αξιού Μακεδονίας, ως προς τις αγγειακές 
εγκεφαλικές παθήσεις και τις καρδιαγγειακές νόσους (π.χ. θροµβολήσεις 
εµφραγµάτων, ισχαιµικών εγκεφαλικών επεισοδίων, επεµβάσεις 
βαλβιδοπλαστικής ή by pass κ.ά.). Εναλλακτικά, θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως Αυτόνοµο Ογκολογικό Κέντρο, αποφορτίζοντας την ήδη 
βεβαρυµένη νοσηλευτικά Θεσσαλονίκη ή να αναπτυχθεί ως Κέντρο 
Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, σε συνδυασµό µε την ιστορική 
παράδοση της Ορθοπαιδικής κλινικής της. Κάτι από αυτά σε συνεργασία 
µε σας και το Υπουργείο Υγείας θα µπορούσε σιγά-σιγά να οργανώνεται 
ώστε να φτάσουµε στην υλοποίησή του.  Στην πόλη της Νάουσας υπάρχει 
ένα πνεύµα αποδοχής για τέτοιες δηµιουργικές αλλαγές, που θα 
οδηγήσουν το Νοσοκοµείο ένα βήµα πιο µπροστά. ∆εν υπάρχει όµως 
καµµία ανοχή στο ενδεχόµενο τουλάχιστον οι βασικές υπηρεσίες, που 
αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, να χαθούν από το 
Νοσοκοµείο, επιβαρύνοντας σφοδρά την ποιότητα ζωής στην περιοχή, 
ειδικά σε µία τόσο δύσκολη εποχή.  

 
7. Το Γενικό Νοσοκοµείο Νάουσας εξυπηρετεί πάνω από 35.000 κατοίκους 

του νέου διευρυµένου «Καλλικρατικού» ∆ήµου Νάουσας, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής. Όλοι οι Ναουσαίοι το θεωρούµε ως την πιο 
απαραίτητη κοινωνική µονάδα. Γι’ αυτό, η ενδεχόµενη συγχώνευση ή 
µεταφορά τµηµάτων-κλινικών στο Νοσοκοµείο της Βέροιας θα 
δηµιουργήσει πολλαπλά προβλήµατα, αφού ένα µόνο νοσηλευτικό ίδρυµα 
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στην Ηµαθία θα κληθεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες πληθυσµού 
150.000 κατοίκων! 

 
Β. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας 

  
Β1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάουσας:  
 
      Στο σχέδιο για τη νέα διοικητική δοµή, το οποίο προωθείται από τη ∆ιοίκηση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προτείνεται για τη Νάουσα η µετατροπή του τοπικού 
Υποκαταστήµατος σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Θεωρούµε την 
πρόταση άδικη και άστοχη, γιατί:  
 
1. Οι υπηρεσίες του υποκαταστήµατος στεγάζονται από το 1993 σε ιδιόκτητο 

τετραώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Η συνολική ωφέλιµη επιφάνεια 
είναι 1.600 τ.µ. και περιλαµβάνει τρεις άνετους ορόφους για τις υγειονοµικές 
υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έναν όροφο για τις διοικητικές υπηρεσίες. Είναι 
πλήρως εξοπλισµένο (µηχανολογικές εγκαταστάσεις, γραφεία, ιατρεία, 
αρχείο κλπ.) και τα λειτουργικά έξοδά του είναι περιορισµένα, χάρη και της 
µεγάλης προσπάθειας που κάνει το άριστο προσωπικό του 
υποκαταστήµατος. Για το λόγο αυτό, µια συγχώνευσή του δεν έχει κανένα 
απολύτως οικονοµικό ή άλλο λόγο να γίνει, αφού δεν υπάρχει δαπάνη 
ενοικίου. Αντίθετα, επιφέρει φοβερές κοινωνικές συνέπειες στην ήδη 
µαστιζόµενη τοπική κοινωνία.   

