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ΠΡΟΣ
Την ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 ΑΔΕΔΥ
 Συλλόγους-Μέλη μας

ΨΗΦΙΣΜΑ
Συμπαράστασης προς τους συναδέλφους μας της ΔΟΥ Κοζάνης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, πιστεύοντας ότι εκφράζει τα αισθήματα
του συνόλου των εργαζομένων του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) , θα ήθελε με το παρόν του Ψήφισμα, να μεταφέρει τον
αποτροπιασμό αλλά και τη θλίψη που ένιωσε κάθε συνάδελφός μας, για την εγκληματική
κι άνανδρη ενέργεια, που έλαβε χώρα σε βάρος των συναδέλφων μας της ΔΟΥ Κοζάνης, την
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020.
Οι συνάδελφοί μας αυτοί, που έπεσαν θύματα της τυφλής κι άνευ λόγου βίας, είναι
εργαζόμενοι που αγωνίζονται για τον επιούσιο και για να προσφέρουν στις οικογένειές
τους, ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης.
Αυτό που τους συνέβη, δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι απλά και σίγουρα δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Διότι, πέραν του καταλογισμού των ευθυνών
που θα γίνει από μεριάς δικαιοσύνης, η Πολιτεία οφείλει, να διερευνήσει τα αίτια αλλά
και τους λόγους, που τα τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες (ιδίως
σ’ αυτές που είναι αιχμής), γινόμαστε τα εξιλαστήρια θύματα, διαφόρων εκδηλώσεων βίας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί και το ότι δεν θα ξανασυμβούν ανάλογες ενέργειες,
σε βάρος εργαζομένου, είτε του δημόσιου, είτε του ιδιωτικού τομέα.
Σήμερα οι σκέψεις μας, δεν μπορούν παρά να είναι δίπλα στα θύματα-συναδέλφους μας
και στις οικογένειές τους, αλλά και σε όλους τους εργαζομένους της ΔΟΥ Κοζάνης, που
βίωσαν αυτή την αποτρόπαια επίθεση.
Ελπίζοντας, όμως, ότι δεν θα βιώσουμε ΠΟΤΕ ξανά, περιστατικά και πράξεις βίας σε βάρος
εργαζομένων, δηλώνουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας, προς τους τραυματισμένους
συναδέλφους μας της ΔΟΥ Κοζάνης, ευχόμενοι να ξεπεράσουν το συντομότερο δυνατόν και
με τον λιγότερο πόνο, τον κίνδυνο για τη ζωή τους και να μπορέσουν να ξανασταθούν στα
πόδια τους, με τα λιγότερα σημάδια (σωματικά και κυρίως ψυχικά), της φονικής επίθεσης
που δέχθηκαν.
Ας είναι αυτοί, τα τελευταία θύματα άνανδρων πράξεων βίας…
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