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ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. – ΑΞΙΟΤΙΜΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Κα ΚΩΤΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Κοινοποίηση: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΕΒΕ ΠΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ- ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αγαπητή κυρία διοικήτρια:
O Εµπορικός Σύλλογος Πτολεµαΐδας και ολόκληρος ο επαγγελµατικός κόσµος της
Πτολεµαΐδας, και του ∆ήµου Εορδαίας, γίνονται αποδέκτες φηµών για το θέµα
αποχώρησης των διοικητικών γραφείων του ΟΑΕΕ από την Πόλη µας.
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε (αν δεν το γνωρίζετε) ,ότι το γραφείο της
Πτολεµαΐδας εξυπηρετεί 3.500 επαγγελµατίες ασφαλισµένους στον ασφαλιστικό µας
φορέα, την στιγµή που υπάρχουν ακόµη και πρωτεύουσες Νοµών που δεν ξεπερνούν
τους 1500 ασφαλισµένους.
Τυχόν κλείσιµο, λοιπόν, των γραφείων του ΟΑΕΕ της Πτολεµαΐδας, και οι
µετατάξεις ή µεταθέσεις υπαλλήλων, θα ισοδυναµούν για µας και την µετάταξη και
όλων αυτών των συναδέλφων.
Σας ενηµερώνουµε επίσης πως εξυπηρετούνται οι περισσότεροι ασφαλισµένοι στην
∆υτική Μακεδονία, µετά το γραφείο του ΟΑΕΕ στην Κοζάνη.
Ο δήµος Εορδαίας αποτελεί πληθυσµιακά σχεδόν το 30% των κατοίκων της ∆υτικής
Μακεδονίας αφού πρόκειται για τον δεύτερο µεγαλύτερο ∆ήµο.
Σας θυµίζουµε ότι τα γραφεία του ΟΑΕΕ είναι δικής του ιδιοκτησίας, που
σηµαίνει ότι δεν επιβαρύνεται ο Οργανισµός από µεγάλα λειτουργικά έξοδα για
το συγκεκριµένο γραφείο.
Πιστεύουµε ότι δεν επιτυγχάνεται καµία αποκέντρωση µε τέτοιου είδους κινήσεις,
αλλά µόνο ταλαιπωρία για τους χιλιάδες ασφαλισµένους, την απαξίωση της περιοχής
µας που τόσα πολλά έχει προσφέρει στην Χώρα µας, και την υπερσυγκέντρωση
υπηρεσιών σε πόλεις που πιστεύουµε ότι δεν έχουµε την δυνατότητα να
εξυπηρετηθούµε, και λόγω απόστασης, αλλά και λόγω του µεγάλου αριθµού των
ασφαλισµένων της περιοχής µας.
Τα γραφεία του ΟΑΕΕ θα πρέπει να λειτουργούν εκεί που υπάρχουν πραγµατικές
ανάγκες, και όχι σε Πόλεις µε µικρή δυναµική, µόνο και µόνο επειδή υπήρξαν
πρωτεύουσες Νοµών, αλλά ούτε και σε άλλα αστικά κέντρα που θα συνωστίζονται
χιλιάδες ασφαλισµένοι.

Αυτό που επιβάλλεται να γίνει, είναι η ενδυνάµωση του γραφείου στην Πτολεµαΐδα,
για καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων µας, αφού οι υπάρχοντες υπάλληλοι που
µας εξυπηρετούν αυτή την στιγµή, δεν επαρκούν.
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι αν δείτε τα πραγµατικά στοιχεία της εξυπηρέτησης του
συγκεκριµένου γραφείου, θα συναινέσετε στο αίτηµά µας.
Αρκεί να µην βλέπουµε τις τοπικές κοινωνίες, σαν απλές κουκίδες στον χάρτη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οφείλουµε να θέσουµε υπ’ όψιν σας ότι οι αντιδράσεις
της τοπικής κοινωνίας θα είναι άµεσες και δυναµικές, εάν υπάρξει απόφαση παύσης
λειτουργίας του ΟΑΕΕ στην Πτολεµαΐδα.
Σας καλούµε να επανεξετασθεί το θέµα πριν υπάρξουν εξελίξεις που δεν θα ωφελούν
κανέναν.
Ηδη το ∆ηµοτικό συµβούλιο Πτολεµαΐδας εξέδωσε οµόφωνο ψήφισµα και
καταδικάζει µία τέτοιου είδους προοπτική, καλώντας σε επαγρύπνηση τους
συνδηµότες µας.
Σας καλούµε επίσης να επισκεφτείτε την Πτολεµαΐδα, και να συζητήσουµε από κοντά
όλα τα προβλήµατα και τις προοπτικές του ασφαλιστικού φορέα µας, όποτε εσείς το
θελήσετε.
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