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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάδελφοι - Συντοπίτες:
Με λύπη µας παρατηρούµε εδώ και καιρό το συνεχές ξήλωµα από υπηρεσίες
στην Πτολεµαΐδα.
Ένα ξήλωµα που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια µε την παύση λειτουργίας του
ΟΣΕ, συνεχίστηκε µε κλείσιµο ή υπολειτουργία υπηρεσιών όπως του ΙΚΑ, του
ΤΕΒΕ, της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, κλείσιµο ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ
∆ΕΗ και την ιδιωτικοποίηση της, την –κατά τα φαινόµενα- µη κατασκευή ΤΗΣ
5ης ΜΟΝΑ∆ΑΣ, και φτάνοντας σήµερα στο αποκορύφωµα ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΤΗΣ ∆.Ο.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ και µεταφορά της στην Κοζάνη. Η µεταφορά των
τµηµάτων της εφορίας θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί
σταδιακά τους επόµενους µήνες. Αυτό θα σηµαίνει ότι για οποιαδήποτε
διευθέτηση και εργασία που θα έχει ο πολίτης της Εορδαίας θα πρέπει να
µετακινείται σε λίγο καιρό στην Κοζάνη, αφού δεν υπάρχει αυτή την στιγµή η
υποδοµή για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη ηλεκτρονικά µέσα από τα
ΚΕΠ.
Θεωρούµε περιττό να εκφράσουµε την αγανάκτησή µας για αυτό το γεγονός
αφού είναι φανερό ότι η δεύτερη µεγαλύτερη Πόλη της ∆υτικής Μακεδονίας,
και οι 70.000 κάτοικοι της Εορδαίας απαξιώνονται ολοκληρωτικά.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µετά από κοινή σύσκεψη µε την ∆ήµαρχο Εορδαίας και το
Εργατικό Κέντρο αποφάσισε να πραγµατοποιήσει κινητοποίηση και
συγκέντρωση διαµαρτυρίας την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ∆.Ο.Υ. κλείνοντας τα καταστήµατά µας όλη την ηµέρα,
δίνοντας έτσι το µήνυµα προστασίας της υπηρεσίας αλλά και όλης της περιοχής.
Συνάδελφοι:
Νοµίζουµε πως ήρθε η ώρα να αγωνιστούµε, αν θέλουµε να κρατήσουµε ζωντανή
την Πόλη µας. Αλλιώς θα είµαστε άξιοι της µοίρας µας.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΟΡ∆ΑΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ
∆ΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΥΠΟΒΑΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΠΑΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/6 ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗΝ ∆.Ο.Υ.
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!
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