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Αλαθοίλφζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πάξνπλ καδηθά 

κέξνο ζηελ 24σξε απεξγία ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ., ηελ Σεηάξηε 8 Μαξηίνπ. Η απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο ζηηο 12:30. 
 

Ελώλνπκε ηε θσλή καο κε όιοσς ηοσς εργαδοκέλοσς, ηοσς θοηηεηές, ηε λεοιαία θαη όιο ηολ ιαό 

γηα ηο ηραγηθό ποιύλεθρο ζηδεροδροκηθό δσζηύτεκα θαη δεηάκε ηελ ηηκφρία όιφλ ηφλ ελότφλ. Σα 

αίηηα θαη οη εσζύλες γη’ ασηή ηελ αλείπφηε ηραγφδία πρέπεη λα ερεσλεζούλ ζε βάζος. Παραιείυεης 

εηώλ, αλεύζσλες ζηάζεης θαη δηατροληθές αδηαθορίες πρέπεη λα έιζοσλ ζηελ επηθάλεηα. 
 

Απαηηνύκε λα απνθαιπθζνύλ νη πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο ηξαγσδίαο, λα αποθαισθζούλ οη έλοτοη 

θαη λα ηηκφρεζούλ θαη λα κελ θρύβοληαη πίζφ από ηα «αλζρώπηλα» ιάζε, όηαλ οη ίδηοη θρόληηζαλ λα 

κελ σπάρτεη θακηά ζύγτρολε σποδοκή αζθαιείας, ποσ ζηελ εποτή κας παρέτεηαη από ηα επηηεύγκαηα 

ηες επηζηήκες θαη ηες ηετλοιογίας. 
 

Δηεθδηθνύκε: 
 

 ύγρξνλεο δεκόζηεο, θαη αζθαιείο ζπγθνηλσλίεο γηα όιν ηνλ ιαό, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ ζεσξεί ηελ αλζξώπηλε δσή θόζηνο.  

 Πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ κε άξηηα εθπαίδεπζε, εθαξκνγή ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ αζθαιείαο 

ζε όια ηα ΜΜΜ θαη άκεζε πινπνίεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ ζπλδηθάησλ.  

 Οπζηαζηηθά κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ιανύ. Μέηξα πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ζε δεκόζηεο ππνδνκέο θαη ρώξνπο δνπιεηάο. 

 Επαξθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ώζηε λα θαιπθζνύλ νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο, λα δηακνξθσζνύλ νη ζηνηρεηώδεηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ έιεγρνη ζε όια ηα ζρνιεία κε επζύλε ηνπ θξάηνπο θαη ζηειέρσζε ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ. 

 Κπβέξλεζε, αξκόδηα ππνπξγεία θαη ηνπηθή δηνίθεζε λα πάξνπλ ηηο επζύλεο ηνπο γηα όια ηα δεηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζρνιείσλ.  

 Να πξαγκαηνπνηεζνύλ άκεζα αληηζεηζκηθνί έιεγρνη ζε όια ηα ζρνιεία κε επζύλε ηνπ θξάηνπο.  

 Να εθδνζνύλ πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζε όια 

ηα ζρνιεία, από θξαηηθό θνξέα θαη πξσηόθνιια ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο πξνβιεπόκελνπο όξνπο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.   
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