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Εβδοµάδα κινητοποιήσεων - γενική απεργία
στις 19 Οκτωβρίου
Χωρίς µέσα µεταφοράς Πέµπτη και Παρασκευή
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Κλιµακώνονται αυτή και την επόµενη εβδοµάδα οι αντιδράσεις των συνδικάτων
στις νέες ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις, στο µέτρο της εφεδρείας και στις
περικοπές µισθών και συντάξεων. Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν µε την
24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ στις 19 Οκτωβρίου
Ο απεργιακός χάρτης
Χειρόφρενο τραβούν αύριο, Πέµπτη και µεθαύριο, Παρασκευή, όλα τα µέσα
µαζικής µεταφοράς πλην Προαστιακού, καθώς οι εργαζόµενοι στις αστικές
συγκοινωνίες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία. Στις 11 το πρωί της

Πέµπτης, µάλιστα, έχει προγραµµατιστεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας και πορεία
προς τη Βουλή.
Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν την ερχόµενη Τετάρτη µε την 24ωρη απεργία
της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ. Μάλιστα, η Α∆Ε∆Υ προτείνει στη ΓΣΕΕ να
µετατραπεί η 24ωρη απεργία σε 48ωρη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν
ανάλογα µε την εξέλιξη της συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου του υπουργείου
Οικονοµικών στη Βουλή.
Σε στάση εργασίας προχωρά αύριο, Πέµπτη από τις 11:00 έως τις 15:00 η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ).
Σε θέσεις µάχης βρίσκονται καθηγητές και δάσκαλοι, οι οποίοι προχωρούν σε
στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Οι δάσκαλοι εξετάζουν το
ενδεχόµενο να προχωρήσουν σε κυλιόµενες πενθήµερες απεργίες.
Σε πανελλαδική αποχή κατεβαίνουν οι δικηγόροι από αύριο, Πέµπτη έως και τις
19 Οκτωβρίου, ύστερα από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των
δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν όλα τα δηµόσια ΜΜΕ (ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ,
δηµοτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, Κανάλι της Βουλής, Γενική Γραµµατεία Μέσων
Ενηµέρωσης και Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας) από τις 6 τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης έως τις 6 τα ξηµερώµατα του Σαββάτου.
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι κλειστά σήµερα, Τετάρτη και αύριο,
Πέµπτη, λόγω της 48ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Εργαζοµένων στο ΥΠΠΟΤ (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ). Στις 11:00 το πρωί της Πέµπτης θα
πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση των εργαζοµένων στην είσοδο της Ακρόπολης.
Στάσεις εργασίας την Πέµπτη και την Παρασκευή πραγµατοποιούν και οι
σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
Οι κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ συνεχίζονται, όπως και οι καταλήψεις δηµοσίων
υπηρεσιών. Κρίσιµη συνάντηση Χ.Καστανίδη µε τους εργαζόµενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση το βράδυ της Τετάρτης για το θέµα των σκουπιδιών στους δρόµους.
∆εµένα για τρεις ηµέρες θα µείνουν τα πλοία στα λιµάνια όλης της χώρας. Η ΠΝΟ
αποφάσισε να προχωρήσει σε 48ωρη απεργία από τις 6 τα ξηµερώµατα της
∆ευτέρας 17 Οκτωβρίου έως την ίδια ώρα της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου, ενώ
παράλληλα, το σωµατείο των µηχανικών (ΠΕΜΕΝ) έχει αποφασίσει να µην

αφήσει τα πλοία να αναχωρήσουν ούτε την ερχόµενη Τετάρτη, συνεχίζοντας για
ένα 24ωρο ακόµα τις κινητοποιήσεις.
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και τα µέλη της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων
Λιµανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και της Ένωσης Λιµενεργατών ΟΛΠ. Οι
λιµενεργάτες αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην πανελλαδική απεργία στις 19
Οκτωβρίου.
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι εφοριακοί, οι οποίοι θα πραγµατοποιήσουν
δύο 48ωρες απεργίες από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου.
Στο χορό των κινητοποιησέων µπαίνουν δυναµικά και οι τελωνειακοί οι οποίοι
αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δεκαήµερη απεργία, ξεκινώντας από την
ερχόµενη Παρασκευή µέχρι και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου.
και σε τρεις 48ωρες απεργίες από τις 18 έως και τις 23 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
Σε 48ωρη απεργία, στις 18 και 19 Οκτωβρίου προχωρούν και οι εργαζόµενοι στις
τράπεζες.
Στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου θα συµµετάσχει και η ΟΜΕΟΤΕ.

