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  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την οδύνη της και τα θερμά συλλυπητήρια της 

στην οικογένεια του Δημοτικού Υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων Σωτήρη 
Μπραχάλα που έχασε χθες τη ζωή του εν ώρα εργασίας από ηλεκτροπληξία. 
Πρόκειται για έναν ακόμη θάνατο, που θλίβει για ακόμη μία φορά την οικογένεια 
των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο 50χρονος Σωτήρης Μπραχάλας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών 
δενδροκομίας. Ένα κλαδί άγγιξε στα καλώδια υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. με 
αποτέλεσμα να «χτυπηθεί» από το ρεύμα και να χάσει τη ζωή του. Μεταφέρθηκε 
στο Νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Οι ακριβείς 
συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. 

Θα πρέπει ωστόσο να χυθεί άπλετο φως στη διαδικασία που τηρήθηκε 
κατά τις εργασίες δενδροκομίας για να διαπιστωθεί αν είχαν ληφθεί όλα τα 
μέτρα ασφαλείς προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή. Ο εκλιπών 
Δημοτικός Υπάλληλος θεωρείται από τους πιο συνεπείς στην εργασία του, άξιος και 
αγαπητός στο Δήμο Τρικκαίων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποτελέσει έναν 
επιπλέον λόγο στην σε βάθος έρευνα και απόδοση ευθυνών όπου και αν υπάρχουν.  

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πρόσφατα πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα την Υγιεινή 
και Ασφάλεια, με αφορμή τα συνεχόμενα Εργατικά Ατυχήματα που σε πολλές 
περιπτώσεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Από την Ημερίδα αυτή προέκυψαν 
χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά και δεσμεύσεις από τα χείλη των αρμοδίων, όπως ο 
Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης για την αναθεώρηση του θεσμικού 
πλαισίου όσον αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια, αλλά και την αυστηροποίηση των 
ποινών όπου αυτό δεν εφαρμόζεται. 

Όσο οι εξαγγελίες και οι δεσμεύσεις από τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών 
και Εργασίας δεν παίρνουν «σάρκα και οστά», τόσο θα αυξάνεται η «μαύρη» λίστα 
των θανάτων των Δημοτικών Υπαλλήλων. Όσο εντατικοποιείται η εργασία, ως 
συνέπεια της ανυπαρξίας προσλήψεων, κάτι που εξυπηρετεί και άλλες 
σκοπιμότητες (π.χ. ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών) τόσο θα μεγαλώνει ο πόνος για 
την οικογένεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιτέλους πρέπει όλα αυτά να 
αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν τώρα!!! 
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