 
2. Το υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάουσας έχει µεγάλη ιστορία και προσφορά 

στην τοπική κοινωνία. Λειτουργεί από τις 1-2-1940 και σήµερα διαθέτει πολύ 
µεγάλο αρχείο εργοδοτών και συνταξιούχων. Για πολλά χρόνια ήταν το 
δεύτερο στην Ελλάδα σε ασφαλιστικές εισφορές.  Η Νάουσα είναι γνωστό 
ότι υπήρξε για δεκαετίες η µεγαλύτερη εργατούπολη της περιφέρειας, άρα 
έχει µια τεράστια ασφαλιστική ιστορία στην Ελλάδα. Εξυπηρετούσε πάνω 
από 8.000 εργαζόµενους, οι οποίοι απασχολούνταν στα µεγάλα 
εργοστάσια της πόλης. Ήταν εργαζόµενοι της Νάουσας, αλλά και από την 
ευρύτερη περιοχή (Φλώρινα, Πτολεµαΐδα, Γρεβενά κλπ.) και γενικότερα από 
όλη την Ελλάδα. Το πολύ σπουδαίο αρχείο του υποκαταστήµατος, το 
οποίο φυλάσσεται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους 250 τ.µ., αποτελεί 
πολύτιµη πηγή για την κοινωνικοπολιτική ιστορία της πόλης.  

 
3. Η µεταφορά των υπηρεσιών της Νάουσας στο κτίριο του 

υποκαταστήµατος Βέροιας είναι βέβαιο ότι δηµιουργεί πολλά προβλήµατα 
και δυσλειτουργίες, αφού δεν διαθέτει χώρους ούτε για τις θέσεις των 
διοικητικών υπαλλήλων, αλλά ούτε και για το αρχείο.  Σε ό,τι αφορά την 
αποδοτικότητα και τα λοιπά οικονοµικά στοιχεία, επισηµαίνουµε ότι οι 
στατιστικές του ΙΚΑ είχαν γίνει ενόσω υπηρετούσαν οι 9 εργαζόµενοι µε 
µορφή Stage, γι’ αυτό και είναι πλασµατικά.  

 
4. Σήµερα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάουσας εξυπηρετεί πάνω από 40.000 

ασφαλισµένους και συναλλασσόµενους πολίτες στα πλαίσια του ενιαίου 
«Καλλικρατικού» δήµου. Ο αριθµός συνταξιούχων ανέρχεται σε 4.500, ενώ 
ο αντίστοιχος της Βέροιας είναι 4.000. Οι αποστάσεις από την ασφαλιστική 
περιοχή του υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάουσας µέχρι την πόλη της 
Βέροιας είναι 40 χλµ. Περιλαµβάνει πολλές κοινότητες που είναι ορεινές και 
αποµακρυσµένες (Άγιος Παύλος, Ροδοχώρι, Γιαννακοχώρι, 
Μεταµόρφωση, Πολλά Νερά, Μαρίνα κ.ά.). Η κατάργηση του 
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υποκαταστήµατος Νάουσας θα προκαλέσει µεγάλη ταλαιπωρία στους 
ασφαλισµένους, γιατί η µετάβασή τους στη Βέροια θα γίνεται µε Αστικά και 
Υπεραστικά Λεωφορεία, τα οποία εκτελούν λίγα δροµολόγια (ένα το πρωί, 
ένα το απόγευµα), ενώ θα επιβαρύνει τους ασφαλισµένους µε υψηλό 
κόστος µετακινήσεων (δύο εισιτήρια για το αστικό και δύο εισιτήρια για το 
υπεραστικό λεωφορείο).   

 
5. Η απόσταση Νάουσα-Βέροια είναι 50 χλµ. µε επιστροφή. Η απόσταση 

αυτή για την επαρχία της Νάουσας δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα, αν 
ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχουν άλλα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς εκτός 
από το ΚΤΕΛ, αφού οι µειώσεις των µισθών και η αύξηση της τιµής της 
βενζίνης κάνουν απαγορευτική τη χρήση αυτοκινήτου.  

 
 
6. Το κλείσιµο του ιδιόκτητου υποκαταστήµατος ΙΚΑ Νάουσας ή η 

προτεινόµενη στο Σχέδιο σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης και 
ταυτόχρονα η διατήρηση του µισθωµένου ακινήτου της Αλεξάνδρειας ως 
υποκατάστηµα, δηµιουργεί εύλογα κοινωνικά και πολιτικά ερωτήµατα.   

