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Αξιότιμε κύριε Διοικητά,  

Συγκλόνισε όλο το Πανελλήνιο, πόσο δε περισσότερο την τοπική κοινωνία 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η αναίτια και άδικη επίθεση εναντίον των 

υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. 

Ταυτόχρονα όμως ανέδειξε με τον πιο περίτρανο τρόπο το πόσο 

απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι είμαστε.  

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζεται το σύνολο των συναδέλφων είναι 

πραγματικά εξαιρετικά δυσχερείς. Η μακροχρόνια οικονομική κρίση σε συνδυασμό 

με την υγειονομική κρίση του Κορωνοϊού, έχουν δημιουργήσει στην ελληνική 

κοινωνία φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού και άδικης απαξίωσης και 

καταλογισμού ευθυνών στους δημόσιους υπαλλήλους. 

Στις υπηρεσίες μας έχουμε την ευθύνη της λειτουργίας ενός υπερταμείου που 

ο βασικός χαρακτήρας του είναι η προάσπιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. 

Έχουμε ταυτόχρονα να διαχειριστούμε σωρεία προβλημάτων. Υποθέσεις που 

χρονίζουν, ένταξη Ταμείων στις δομές του πρώην ΙΚΑ, και πολλά άλλα ζητήματα 

που είμαστε σίγουροι ότι τα γνωρίζετε καλά.  

Το πιο βασικό όμως είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε 

υποστελεχωμένες υπηρεσίες. 
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Αντιλαμβάνεστε όμως το σοκ στο οποίο περιήλθαμε με την πληροφόρηση της 

απίστευτης αυτής και αποτρόπαιης ενέργειας. Με θύματα γνωστούς μας, άτομα της 

διπλανής πόρτας. Συναδέλφους που συνεργαζόμασταν. Και μέσα σε όλα αυτά   

συναντάμε και πολίτες που «πετούν» διάφορα υπονοούμενα… 

Ζητάμε την συνδρομή σας έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

για το αυτονόητο. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη διασφάλιση της προστασίας των 

εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών της εργασίας μας. Ο περιορισμός της 

συναλλαγής στο ελάχιστο και ο προγραμματισμός των επισκέψεων των πολιτών στα 

υποκαταστήματα με ραντεβού ίσως αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Και το μεγαλύτερο ζήτημα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι ελεγκτές που 

υπηρετούν στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.). Οι 

τελευταίοι, επιτρέψτε μας την έκφραση, φαντάζουν ότι «πάνε γυρεύοντας». Χωρίς 

την παρουσία και την προστασία αστυνομικής δύναμης, με απαρχαιωμένα 

αυτοκίνητα, θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. Ακόμα 

και όταν βρίσκονται στην υπηρεσία και εκτελούν εσωτερική εργασία, έρχονται 

αντιμέτωποι με τους εργοδότες, οι οποίοι ξεσπούν αναίτια πάνω στους ελεγκτές, για 

δικές τους παραβατικές συμπεριφορές και κακή υπαγωγή στην ασφάλιση των 

εργαζομένων τους.  

Κύριε Διοικητά, 

Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε παρόν στα γκισέ της υπηρεσίας σεβόμενοι τον 

όρκο μας και τους εαυτούς μας. Είμαστε ταυτόχρονα βέβαιοι ότι συμμεριζόσαστε 

τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις φοβίες μας και θα ενσκήψετε σε όλα τα 

παραπάνω.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 

 

         Γρομπανόπουλος Τρύφων 
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