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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  
 

Το πρόσφατο πολύνεκρο σιδηροδρομικό ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ στα Τέμπη, προκάλεσε 

τεράστιο ΠΟΝΟ και ΘΥΜΟ για την ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ σιδηροδρομική ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη χώρα μας. Το 

μέγεθος της έλλειψης ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές, δεν το φανταζόταν κανένας πολίτης, 

μέχρι τη στιγμή του τραγικού δυστυχήματος.  

Οι μηχανικοί του δημοσίου ενώνουμε τη φωνή μας με το σύνολο της κοινωνίας, 

απαιτώντας την απόδοση ευθυνών και την ασφάλεια στο σύνολο των υποδομών της χώρας.  

Οι κρίσιμες υποδομές της χώρας μας θα μπορέσουν να υπηρετήσουν αποτελεσματικά την 

ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, μόνο αν περάσουν στον πλήρη έλεγχο του 

δημοσίου, εφόσον αυτό είναι επαρκώς στελεχωμένο και λειτουργεί με βάση τις αρχές 

της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια και η ευημερία των 

ΠΟΛΙΤΩΝ, των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, των ΠΑΙΔΙΩΝ μας. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην  

υποστελέχωση, την ελλιπή χρηματοδότηση, τη διάλυση των Τεχνικών Υπηρεσιών και των 

ΥΔΟΜ, τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον και στο Δημόσιο Συμφέρον. 
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Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Απεργία στις 16 Μαρτίου 

2023 μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία διεκδικώντας: 

 

 Να αποδοθούν ευθύνες για το πολύνεκρο δυστύχημα 

 Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και να επανέλθει ο Δημόσιος χαρακτήρας σε όλες τις 

κρίσιμες Υποδομές 

 Να ανεξαρτητοποιηθεί το δημόσιο από το πολιτικό σύστημα, που το χρησιμοποιεί για 

μικροπολιτικές σκοπιμότητες καθιστώντας το αναποτελεσματικό 

 Να στελεχωθούν και να δοθούν όλα τα απαραίτητα μέσα στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στις 

ΥΔΟΜ για να κάνουμε τη δουλειά μας 

 

Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν στα κατά τόπους Συλλαλητήρια. Στο 

Ηράκλειο συγκεντρωνόμαστε στις 11.00πμ στην Πλατεία Ελευθερίας. 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 

 


