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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ
Λίγες εβδομάδες μετά την είσοδο του Ρουβίκωνα στην ΔΟΥ ΙΖ
Αθηνών, σημειώθηκε νέο επεισόδιο βίας στη ΔΟΥ Αχαρνών, με
αποτέλεσμα τον άσχημο τραυματισμό στο μάτι του συναδέλφου μας
από «αγανακτισμένο» φορολογούμενο, εξαιτίας της απόπειρας του να
παρέμβει πυροσβεστικά στην λεκτική επίθεση που δεχόταν η
Προϊσταμένη της ΔΟΥ. Το νέο περιστατικό αυξάνει τον ήδη μακροσκελή
κατάλογο παρόμοιων γεγονότων, τα οποία συμβαίνουν σε καθημερινή
βάση χωρίς να βλέπουν πάντα το φως της δημοσιότητας.
Η ΠOΕ-ΔΟΥ καταδικάζει απερίφραστα την νέα επίθεση και τον
τραυματισμό του συναδέλφου μας στη ΔΟΥ Αχαρνών στις 9.2.2018 και
εκφράζουμε την πλήρη συμπαράσταση στον ίδιο αλλά και στο σύνολο
των εργαζομένων. Θα σταθούμε στο πλευρό του, όπως και σε όποιον
άλλο συνάδελφο, δέχεται ΑΝΑΙΤΙΑ επίθεση.
Για άλλη μια φορά καταδεικνύεται ότι οι εφοριακοί υπάλληλοι
καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κάτω από αντίξοες
συνθήκες, χωρίς καμία προστασία, εκτεθειμένοι καθημερινά, άλλοτε
στο έλεος αγανακτισμένων πολιτών από την υπερφορολόγηση και τη
λιτότητα και άλλοτε ανυπεράσπιστοι απέναντι σε οργανωμένα και
αδίστακτα οικονομικά συμφέροντα.
Επειδή οι συνθήκες εργασίας μας έχουν γίνει αφόρητες, επειδή
επανειλημμένα έχουμε προειδοποιήσει την Κυβέρνηση, τον Διοικητή
και το Συμβούλιο Διοίκησης της ΑΑΔΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους,
τους καθιστούμε υπεύθυνους και ζητάμε επιτακτικά να λύσουν το
θέμα, πριν θρηνήσουμε θύματα. Ζητάμε ΑΜΕΣΑ ουσιαστική υποστήριξη
και νομική θωράκιση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να σταματήσει να κρύβεται
πίσω από την ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ και επιτέλους να ασχοληθεί
σοβαρά με τα προβλήματα των εργαζομένων σε αυτή. Είμαστε
δημόσιοι υπάλληλοι και με αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζουμε τη
βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Η απαίτησή μας για
ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία έχει αποδέκτη κατά κύριο λόγο την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Καλούμε τον κ. Υπουργό
να σταματήσει να αποποιείται αυτή την ευθύνη και να κοιτάξει
κατάματα το πρόβλημα.
Το μεροκάματο του τρόμου και των απειλών
συνεχιστεί….
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