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ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

     Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη επιθετική 

συμπεριφορά πολιτών προς υπαλλήλους των ΚΕΠ. Δυστυχώς, αυτή η συμπεριφορά 

δεν περιορίζεται μόνο δια ζώσης, αλλά έχει πάρει δραματικές διαστάσεις και μέσω 

των social media.  

     Αφορμή για το παρόν, έχει σταθεί το τελευταίο περιστατικό που συνέβη με 

θύματα τους συναδέλφους μας στο ΚΕΠ Χρυσούπολης Καβάλας του Δήμου Νέστου. 

Συγκεκριμένα, υπήρξε ανάρτηση σε τοπική ομάδα στο Facebook -αριθμεί 5.500 μέλη 

περίπου- στην οποία αμφισβητείται η ψυχική υγεία των υπαλλήλων. Δεν είναι η 

πρώτη φορά που ανάρτηση συκοφαντεί συναδέλφους μας και δημιουργεί μια 

λανθασμένη δημόσια εικόνα. Γνωρίζετε πόση δύναμη έχουν πλέον τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και πόσο εύκολα μπορούν να κατευθύνουν τις μάζες και να 

οδηγήσουν κάποιους σε παραβατικές συμπεριφορές, που φτάνουν ως τη χειροδικία 

και την πρόκληση σωματικών βλαβών σε εργαζόμενους. Αντιλαμβάνεστε, επίσης, ότι 

τέτοιου είδους δημοσιεύσεις έχουν επιρροή και στην προσωπική και κοινωνική ζωή 

των υπαλλήλων που κατοικούν σε μικρές τοπικές κοινωνίες.  

      Θεωρούμε αυτονόητο πως θα καταδικάσετε τις ανωτέρω συμπεριφορές και σας 

ζητάμε να προβείτε άμεσα σε όλες εκείνες τις ενέργειες και στη λήψη μέτρων που θα 

διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους συναδέλφους μας. 

 



 

     Συγκεκριμένα ζητάμε : 

 Φύλαξη των ΚΕΠ και ειδικά αυτών που δέχονται μεγάλο όγκο κοινού μέσω 

της Δημοτικής Αστυνομίας είτε μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 

(security). 

 Συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.  

 Στέγαση των ΚΕΠ σε κεντρικά σημεία των πόλεων.  

 Συχνές επισκέψεις του γιατρού εργασίας στα ΚΕΠ της εποπτείας του. 

 Οργάνωση σεμιναρίων σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα τη διαχείριση 

κοινού και τον τρόπο αντιμετώπισης συγκρούσεων. 

 Νομική προστασία των υπαλλήλων σε απειλές οποιασδήποτε μορφής από 

πολίτες. 

     Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ είναι δημόσιοι λειτουργοί 

που διεκπεραιώνουν υποθέσεις πολιτών και όχι ψυχολόγοι ή ψυχίατροι. Μετά από 18 

έτη συνεχούς συναλλαγής με το κοινό έχουν εξαντληθεί οι αντοχές τους και σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να μετατρέπονται οι εργαζόμενοι σε σάκο του μποξ της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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