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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν που βάφουν τα χέρια τους με αίμα…!!! 
 

Λίγες ώρες μετά το θάνατο του συμβασιούχου-εργαζόμενου στο Δήμο 
Καλαμαριάς, έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που αποδεικνύουν τις 
εγκληματικές ευθύνες της Δημοτικής Αρχής και επιβεβαιώνουν τα όσα εδώ και 
αρκετούς μήνες καταγγέλλει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αφορμή την μακρά «μαύρη» λίστα 
των θανατηφόρων ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικά στις υπηρεσίες 
Καθαριότητας των Δήμων. 

Αλήθεια, ισχύει πώς το συνεργείο του Δήμου εργάζονταν σε Ιδιωτικό και όχι 
Δημοτικό χώρο τη στιγμή που ο συμβασιούχος-εργαζόμενος καταπλακώθηκε από 
το δέντρο στην προσπάθειά του να το κόψει; Ο κορμός τους δέντρου ήταν αυτός 
που του έκοψε το νήμα της ζωής μαζί και οι ευθύνες των... αρμοδίων Υπηρεσιών. Η 
εργασία σε ιδιωτικό χώρο είναι κάτι που καταγγέλθηκε, αλλά μέχρι στιγμής η 
Δημοτική Αρχή δεν το έχει διαψεύσει. 

Είτε βεβαίως ισχύει αυτό, είτε όχι, η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς δεν 
απαλλάσσεται των ευθυνών της, ούτε βεβαίως οι αρμόδιες υπηρεσίες των 
Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας που κωφεύουν συστηματικά, επιδεικτικά 
και προκλητικά στο αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για συνεχείς ελέγχους, τήρηση της 
νομιμότητας που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια και στην επιβολή ποινών όπου 
απαιτούνται για τη συμμόρφωση των αιρετών. 

Ο υπάλληλος που έχασε τη ζωή του μετά από περίπου μία εβδομάδα στο 
Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος, όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες, δεν είχε ειδικευτεί στην κοπή των δένδρων. Γιατί επελέγη για μία 
τέτοια εργασία που τελικά πλήρωσε με την ζωή του; Του επιβλήθηκε να κόψει το 
δένδρο; Είναι ένα θέμα που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στο χώρο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους αιρετούς να «διατάζουν» εργαζόμενους και ειδικά 
συμβασιούχους να καλύψουν κενά χωρίς όμως να έχουν σχετική εμπειρία και 
προϋπηρεσία. 

Ποιος προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους που πάνε για ένα μεροκάματο 
και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν σπίτι τους και πώς; Ή μήπως έχουν την επιλογή να 
αρνηθούν να κάνουν εργασίες για τις οποίες δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση; 
Που είναι η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία; 



Και ας υποθέσουμε πώς η επιχείρηση κοπής των δένδρων ήταν νομότυπη... 
Η Δημοτική Αρχή φρόντισε να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να 
μην υπάρξουν θύματα, όπως, δυστυχώς συνέβη; Ποιος θα πληρώσει για την 
ανθρώπινη ζωή που χάθηκε, όπως και για τους εργαζομένους, μόνιμους και 
συμβασιούχους, που θρηνεί τακτικά η «οικογένεια» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; 

Η τραγωδία στον Δήμο Καλαμαριάς και η μεγάλη «μαύρη» λίστα των 
ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απόρροια της εγκληματικής 
πολιτικής που ακολουθείται από την κυβέρνηση, και ειδικά της αδιαφορίας που 
επιδεικνύουν τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας στην τήρηση του 
Νόμου για την Υγιεινή και Ασφάλεια, όπως και των αιρετών ή μερίδας αιρετών που 
έχουν κάνει τις εργασιακές σχέσεις «λάστιχο» και βλέπουν τους εργαζόμενους ως 
αριθμούς που πρέπει να μειωθούν. Επιτέλους κάποιοι πρέπει να πληρώσουν που 
βάφουν τα χέρια τους με αίμα!!! 
 

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