 
 
 
Β2. Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας  
 
       Γνωστοποιήθηκε ότι, µεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται για την 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), προτείνεται η κατάργηση του υποκαταστήµατος 
Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας και η µεταφορά του στην Έδεσσα ή στη Βέροια.  
     Θεωρούµε ότι η κατάργηση του ΟΑΕΕ Νάουσας, η οποία προωθείται, 
γίνεται βεβιασµένα και είναι αδικαιολόγητη, γιατί:  
 
1. Το υποκατάστηµα της Νάουσας λειτουργεί στην πόλη από το 1964 ως ΤΕΒΕ 

και από το 2007 ως Ο.Α.Ε.Ε (µε την ενοποίηση των Ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) 
και στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο από το 2000. Εποµένως ο ΟΑΕΕ δεν θα 
εξοικονοµήσει δαπάνες από µίσθωση γραφείων   

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

2.200, ενώ από 1/10/2012 εξυπηρετεί και τους νέους συνταξιούχους του 
ΟΑΕΕ για παροχές υγείας.    

 
3. Το προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία του ΟΑΕΕ Νάουσας είναι 6 

υπάλληλοι.  
 
4. Τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων είναι περιορισµένα. Συγκεκριµένα, τα 

λειτουργικά έξοδα, ετησίως, είναι: για πετρέλαιο-θέρµανσης 2.800 ευρώ, για 
τέλη ύδρευσης ∆ΕΥΑΝ 140 €, για τον καθαρισµό των γραφείων 2.100 €. 
∆ηλαδή, συνολικά τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων ανέρχονται ετήσια 
στο ποσό των 5.040 ευρώ!  
    Θεωρούµε, λοιπόν ότι η κατάργηση του ΟΑΕΕ Νάουσας, µε το 
επιχείρηµα της δήθεν µείωσης των λειτουργικών εξόδων του Οργανισµού, 
είναι το λιγότερο προκλητική και απαράδεκτη. Αυτό αποδεικνύουν τα 
επίσηµα στοιχεία, αλλά και το γεγονός ότι θα επιφέρει τεράστια ταλαιπωρία 
στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων, 
επιβαρύνοντάς τους και µε το επιπλέον κόστος µετάβασης στην Έδεσσα ή 
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στη Βέροια (βενζίνη, εισιτήρια, χρόνος κλπ.) σε µια πολύ δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία.   

 
Γ. ∆.Ο.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
       Το Υπουργείο Οικονοµικών στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των ∆.Ο.Υ. της 
χώρας, προβλέπει την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Νάουσας και τη µεταφορά των 
υπηρεσιών της στη Βέροια. Ωστόσο, η προωθούµενη απόφαση για τη 
κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Νάουσας, έγινε από την Ειδική Επιτροπή Ενοποίησης 
των ∆.Ο.Υ. χωρίς τεκµηρίωση, µε λανθασµένα στοιχεία και δεν στηρίζεται σε 
αντικειµενικά δεδοµένα, γιατί:   
 
1. Το κτίριο της ∆ΟΥ Νάουσας είναι ιδιόκτητο µε ετήσιο κόστος λειτουργίας 

7.000 ευρώ (εκ των οποίων 5.000 ευρώ είναι το πετρέλαιο θέρµανσης). Το δε 
συνολικό του µικτό  εµβαδό (συµπεριλαβανοµένων διαδρόµων, χώρων 
αρχείου κ.λπ) είναι 700 τµ και όχι 300 όπως αναγράφεται. Ο δε συνολικός 
χώρος που καταλαµβάνουν οι χώροι ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
server,καθαριότητας και αρχείου είναι περισσότερο από 200 τµ. Μόνο για 
το αρχείο απαιτούνται 150 τ.µ. 

 
2. Για το κτίριο της ∆ΟΥ Βέροιας καταβάλλεται σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία 

που έχουν αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια» 9.625 ευρώ µηνιαίο µίσθωµα και όχι 
4.850 ευρώ όπως αναγράφει το πόρισµα. Το υφιστάµενο κτίριο της ∆ΟΥ 
Βέροιας σύµφωνα µε το πόρισµα δεν επαρκεί για τη στέγαση των 
υπαλλήλων µα καθόλου για να εναποτεθεί το αρχείο. Επίσης, προτείνεται 
µίσθωση άλλου χώρου για να φιλοξενήσει τα αρχεία των υπό συγχώνευση 
∆ΟΥ. 

