
 

 

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ, ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ – 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

Άλλο ένα θύμα θρηνεί ο κλάδος των εργαζομένων στους δήμους και προστίθεται στη 

μακριά μαύρη λίστα εργατικών δυστυχημάτων - ατυχημάτων.  

Εργαζόμενος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων τραυματίσθηκε 

θανάσιμα την ώρα της εργασίας του, την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022. Ο 57χρονος Γιάννης 

Λογοθέτης, πατέρας δύο παιδιών, ήταν πάνω σε καλαθοφόρο όχημα και κλάδευε 

δέντρα στα Ίσθμια, στην παραλία «Κρυφή», όταν έπεσε στο κενό από ύψος 6 μέτρων 

από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. 

Ως ΔΑΣ-ΟΤΑ  εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους 

του συναδέλφου. 

Ο θάνατος του συναδέλφου γεννάει ερωτηματικά που η δημοτική αρχή οφείλει να 

απαντήσει. 

Υπήρχε κατ’ εξαίρεση απόφαση να χειρίζεται ο συνάδελφος μηχάνημα έργου, που 

είναι το καλαθοφόρο όχημα, όταν ό νόμος (αρθ.47 Ν. 4250/2014) προβλέπει κατ’ 

εξαίρεση απόφαση από τους δημάρχους μόνο για οδήγηση υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων; 

Ποιος έδωσε την εντολή κίνησης του οχήματος όταν ο υπεύθυνος βάρδιας δεν έκδωσε 

καμία σχετική εντολή; 

Παρείχε στον συνάδελφο ο δήμος όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας για 

εργασίες σε ύψος;  

Έλαβε ο δήμος όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τέτοιες εργασίες; 

Γιατί ο συνάδελφος εκτελούσε μόνος του τόσο σοβαρές εργασίες; 

Κυβέρνηση και δήμαρχοι μας θεωρούν αναλώσιμους, δεν υπολογίζουν ούτε τις ζωές 

τις δικές μας αλλά ούτε και των οικογενειών μας. Βάζουν τα μέτρα προστασίας και τις 

συνθήκες εργασίας στο ζύγι κόστους – οφέλους και δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό 

μέτρο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Τα εργοδοτικά εγκλήματα δεν οφείλονται ούτε στη κακιά στιγμή, ούτε στην κακιά ώρα 

όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν κυβέρνηση και δήμαρχοι. Οι δεκάδες νεκροί και οι 



εκατοντάδες σακατεμένοι, είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής αδιαφορίας 

εργοδοτών-δημάρχων και κυβέρνησης. Χρέος μας είναι να αντισταθούμε. 

Η πλειοψηφία της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε συλλυπητήριες 

ανακοινώσεις και να αφήνει την Δημοτική Αρχή Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. 

Θεοδώρων στο απυρόβλητο.   

Απαιτούμε να διερευνηθούν σε βάθος και να δημοσιευθούν τα αίτια του εργατικού 

δυστυχήματος που κόστισε την ζωή του συναδέλφου, καθώς και να αποδοθούν οι 

ευθύνες σε όποιους τους αναλογούν. 

Φτάνει πια. Όχι άλλο αίμα, όχι άλλη ζωή συναδέλφου, στο βωμό της πολιτικής που 

μας εξοντώνει. 

Αθήνα, 10/8/2022 

     


