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Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλσζε 
 

Σο Δ.. ηοσ ζσλλόγοσ εκπαιδεσηικών Π.Ε. «ο Μακρσγιάννης» καλεί ηα μέλη ηοσ να πάροσν μαζικά 

μέρος ζηην 24ωρη γενική πανελλαδική - πανεργαηική απεργία Γ..Ε.Ε. - Α.Δ.Ε.Δ.Τ., ηην Πέμπηη 16 

Μαρηίοσ. Η απεργιακή ζσγκένηρωζη θα πραγμαηοποιηθεί ζηην πλαηεία Κλασθμώνος ζηις 11:00. 
 

ηις 16 Μαρηίοσ απεργούμε, ζσμμεηέτοσμε ζηις ζσγκενηρώζεις και διεκδικούμε αζθάλεια ζηις 

μεηαθορές, δικαίωμα ζηη μόρθωζη και ηην σγεία με ένα κοινωνικό κράηος ζηην σπηρεζία ηων πολιηών. 
 

ηις 16 Μαρηίοσ ενώνοσμε ηη θωνή μας νη εξγαδόκελνη ζηνλ δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

ενώνοσμε ηη θωνή μας κε ηε ζπνπδάδνπζα θαη ηε καζεηηώζα λενιαία, ενώνοσμε ηη θωνή μας κε 

όιν ηνλ ιαό θαη ζηηάμε απανηήζεις γηα ην πνιύλεθξν ζηδεξνδξνκηθό δπζηύρεκα. Οι μαζικές 

ζσγκλονιζηικές κινηηοποιήζεις ηων ηελεσηαίων ημερών μας δείτνοσν ηον δρόμο! 
 

Απαιηούμε να αποκαλσθθούν οι πραγμαηικές αιηίες ηης ηραγωδίας, λα απνθαιπθζνύλ θαη λα 

ηηκσξεζνύλ νη έλνρνη ρσξίο ζπκςεθηζκνύο θαη ζπγθαιύςεηο. Απαιηούμε να αποδοθεί δικαιοζύνη! 

Κακία αλνρή πιένλ! Σν νθείινπκε ζηε κλήκε ησλ αδηθνρακέλσλ ζπλαλζξώπσλ καο ζηα Σέκπε... 
 

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.  
 

ΚΑΜΙΑ ΤΓΚΑΛΤΨΗ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΣΑ ΣΕΜΠΗ 
 

     Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 
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