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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ-
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) θεωρεί απολύτως δίκαιο και στηρίζει το αίτημα 
του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμων Νομού Λάρισας να χορηγηθεί ειδική άδεια 
στους Δημοτικούς υπαλλήλους που βρέθηκαν εξαιτίας του πρόσφατου σεισμού 
χωρίς κατοικία και παλεύουν να ορθοποδήσουν από τον φόβο που έχει σπείρει ο 
Εγκέλαδος στους ίδιους και τις οικογένειες τους, τις αντιξοότητες και τις δυσμένειες 
τις οποίες έχουν πλέον να αντιμετωπίζουν. 

Αρκετοί εργαζόμενοι στους Δήμους του Νομού Λάρισας είναι μεταξύ των 
πολιτών των οποίων τα σπίτια τους υπέστησαν σοβαρές ζημίες από τον σεισμό 
και κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να 
συμπαρασταθούν στις οικογένειες τους να στήσουν το σπιτικό τους προσωρινά σε 
σκηνές, τροχόσπιτα, οικίσκους και ξενοδοχεία και ταυτόχρονα τρέχουν να σώσουν 
ότι περισώζεται από την περιουσία τους, όπως και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 
έγγραφα για να λάβουν την όποια κρατική ειδική αποζημίωση.  

Ψυχολογικά και σωματικά κουρασμένοι από τις εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης των τελευταίων ημερών, με τα παιδιά τους να μην 
πηγαίνουν σχολείο και να αναγκάζονται να βρίσκονται κοντά τους για πολλούς 
και διαφόρους λόγους, οι Δημοτικές Αρχές και η κυβέρνηση δεν μερίμνησαν 
προκειμένου να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους ειδική άδεια για να στηρίξουν 
τις οικογένειες τους. Αντ' αυτού υποχρεώνονται να πηγαίνουν στις υπηρεσίες τους, 
ταξιδεύοντας σε ορισμένες περιπτώσεις για αρκετή ώρα ή να χρεώνονται με 
κανονική άδεια τις ημέρες απουσίας τους. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τις Δημοτικές Αρχές και την κυβέρνηση να σταθούν 
στο πλευρό των σεισμόπληκτων συνολικά και των εργαζομένων στους Δήμους 
του Νομού Λάρισας ειδικότερα, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα που θα 
διασφαλίσουν ότι κανείς εξ αυτών που έχουν πληγεί ή αδυνατούν να φτάσουν με 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας τους δεν θα θεωρηθεί αδικαιολογήτως απών και θα 
τους χορηγηθεί ειδικά άδεια για όσο χρόνο αυτό απαιτείται.  



Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με υψηλό αίσθημα ευθύνης 
βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της παροχής βοήθειας προς τους 
συνανθρώπους τους όταν φυσικές καταστροφές ή άλλες συνθήκες, όπως η 
πανδημία του κορονοϊού, το επιβάλλουν. Είναι όμως κι αυτοί μέλη της Ελληνικής 
Κοινωνίας που τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, έχει υποφέρει πολλά.   

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που 1.700 περίπου κατοικίες έχουν κριθεί 
προσωρινά μη κατοικήσιμες, με αυτόν τον κόσμο να μένει σε σκηνές, 
τροχόσπιτα, οικίσκους, ξενοδοχεία και τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με 
δεκάδες από αυτά να έχουν υποστεί ζημιές και να μην υπάρχει μέχρι τώρα 
χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης τους, δεκάδες συνάδελφοι αντιμετωπίζουν κι άλλα 
προβλήματα. 

 
Ενδεικτικά:  

• Καθώς τα παιδιά τους δεν πάνε σχολείο, προκύπτει η ανάγκη να βρίσκονται 
κοντά τους. Αντί όμως να προβλεφθεί ειδική άδεια για αυτούς, τους χρεώνουν 
την κανονική. 

• Αντίστοιχα δεκάδες συνάδελφοι που προσπαθούν ακόμα να συνέλθουν, που 
κοιμούνται σε καταυλισμούς, σκηνές και αλλού, προσπαθώντας ταυτόχρονα 
να βάλουν τη ζωή τους  σε μια τάξη, μαζεύοντας έγγραφα και δικαιολογητικά 
για να κάνουν τις απαραίτητες αιτήσεις για τις αποζημιώσεις και άλλα 
ζητήματα, συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, ταξιδεύοντας καθημερινά 
αρκετά χιλιόμετρα ή χρησιμοποιούν την κανονική τους άδεια. 

 
Ο Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας από την πρώτη στιγμή 

βρέθηκε στο πλευρό των συναδέλφων και των σεισμόπληκτων συνολικά, 
απαιτώντας την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία του 
λαού απέναντι στις ζημιές και τις καταστροφές, που προκλήθηκαν, για να γίνει άμεσα 
καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθούν στο σύνολό τους (100%) οι 
καταστροφές που υπάρχουν. 

Σε αυτή τη βάση καλούμε τις Δημοτικές Αρχές και την κυβέρνηση, να πάρουν 
μέτρα και για τους παραπάνω συναδέλφους, να διασφαλισθεί ότι κανείς 
εργαζόμενος που έχει πληγεί ή αδυνατεί να φτάσει με ασφάλεια στο χώρο δουλειάς 
του και για όσο διάστημα μένουν κλειστά τα σχολεία,  να μη θεωρηθεί 
αδικαιολογήτως απών από την εργασία του, να δοθεί  «ειδική άδεια» και όχι να 
χρεώνονται την κανονική, για όσο καιρό χρειάζεται, ώστε να μπορέσουν να 
ορθοποδήσουν. 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
 


