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               Αρ.Πρωτ.: 38 
 

                                                ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ 

Οι εργαζόμενοι της Λάρκο, της Όιλ, των Λιπασμάτων Καβάλας και της Cosco  μαζί με 

Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συλλόγους του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα 

απευθύνουν αγωνιστικό κάλεσμα για την προστασία του εισοδήματος, της δουλειάς μας και της 

υγείας μας . Ενώνουμε τις φωνές μας και συντονίζουμε τον αγωνιστικό μας βηματισμό με όλους 

τους εργαζόμενους, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γιατί τα προβλήματα που βιώνουμε έχουν 

κοινή ρίζα. 

Δύο χρόνια έχουν περάσει από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος της νόσου 

covid19 στη χώρα μας και τα αιτήματα των εργαζομένων για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Παρόλο που έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα και η πορεία της πανδημίας είναι σε εξέλιξη, εκκρεμούν άλυτα μια σειρά ζητημάτων 

που αφορούν στην ασφάλεια και την προστασία, όχι μόνο των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ., αλλά 

και των φορολογούμενων που αναγκάζονται να τις επισκέπτονται.  

 Παρά τις εξαγγελίες της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για γενικευμένη ψηφιοποίηση των 

Υπηρεσιών μας, η πραγματικότητα στους χώρους εργασίας είναι τελείως διαφορετική. Δεκάδες 

φορολογούμενοι αναγκάζονται να παραμένουν καθημερινά σε χώρους, πολλές φορές πλήρως 

ακατάλληλους για εξυπηρέτηση κοινού, ή να περιμένουν έξω από τις Υπηρεσίες μας σε 

πολυπληθείς ουρές συνωστιζόμενοι.  

 Οι Συνάδελφοι που καλούνται να τους εξυπηρετήσουν βαίνουν συνεχώς μειούμενοι σε 

αριθμό καθώς οι συνταξιοδοτήσεις είναι εδώ και χρόνια υπερπολλαπλάσιες των νέων 

προσλήψεων. Το βαρύ τίμημα που πληρώσαμε αυτά τα δύο χρόνια σε αριθμό κρουσμάτων 

λόγω της φύσης της δουλειάς μας και της ακαταλληλότητας, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

των κτηρίων που στεγάζουν τις Υπηρεσίες μας, επιδεινώνει την ήδη δυσχερή κατάσταση. Ήρθε η 

ώρα να μπει ένα τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Αττικής & Κυκλάδων 

καλεί τους Συναδέλφους σε συμμετοχή στο Συλλαλητήριο που διοργανώνεται το Σάββατο, 26 

Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 στο Σύνταγμα.  

Διεκδικούμε: 

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. έως την κάλυψη 

των κενών οργανικών θέσεων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 

 Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας  

 Στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω κρατικής χρηματοδότησης  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

         Ο Πρόεδρος            Ο Γεν.Γραμματέας 

Γεωργιόπουλος Διονύσιος                       Ρόδης Γεώργιος 

 


