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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ       

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. 

 

Κύριε Υφυπουργέ,  

    Η ασφάλεια των εργαζομένων στα ΚΕΠ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Κατ’ επανάληψη έχουμε ζητήσει την εξασφάλιση των 

συνθηκών ασφαλείας για τους υπαλλήλους αλλά καμία λύση δεν έχει δοθεί στο θέμα αυτό. 

 

    Η επιθετική συμπεριφορά κατά των υπαλλήλων με λεκτική βία, επεισόδια χειροδικίας 

και καταστροφή προστατευτικών τζαμιών είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο.   Ο φόρτος 

εργασίας, η υποστελέχωση και τα μέτρα ελέγχου των πιστοποιητικών εισόδου δημιουργεί 

μεγάλη αναμονή πολιτών. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, ειδικά στην Αττική σε μεγάλο 

βαθμό, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων έχει 

επιβαρυνθεί αναγκαστικά και με τον έλεγχο εισόδου με προσωπικά μέσα, διότι ούτε 

προσωπικό ασφαλείας έχει σταλεί ούτε συσκευές για έλεγχο των πιστοποιητικών κατά την 

είσοδο των πολιτών στην υπηρεσία. 

    Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αρκεστεί σε μια τυπική αλληλογραφία 

προς τους Δημάρχους για διάθεση προσωπικού κι εξοπλισμού χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα, 

αφού ούτε τους υποχρέωσε αλλά ούτε έλεγξε ποτέ εάν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας παρά 

τις επανειλημμένες οχλήσεις μας. Έτσι οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν δώσει λύση, το 

πρόβλημα οξύνεται κι είναι από κοινού υπεύθυνοι με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 



 
για τις δυσάρεστες καταστάσεις που συμβαίνουν καθημερινά αλλά και για οποιαδήποτε 

σωματική βλάβη συναδέλφου στο χώρο εργασίας του από δω και στο εξής. 

 

   Οι εργαζόμενοι νιώθουν και είναι εξαιρετικά ανασφαλείς σε ότι αφορά την σωματική 

τους ακεραιότητα και την ψυχική τους υγεία, πολύ περισσότερο όσοι εργάζονται τις 

απογευματινές ώρες διότι πολλές φορές απασχολείται ένας μόνο υπάλληλος. 

Η αδράνεια όλων των εμπλεκομένων και η μετάθεση ευθυνών ο ένας στον άλλον 

παρατείνει το πρόβλημα και δεν προσομοιάζει καθόλου σε μια υπεύθυνη και συνετή 

διοίκηση. Καταδικάζουμε όλη αυτήν την αδιαφορία που οδηγεί τους εργαζομένους σε 

εξουθένωση και τους εκθέτει καθημερινά σε κίνδυνο. Πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος 

πριν υπάρξουν απρόβλεπτες συνέπειες σε ανθρώπινη ζωή. Απαιτούμε: 

Την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων στα ΚΕΠ και την 

ενίσχυσή τους με προσωπικό ασφαλείας πριν καταλήξουμε σε ανθρώπινη απώλεια 

Επιφυλασσόμαστε για τις δικές μας ενέργειες και θα προασπίσουμε με κάθε νόμιμο 

τρόπο το δικαίωμα στην ασφαλή και υγιή εργασία των συναδέλφων.                                                                                                                     

                               

 

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

             
             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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