
 

                                                                                                                         Αθήνα, 19/11/2021 

                                                                                     Α.Π.: 98 
        

 

                                                                                ΠΡΟΣ: 
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

κ. Μάκη Βορίδη 

                                                      2.  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                  κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                  (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)                            

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ 
 

 

 

Κύριε Υπουργέ,  
 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 
 

     Κατ’ επανάληψη έχουμε ζητήσει την εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για τους 
εργαζόμενους στα ΚΕΠ και συνήθως το θέμα παραπέμπεται προς λύση στους Δήμους 
με υπομνηστικές εγκυκλίους.  

Επειδή: 

1. Έχει αυξηθεί η επιθετική συμπεριφορά πολιτών. Όλο και περισσότεροι  
εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες, δέχονται προσβολές –ακόμα και χυδαίες- καθώς 
και απειλές για χρήση βίας.   

2. Σημειώνονται περιστατικά όπου πολίτες δεν σταματούν στις απειλές, αλλά 
προβαίνουν σε χρήση βίας, όπως πρόσφατα στην Αττική. 

3. Στην πλειονότητα των ΚΕΠ δεν υπάρχει προσωπικό ασφάλειας 
(security) στην είσοδο ούτε έχει διατεθεί άλλο προσωπικό μετά τα νέα 
μέτρα για τον έλεγχο εισόδου των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, μέτρα 
λόγω των οποίων μάλιστα πολλαπλασιάστηκαν οι διενέξεις υπαλλήλων των 
ΚΕΠ με πολίτες. 

4. Οι εργαζόμενοι είναι εξαιρετικά ανασφαλείς όσον αφορά τη σωματική 
τους ακεραιότητα ή και τη ζωή τους, κυρίως όσοι βρίσκονται μόνοι σε βάρδια 
διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας και ιδιαίτερα οι γυναίκες.  

5. Πολλοί θεωρούν ότι τα ζητήματα ασφάλειας αποτελούν πλέον το πιο 
σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με άλλα ζητήματα-πάγια 
αιτήματα των εργαζόμενων που έχουν τεθεί από την Ομοσπονδία μας.  

6. Οι Δήμοι για διάφορους λόγους δεν δίνουν λύσεις στο πρόβλημα. 
7. Έχουν υποχρέωση να δώσουν λύσεις τα συναρμόδια Υπουργεία ΥΠΕΣ 

και ΥΨηΔ. 
8. Λύσεις πρέπει να δοθούν για να μην έχουμε άλλα θύματα βίαιων 

συμπεριφορών και, το σημαντικότερο, πριν θρηνήσουμε θύματα των 
συμπεριφορών αυτών. 

      



 

ΖΗΤΑΜΕ: 

1. Να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και να ληφθούν μέτρα για τη 
δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ.  

2. Να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για προσωπικό φύλαξης (security) 

των ΚΕΠ στους Δήμους.  

3. Να επανέλθει άμεσα το πρωινό (7.30 – 15.30) ωράριο λειτουργίας των 
ΚΕΠ,  

 τουλάχιστον όσο διαρκεί η πανδημία και το διοικητικό βάρος της που 
έχει επιρριφθεί στα ΚΕΠ και  

 οπωσδήποτε μέχρι να θεσμοθετηθούν νέοι όροι για τη λειτουργία των 
ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο, ανάλογα με τον αριθμό των 
υπηρετούντων υπαλλήλων, τον πληθυσμό των κατοίκων δημοτικής 
ενότητας και τις παρεχόμενες συνθήκες ασφάλειας για τους 
εργαζόμενους. 

 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 
 

 

 


