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Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  

Φέηνο ζπκπιεξώλνληαη 26 ρξόληα από ην εξγνδνηηθό έγθιεκα ζην δηπιηζηήξην ηεο Πεηξόια 

ζηελ Διεπζίλα. Ο απνινγηζκόο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε ηεο ρώξαο καο βαξύο, κε 15 ζπλαδέιθνπο 

λα θαηαιήγνπλ λεθξνί θαη 24 ηξαπκαηίεο. 

Η αλαθνξά ζε απηό ην εξγνδνηηθό έγθιεκα, έρεη νπζία γηα ην ζήκεξα, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό 

ηνπ αγώλα ηωλ εξγαηώλ ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Δίλαη δωηηθήο ζεκαζίαο ν αγώλαο κέζα ζηα 

εξγνζηάζηα γηα ηελ ηήξεζε ηωλ κέηξωλ αζθαιείαο θαη ηωλ δηαδηθαζηώλ, ηελ ηήξεζε ηνπ 

ωξαξίνπ θαη ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηελ παξνρή ηωλ ΜΑΠ αιιά θαη ηελ ηαθηηθή, νπζηαζηηθή 

επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ. 

Απηόο ν πξνζαλαηνιηζκόο πξέπεη λα έρεη ζπλέρεηα θαη ζηνλ αγώλα γηα ηελ γεληθόηεξε 

πξνζηαζία ηεο ιαϊθήο νηθνγέλεηαο. Πιένλ επηθξαηεί άλαξρε γεηηλίαζε βηνκεραλίαο – θαηνηθίαο, 

όπωο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ θαη ηωλ Αγίωλ Θενδώξωλ. Γεθάδεο ρηιηάδεο εξγαηννηθνγέλεηεο 

θαηνηθνύλ ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ βηνκεραληθό αηύρεκα κεγάιεο έθηαζεο (ΒΑΜΔ).  

 

Γηεθδηθνύκε: 

 Να εθπνλεζνύλ νινθιεξωκέλεο κειέηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο θαη αλάινγα ζρέδηα 

έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο ζε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο. 

 Να ηδξπζεί θξαηηθό ζώκα Τερληθώλ Αζθαιείαο θαη Γηαηξώλ Δξγαζίαο θαη έληαμή ηνπο 

απνθιεηζηηθά ζην δεκόζην ζύζηεκα Υγείαο. Καηάξγεζε ηωλ ΔΞΥΠΠ. 

 Να εληζρπζνύλ νπζηαζηηθά ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ 

Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΣΔΠΔ) θαη ηωλ άιιωλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ. 

 Να εληζρπζνύλ νη ππάξρνπζεο λνζνθνκεηαθέο δνκέο κε πξνζωπηθό θαη εμνπιηζκό 

(Θξηάζην Ννζνθνκείν, Αηηηθό θιπ.), λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο, όπνπ είλαη απαξαίηεην. 

 Να πξαγκαηνπνηεζνύλ κε άκεζε πξνηεξαηόηεηα όια ηα αληηζεηζκηθά, αληηπιεκκπξηθά θαη 

αληηππξηθά έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη 

θαηνηθίαο. 

 

Παλεύοσμε για μόνιμη και ζηαθερή δοσλειά, καηάργηζη ηων ελαζηικών ζτέζεων 

εργαζίας, ηων σπερωριών και ηης ενηαηικοποίηζης. Γελ θάλνπκε πίζω ζηηο πηέζεηο ηεο 

εξγνδνζίαο, δελ δνπιεύνπκε κε ξίζθν ηελ πγεία καο θαη ηελ δωή καο. Σπζπεηξωλόκαζηε ζην 

Σωκαηείν καο γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδνπκε κε ηελ εξγνδνζία. Δληζρύνπκε ην 

ΠΑΜΔ θαη ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα! 


