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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για σοβαρές
διαπιστωμένες παραβάσεις της Νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία της Υγείας
και της Ασφάλειας των εργαζομένων στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, διαβίβασε στην
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος.
Η εν λόγω Έκθεση, που διενεργήθηκε από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. και ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου, είναι
«καταπέλτης» κατά της Διοίκησης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Εισηγείται μάλιστα
ακόμη και την επιβολή προστίμου στον συγκεκριμένο Δήμο για τις σοβαρές παραβάσεις
της Νομοθεσίας, οι οποίες όπως σε πολλά σημεία της Εκθέσεως τονίζεται εγκυμονούν
κινδύνους για τις ζωές των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα, στην τρισέλιδη Έκθεση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πώς τα
κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και που
γίνονται συναλλαγές με κοινό, δεν συντηρούνται, με συνέπεια τον κίνδυνο από πτώση
τμημάτων της οροφής που αποκολλούνται. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί λόγω των
βροχοπτώσεων και της εισροής υδάτων σε ορισμένα κτίρια του Δήμου.
Επίσης, η Έκθεση του Σ.ΕΠ.Ε. κατέγραψε ηλεκτρολογικό πίνακα σε χώρο
αποθήκης που δεν διέθετε κάλυμμα και προστατευτικό καπάκι, ώστε να κλειδώνει,
με συνέπεια να υπάρχουν εκτεθειμένα τα υπό τάση στοιχεία, τα οποία εν δυνάμει μπορεί
να αποδειχθούν φονικά για τους εργαζόμενους που έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο
χώρο.
Τα ευρήματα των Επιθεωρητών Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία του
Σ.ΕΠ.Ε. στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος είναι αναρίθμητα, παρά τις προσπάθειες που
κάνει από το 2007 το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος να καταγραφούν
και να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα της αδιαφορίας, της
αδράνειας και της αλαζονείας που επιδεικνύει η Δημοτική Αρχή μη εφαρμόζοντας τη
Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα και
προκειμένου να προστατεύσει τις ζωές των εργαζομένων στον Δήμο ΣπάτωνΑρτέμιδος, αποφάσισε να διαβιβάσει της Έκθεση του Σ.ΕΠ.Ε. στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών για τις περαιτέρω ενέργειές του. Θέση της Ομοσπονδίας,
είναι, πώς η παραβίαση της Νομοθεσίας για ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζομένων πρέπει να τιμωρείται, προς αποφυγήν επικίνδυνων καταστάσεων και
απώλειας ανθρωπίνων ζωών.
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