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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στάση εργασίας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-10-2021, από 09.00 έως τέλος ωραρίου
Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ εκφράζει την ομόφωνη συμπαράστασή του, ενόψει της δίκης (στο
Γ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης) που επίκειται για την Παρασκευή 22-10-2021 στον
συνάδελφο Μηχανικό μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την
υπόθεση και μετά από εξέταση των δεδομένων, παραθέτει τη γνώμη του:
Κατηγορείται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι προξένησε χωρίς να το προβλέψει τον
θανάσιμο τραυματισμό ανηλίκου 17 χρονών, σε πίστα ολίσθησης στο πάρκο skate στη Νέα
Παραλία Θεσσαλονίκης με ποδήλατο ΒΜΧ, διότι δεν μερίμνησε ως όφειλε: για κατασκευή έργων
συντήρησης, για διαρκή και άρτια λειτουργία των θεματικών πάρκων της Ν. Παραλίας και
δεν συντήρησε την πίστα ολίσθησης που έγινε το ατύχημα.
Όπως ενημερωθήκαμε, το ατύχημα έγινε στις 27-1-2018 ημέρα Σάββατο, ενώ όπως
αναφέρεται στο κατηγορητήριο, «Στον εν λόγω χώρο καθημερινά αναβάτες ποδηλάτων και
skateboard προέβαιναν σε ελιγμούς δεξιοτεχνίας, φιγούρες και άλματα».
Το πάρκο skate κατασκευάσθηκε και λειτουργεί από το 2009 στη Νέα Παραλία. Ο έλεγχος
από προσωπικό του Δήμου είναι καθημερινός, εκτός Σαββατοκύριακου και καταγράφεται σε
ημερολόγιο, παράλληλα με τους ελέγχους στις 60 παιδικές χαρές του Δήμου Θεσσαλονίκης με
απαίτηση καταγραφής της ώρας ελέγχου. Ο έλεγχος της Παρασκευής 26-1-2018 δεν διαπίστωσε
κάποια φθορά ή βανδαλισμό. Οι φθορές γενικώς που διαπιστώνονταν αφορούσαν σπανίως
χαλάρωση ή απουσία κάποιας από της πολυάριθμες βίδες της άνω επιφάνειας ολίσθησης οι
οποίες αποκαθίσταντο άμεσα.
Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι περιφραγμένος, σύμφωνα με την μελέτη και η χρήση είναι
ελεύθερη όπως σε όλη την Ελλάδα. Για τα πάρκα skate δεν υπάρχει νομοθεσία όπως αντίστοιχα
για τις παιδικές χαρές και το κυριότερο, η λειτουργία τους με φύλακες δεν αποτελεί αρμοδιότητα ή
επιλογή ενός Τμήματος Συντήρησης.

Πιστεύουμε ότι το θέμα φύλαξης των πάρκων και παιδικών χαρών, στους Δήμους είναι
υπόθεση ζωτικής σημασίας επομένως, έκαστος δήμος θα έπρεπε να μεριμνήσει σχετικά, για την
αποφυγή ατυχημάτων. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο έλεγχος του χώρου μπορεί να
πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες αλλά όχι τα Σαββατοκύριακα ή τις Αργίες. Επιπρόσθετα, το
γεγονός ότι δεν υπάρχει φύλαξη των χώρων και κατά τις βραδινές ώρες, ούτε επιτήρηση καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας, πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες για ατυχήματα με άγνωστη αιτία και
άγνωστο υπαίτιο. Το συγκεκριμένο θέμα επισημαίνεται και από το Συνήγορο του Πολίτη με σχετικό
έγγραφο (αρ. Πρωτ. 198282/4213/2017) προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
Οι αρμοδιότητες των Μηχανικών στο Δημόσιο είναι συγκεκριμένες και αποτυπώνονται σε
κανονισμούς λειτουργίας ή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οποιοδήποτε επιπλέον θέμα,
που προκύπτει, εξετάζεται και αποφασίζεται από την Διοίκηση του Δήμου, μέσα από τις
Αποφάσεις Αρμοδίων Οργάνων.
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πάρκων και παιδικών χαρών, θεωρούμε ότι είναι
ελλιπές ως προς την ασφάλεια των παιδιών και θα πρέπει να αναθεωρηθεί με εξειδικεύσεις στις
νέες τάσεις παιχνιδιού.
Κι επειδή πιστεύουμε ότι ο ρόλος του Μηχανικού στο Δημόσιο είναι πρωτίστως, η τήρηση
των κανόνων και της νομοθεσίας για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καλούμε τις
δικαστικές αρχές να εξετάζουν σε βάθος τις υποθέσεις και την ουσία, όσον αφορά τις
αρμοδιότητες και την κατανομή των ευθυνών, γιατί η κάθε άδικη καταδίκη γίνεται
τροχοπέδη στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση της εργασίας των μηχανικών, στην
«εύκολη» παραπομπή σε δικαστικές και κατά συνέπεια και σε πειθαρχικές διώξεις.
- Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας
- Λέμε ΟΧΙ στις άδικες διώξεις υπαλλήλων για θέματα που δεν αποτελούν δική τους ευθύνη
- Λέμε ΟΧΙ στην “αμυντική” άσκηση των καθηκόντων των μηχανικών εξαιτίας αυτής της
κατάστασης
Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται, άδικα, σε δικαστικές και
πειθαρχικές περιπέτειες. Γιατί στην αδικία, κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του!

Η Πρόεδρος

Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νέστορας Τσουμαλάκος

