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ΘΕΜΑ: «ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ»  
 

        Συναδέλφιζζες και ζυνάδελφοι, 
 

  ην 28ν ζπλέδξην ηεο ΠΟΔ-ΓΟΥ ε ΓΑΚΔ  αλαδείρζεθε γηα άιιε κηα θνξά πξώηε 

δύλακε κε δηαθνξά απμάλνληαο ην πνζνζηό ηεο. 
  Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπο 

απέλαληη καο θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο πνιπεηνύο πξνζθνξάο καο ζηνλ θιάδν. 
Με αθνξκή ηελ πξόζθαηε επίζεζε κε μπινδαξκό πνπ έγηλε ζε ζπλάδειθν καο ζηελ 

ΓΟΥ ΙΒ Αζελώλ ,πνπ όινη θαηαδηθάζακε απεξίθξαζηα, ζπκίδνπκε όηη αλ δελ είρε 

αιιάμεη ε λνκνζεζία κεηά από δηθέο καο δηεθδηθήζεηο, δελ ζα πξνβιέπνληαλ 
απηεπάγγειηε δίσμε θαη ν δξάζηεο δελ ζα είρε ζπιιεθζεί ! 

   Δπίζεο λα ζπκίζνπκε όηη κεηά από ηελ δνινθνληθή επίζεζε ζηελ Κνδάλε θαη κεηά 
από απαίηεζε καο  ςεθίζηεθε δηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ΑΑΓΔ αλαιακβάλεη 

ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θύζεσο δαπαλώλ λνζειείαο θαη απνζεξαπείαο ησλ 
ππαιιήισλ ηεο πνπ πθίζηαληαη ζσκαηηθή βιάβε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο. 
  Η  ΓΑΚΔ  θαηαδηθάδεη ηελ βία από όπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη,  πξνθαιεί όκσο 

εληύπσζε ην γεγνλόο όηη θάπνηεο παξαηάμεηο απνδίδνπλ ηελ άζθεζε βίαο κόλν ζε 
αθξνδεμηνύο ιεο θαη δελ ππήξμαλ  πνηέ ε ΜΑΡΦΙΝ, νη μπινδαξκνί θαζεγεηώλ ζηα 

παλεπηζηήκηα απν αξηζηεξηζηέο αληηεμνπζηαζηέο, αιιά θαη ην όηη ζύκθσλα κε 
δεκνζηεύκαηα ν δνινθόλνο κε ην ηζεθνύξη ηεο Κνδάλεο αλήθεη ζηνλ 

αληηεμνπζηαζηηθό ρώξν! 
  Άιισζηε είλαη γλσζηό όηη θαηά ηελ επίζεζε ηνπ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

απνθαινύζε ηζηξάθηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο ! 

  Αο κελ βάδνπκε ινηπόλ ζηνπο δξάζηεο ηακπέιεο γηα δεκηνπξγία εληππώζεσλ θαη 
κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο ! 

  ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο νκνζπνλδίαο θαη ζην  ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ πνπ 
εθδόζεθε απνηππώζεθε κεηαμύ άιισλ θαη ε βνύιεζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο 

ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ αζηπλνκηθνύ θύιαθα ζηηο ππεξεζίεο καο 
ζαλ έλα επηπιένλ κέηξν πξνζηαζίαο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη απαμηώλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε  security θαη κεραλεκάησλ αληρλεπηώλ κεηάιισλ ,πνπ ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ θαη εηδηθά κε ηα κέηξα ηεο παλδεκίαο έρεη απνδεηρζεί 

πνιιαπιά ρξήζηκε. 
  Δίλαη ιππεξό πνπ νη παξαηάμεηο ΑΚΙ ,ΑΚΔ θαη ΓΑ παξαζπξόκελεο από 

ηδενιεςίεο, ηάρζεθαλ θαηά ηεο παξνπζίαο αζηπλνκηθνύ αιιά θαη ησλ security ζηηο 
ππεξεζίεο ρσξίο λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθνύο  ηξόπνπο πξνζηαζίαο !!!! 