 
3. Η προτεινόµενη  συγχώνευση της ∆ΟΥ Νάουσας µε αυτή της Βέροιας δεν 

παρέχει κανένα δηµοσιονοµικό όφελος, και είναι καταδικαστική στην 
παρούσα φάση για τον «Καλλικρατικό» ∆ήµο Νάουσας και τους πολίτες 
του. Το εκτιµώµενο κόστος ενοποίησης (µεταστέγασης) υπολογίζεται ότι 
τελικά θα προκαλέσει ζηµία ύψους 21.000 ευρώ! ∆ηλαδή, όχι µόνο δεν 
γίνεται µείωση εξόδων, αντίθετα θα δηµιουργήσει έλλειµµα, χωρίς κανένα 
όφελος, προκαλώντας ταυτόχρονα τεράστια ταλαιπωρία στους 35.000 
φορολογούµενους πολίτες του ∆ήµου Νάουσας.  

 
4. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στη ∆ΟΥ Νάουσας είναι είκοσι (20) µαζί µε 

τους διοικητικούς υπαλλήλους και όχι 15 όπως αναφέρεται στο πόρισµα. 
Χωρίς τους διοικητικούς υπαλλήλους είναι 18 . 

 
5. Στο συνηµµένο κατάλογο των ∆ήµων, δεν υπάγονται ∆ήµοι οι οποίοι αν και 

δεν είναι πρωτεύουσες Νοµών δεν καταργούνται-συγχωνεύονται οι 
αντίστοιχες ∆.Ο.Υ., όπως: Άργος, Γιαννιτσά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, 
Ορεστιάδα κ.ά. Γιατί λοιπόν αυτή η διαφορετική µεταχείριση στο ∆ήµο 
Ηρωική Πόλεως Νάουσας; 

 
  
       Κύριε Υπουργέ, 
 
       Επειδή από τα ανωτέρω συνοπτικά στοιχεία, προκύπτει αβίαστα ότι 
συντρέχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ για άδικες, αστήρικτες και 
αδικαιολόγητες πολιτικές αποφάσεις για υποβάθµιση και κατάργηση των 
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∆ηµοσίων Υπηρεσιών της Νάουσας χωρίς κανένα οικονοµικό όφελος για το 
κράτος και αναγνωρίζοντας το θεσµικό σας ρόλο σε κορυφαία ζητήµατά της 
που αφορούν τους φορείς και τους πολίτες της Μακεδονίας, σας 
υποβάλλουµε το αδιαπραγµάτευτο αίτηµα του ∆ήµου, των φορέων και όλων 
των Ναουσαίων: να συνεχιστεί η εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοσιών 
Υπηρεσιών, να µην εφαρµοστούν αποφάσεις που οδηγούν στην υποβάθµιση 
του Νοσοκοµείου Νάουσας, στην συγχώνευση-κατάργηση ή µεταφορά των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ο.Α.Ε.Ε. και ∆ΟΥ Νάουσας.  
      Το στοιχείο της Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ για όλες τις ανωτέρω ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, 
είναι καταλυτικό για τη λήψη οποιαδήποτε απόφασης που αφορά περιστολή 
δαπανών.  
 
      Σας µεταφέρουµε, επίσης, την οµόθυµη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, των παραγωγικών φορέων, των κοινωνικών-πολιτιστικών 
συλλόγων και όλων των πολιτών του διευρυµένου ∆ήµου Νάουσας, ότι η 
εφαρµογή κάθε µέτρου που οδηγεί στην αποµείωση, συγχώνευση και 
κατάργηση των πιο πάνω ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, θα συναντήσει την έντονη 
και δυναµική αντίδραση των Ναουσαίων, µε κλιµάκωση των κινητοποιήσεων 
στα αρµόδια Υπουργεία Υγείας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας, Οικονοµικών και στο «Μέγαρο Μαξίµου», ακόµη και σύσσωµη 
παραίτηση του ∆ηµάρχου και του ∆ηµ. Συµβουλίου.  
      
      Ζητούµε, την άµεση πολιτική παρέµβασή σας στην Κυβέρνηση και τους 
αρµόδιους Υπουργούς, ώστε να µην εφαρµοστεί το σχέδιο κατάργησης των 
∆ηµοσιών Υπηρεσιών της Νάουσας.  
 
      Περιµένουµε την έµπρακτη υποστήριξη των αιτηµάτων του ∆ήµου Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας και ευχαριστούµε εκ των προτέρων για το άµεσο ενδιαφέρον 
και τη συνεργασία σας.   
 

Με εκτίµηση 
 

Ο ∆ήµαρχος Νάουσας 
 
 
 

Αναστάσιος Καραµπατζός 
 


