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Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 ασφαλισμένος προσήλθε με τη σύζυγο του χωρίς ραντεβού,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί στην ΤΔ Πατησίων. Όταν του εξήγησαν ότι αυτό δεν γίνεται,
γιατί είχε περάσει η ώρα και είχε πολλά ραντεβού ακόμα και ότι καλύτερα να  μιλούσε με την
προϊσταμένη, μήπως και μπορούσε να δοθεί μια λύση, αυτός εξοργίστηκε στο μέγιστο βαθμό!

Άρχισε να βρίζει  και να χτυπάει  το γκισέ.  Κατάφερε και έριξε όλη τη τζαμαρία κάτω
σπάζοντας την και πηδούσε πάνω στο γκισέ να χτυπήσει τους εργαζόμενους! Άρπαξε και
ένα  κομμάτι  σπασμένο  γυαλί  και  ήθελε  να  χτυπήσει  με  αυτό  συνάδελφο!  Μιλάμε  για
ξεκάθαρη απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ευτυχώς τον εμπόδισαν διάφοροι άλλοι ασφαλισμένοι και η γυναίκα του. 
Στην Τοπική Διεύθυνση ήρθε η αστυνομία και ακολούθησαν οι ανάλογες μηνύσεις, αλλά αυτό
δεν αποτελεί λύση.

Τα φαινόμενα τύπου Εφορίας Κοζάνης, όπου ένας πολίτης σκότωσε με τσεκούρι εργαζόμενο
και τραυμάτισε σοβαρά άλλον ένα, δεν είναι μακριά. Η ευθύνη και η ηθική αυτουργία για αυτά
βαραίνει  την  πολιτική  ηγεσία  του  Υπ.  Εργασίας  και  την  κυβέρνηση.  Η  στοχοποίηση  των
εργαζομένων  για  όλα  τα  δεινά  της  χώρας,  όπως  και  για  την  διάλυση  των  Ασφαλιστικών
Ταμείων με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, οδηγεί σε τέτοιες επιθέσεις και εντάσεις.
Οι  ασφαλισμένοι  και  οι  συνταξιούχοι  σίγουρα  δεν  εξυπηρετούνται  σωστά,  άσχετα  με  τα
παραμύθια που λέει ο Χατζηδάκης στα ΜΜΕ. Αυτοί που φταίνε όμως για αυτό, δεν είναι οι
εργαζόμενοι, αλλά αυτοί που κυβερνάνε και διοικούν και έχουν σκοπό μέσω της συστηματικής
διάλυσης των δημοσίων υπηρεσιών, να εκποιήσουν ότι μπορούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Οι  εργαζόμενοι  της  συγκεκριμένης  Τοπικής  Διεύθυνσης  διαμαρτύρονται  συνεχώς  για  τις
ελλείψεις προσωπικού και έχουν ξεπεράσει εδώ και καιρό τους εαυτούς τους. Έχει κλείσει η ΤΔ
Αττικής, η ΤΔ Κέντρου Αθηνών, όπως και της Ομόνοιας και όλο το βάρος πέφτει στην ΤΔ
Πατησίων και στον Κεραμεικό, χωρίς καμία ενίσχυση σε προσωπικό. Το μισό υποκατάστημα
της  Πατησίων  ασχολείται  σχεδόν  κάθε  μέρα με  διπλές  επιτροπές  στα ΚΕΠΑ και  οι  μόνες
“ενισχύσεις” σε προσωπικό αποτελούν δύο συμβασιούχοι υπάλληλοι υποδοχής!

Φτάνει πια η κοροϊδία και ο εργασιακός μεσαίωνας!
Η Διοίκηση και ο υπουργός Χατζηδάκης να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν
σε  άμεσες  μαζικές  προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού  και  σε  μονιμοποιήσεις  όλων  των
συμβασιούχων, που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Αυτή η κυβέρνηση εγκληματεί σε βάρος των εργαζομένων και όλης της κοινωνίας!
Δεν θα το επιτρέψουμε!
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