
 
Κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων η αλαζονεία και η απάθεια 

της κ. Κεχαγιά 

 

Για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου 

Πεντέλης εκθέτει τη δημοτική αρχή για παραλείψεις που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια τους. Την πρώτη φορά συνέβη με την ελλιπή συντήρηση των οχημάτων και το 

αίτημα του Συλλόγου για άμεση διόρθωση των βλαβών, προκειμένου να ανταπεξέρχονται 

με ασφάλεια στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Αυτή τη φορά καταγγέλουν ότι επί δύο χρόνια 

η δημοτική αρχή δεν τους χορηγεί τα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα ατομικής 

προστασίας (Μ.Α.Π) προβάλλοντας ατυχείς δικαιολογίες και αναγκάζοντάς τους να θέτουν 

καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή τους. Άραγε μήπως αυτή η καταγγελία του Συλλόγου πρέπει 

να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης και αξιολόγησης των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών; 

Παράλληλα οι εργαζόμενοι υπενθυμίζουν ότι επί τέσσερις μήνες η Δήμαρχος της πόλης 

αρνείται να τους συναντήσει προκειμένου να συζητήσουν τα χρόνια ζητήματα που 

ταλανίζουν τον τομέα της καθαριότητας “εφαρμόζοντας την γνωστή σε όλους τακτική της 

κώφευσης και της απαξίωσης”. Άραγε μήπως δεν είναι αποτελεσματική η μέθοδος της 

“πάπιας” σε θέματα που αφορούν στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια;  

Προφανώς το αυτί της κ. Κεχαγιά δεν ιδρώνει παρά την μεγάλη αύξηση των εργατικών 

ατυχημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο με θύματα υπαλλήλους της καθαριότητας. Ακόμα και 

σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα επιδεικνύει αλαζονεία, απάθεια και οπωσδήποτε 

ανεπάρκεια διαχείρισης, παραμένοντας ως συνήθως άφαντη, ενώ ταυτόχρονα δυσφημεί το 

Δήμο μας, σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, με τη συμπεριφορά της αυτή. 

Από την δική μας πλευρά ως δημοτική παράταξη έχουμε προβεί σε μια σειρά ενεργειών για 

το θέμα: 



1) Ζητήσαμε από την Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου 

και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να μας κοινοποιήσουν όλες τις ενέργειες 

που έγιναν για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (σχετικό αίτημα και μελέτη 

προδιαγραφών και κόστους) καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν 

υλοποιήθηκε η σχετική προμήθεια κατά το έτος 2022. Σημειώνουμε ότι ενώ οι 

σχετικές πιστώσεις είχαν εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς του 

Προϋπολογισμού Εξόδων 2022 (βλέπε απολογιστικά εξόδων μέχρι 30-11-2022 ΑΔΑ:  

Ψ172ΩΞ3-Ο6Ξ ), τα εν λόγω ποσά παρέμειναν αδιάθετα (!), όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

a) Κ.Α. 20-6063.006 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ετους 20.000,00 € 

b) Κ.Α. 70-6063.006 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 4.000,00 € 

2) Ζητήσαμε από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου 

τις τεχνικές εκθέσεις του αναδόχου υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ο οποίος 

παραμένει ο ίδιος τα τελευταία δύο χρόνια (ΑΔΑ: ΨΩΩ6ΩΞ3-ΜΤΤ  για το 2023, ΑΔΑ: 

ΨΒΒΠΩΞ3-ΒΞΚ για το 2022).  

Καλούμε την κ. Κεχαγιά, να ενεργήσει με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες για 

οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα στους υπαλλήλους του Δήμου μας. Καλούμε την κ. Κεχαγιά, 

έστω και τώρα στο τέλος της θητείας της, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να 

δρομολογήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες που θα προστατεύσουν την εργασιακή υγεία και 

την υπηρεσιακή ασφάλεια των εργαζομένων της καθαριότητας του Δήμου Πεντέλης.  

Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που πριν από λίγο καιρό η ίδια ευχαριστούσε για τις 

ηρωικές τους προσπάθειες την περίοδο της πανδημίας. Σήμερα κωφεύει όταν οι άνθρωποι 

αυτοί της ζητούν το αυτονόητο! Να τους χορηγήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως 

άλλωστε προβλέπεται, προκειμένου να υπηρετήσουν αποτελεσματικά την πόλη μας και να 

προφυλάξουν την υγεία και την ασφάλεια τους. Θεωρούμε αυτονόητο ότι μετά από όλα αυτά 

θα σταματήσει να κρύβεται στο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου και ως δημοκρατικός 

πολίτης θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για συζήτηση 

με σκοπό την επίλυση όλων των παραπάνω σημαντικών θεμάτων. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8172%CE%A9%CE%9E3-%CE%9F6%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A96%CE%A9%CE%9E3-%CE%9C%CE%A4%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%92%CE%A0%CE%A9%CE%9E3-%CE%92%CE%9E%CE%9A?inline=true
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