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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Ένα ακόμη περιστατικό βίας, βίωσαν συνάδελφοί μας στην ΙΒ΄Δ.Ο.Υ. Αθηνών, που είχε ως αποτέλεσμα τον 

τραυματισμό συναδέλφου που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο με κάταγμα το πόδι, από πολίτη που επέλεξε αυτό τον 

τρόπο να «διαμαρτυρηθεί» γιατί δεν γινόταν η δουλειά του… 

         Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που θρηνήσαμε τον χαμό συναδέλφου και τον τραυματισμό άλλων δύο (2) στην 

Κοζάνη. 

         Αποτελεί την συνέχεια σε ένα δράμα που βιώνουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι προσέρχονται στην 

υπηρεσία και μόνο ασφαλείς δεν νιώθουν στον εργασιακό τους χώρο. 

          Δυστυχώς μεγάλος όγκος πολιτών συνεχίζει να προσέρχεται στις υπηρεσίες μας για να εξυπηρετηθεί ενώ 

παράλληλα η ηλεκτρονική γραφειοκρατία αυξάνεται καθημερινά με τους συναδέλφους να μην μπορούν πλέον να τα 

διαχειριστούν. 

          Η αυστηροποίηση των ποινών είναι ένα μέτρο καταστολής το οποίο ,από μόνο του,  δεν είναι αποτρεπτικό για 

την τέλεση τέτοιων πράξεων, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι δεν επαρκεί η ύπαρξη «security» στην είσοδο των 

υπηρεσιών. 

          Οι ευθύνες βαρύνουν την Διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, η οποία όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια 

στους εργασιακούς χώρους αλλά έχει αφήσει ανυπεράσπιστο τον υπάλληλο απέναντι στον πολίτη που 

διαμαρτύρεται για την ασκούμενη φορολογική πολιτική και πολλές φορές (δυστυχώς) επιλέγει αυτόν τον βίαιο 

τρόπο για να εκφραστεί.   Την Διοίκηση η οποία πολλές φορές «ρίχνει λάδι στη φωτιά» με δημοσιεύματα που δεν 

ανταποκρίνονται στον ρόλο και την δουλειά του εφοριακού που κράτησε όρθιες τις υπηρεσίες εν μέσω πανδημίας, με 

λίστες που έρχονται την τελευταία στιγμή, με νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές χωρίς καν την κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδομή. Την Διοίκηση που ασχολείται με βαρύγδουπες διαθρωτικές αλλαγές χωρίς να νοιάζεται για την διάλυση 

των υπηρεσιών και την ανασφάλεια που νιώθουν για το μέλλον τους οι εργαζόμενοι. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Άμεση θέσπιση μέτρων για την ασφάλεια των χώρων εργασίας. 

 Διασφάλιση των συνθηκών εργασίας για την ασφάλεια και την προστασία μας από περιστατικά άσκησης βίας 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας εντός και εκτός υπηρεσιακών χώρων. 

 Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση πρόκλησης σωματικής βλάβης. 

Καλούμε την Ομοσπονδία, όπως είχαμε προτείνει στο Γ.Σ. της 19.10.2020, σε συνεννόηση με τον νομικό μας 

σύμβουλο να αναδείξουμε τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε για πράξεις και παραλείψεις της 

Διοίκησης. 

Ευχόμαστε στον συνάδελφο γρήγορη ανάρρωση και συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους συναδέλφους της 

ΙΒ΄Δ.Ο.Υ. Αθηνών. 

Ας είναι επιτέλους αυτό το τελευταίο περιστατικό! 

 


