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Σε κλοιό κινητοποιήσεων n χώρα λόγω της απεργίας ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ 

Απεργιακό 
δελτίο 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
ΤΡΟΛΕΪ στάση εργασίας 

li π.µ. - 4 µ.µ. 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΡΟΛΕΪ* 
κυκλοφορούν 

9 π.µ. - 9 µ.µ. 

*Οριοΐΐκή απόφαση σήµερα 

ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ,ΤΡΑΜ 
Οριστική απόφαση σήµερα 

ΟΣΕ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 
24ωρη απεργία 

• Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας 
Οριστική απόφαση σήµερα 

• ΠΝΟ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, εφοριακοί, δάσκαλοι, 
καθηγητές, ∆ικηγορικός 

Σύλλογος Αθηνών, µηχανικοί, 
οικοδόµοι, ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ 
24ωρη απεργία • 

∆ηµόσια Νοσοκοµεία, Κέντρο 
Υγείας, ΕΚΑΒ 
Με προσωπικό ασφαλείας 

η καθηµερινη 

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί αύριο 
ολόκληρη n χώρα λόγω Tns 24o)pns 
απεργία5 που έχουν κηρύξει n 
ΓΣΕΕ και n Α∆Ε∆Υ, µε αιτήµατα 
την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίαε και την καταπολέµηση 
Tns ανεργίαε. 

Προβλήµατα θα αντιµετωπίσουν 
οι κάτοικοι Tns πρωτεύουσα5 στιβ 
µετακινήσει tous λόγω των στάσεων 

εργασίαε που προγραµµατίζουν 
οι εργαζόµενοι στ\$ αστικέδ 

συγκοινωνίες. Τα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν 
από us 9 το πρωί έωε us 

9 το βράδυ, πραγµατοποιώνταΞ 
στάσεΐδ εργασίαδ κατά την έναρξη 
και τη λήξη Tns βάρδιαε tous. Tis 
ίδιεε ώρεδ αναµένεται να κινηθούν 
και τα τρόλεϊ την Τετάρτη, ωστόσο 
οριστικέδ αποφάσειε θα ληφθούν 
σήµερα. Χωρίε τρόλεϊ θα παραµείνει 
και σήµερα n Αθήνα από tis li το 
πρωί έωε tis 4 το απόγευµα, καθώε 
οι εργαζόµενοι σε αυτά πραγµατοποιούν 

ενηµερωτική γενική συνέλευση. 
Xopis τρένα του ΟΣΕ και 

Προαστιακό θα είναι αύριο ηχώ ρα 
λόγω Tns συµµετοχή5 Tns ΠΟΣ (Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών) 
στην κινητοποίηση ms ΓΣΕΕ. 

Σε στάσειε εργασίαε προσανατολίζονται 
και οι επιστρατευµένοι ερ¬ 

γαζόµενοι στα µέσα σταθερήδ τροxi0s 
(µετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδροµο 

και τραµ), οι οποίοι αναµένεται να 
λάβουν σήµερα tis οριστικέε tous 
αποφάσειε. Σήµερα θα αποφασίσουν 
και τον τρόπο συµµετοχήε tous 
στην κινητοποίηση οι ελεγκτέε εναέριαε 

κυκλοφορίαΞ. 
Προβλήµατα αναµένονται στ\$ 

ακτοπλοϊκέδ συγκοινωνίεδ και στην 
εµπορική λειτουργία των λιµανιών, 
καθώε στην αυριανή απεργία συµ- 

Στάσεις εργασίας προγραµµατίζουν 
οι εργαζόµενοι 

στις συγκοινωνίεςΜε 
προσωπικό ασφαΜας 

τα νοσοκοµεία. 
µετέχουν n Πανελλήνια Ναυτική 
Οµοσπονδία (ΠΝΟ), n Οµοσπονδία 
Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδαε 
(ΟΜΥΛΕ), n Ενωση Μονίµων και 
∆οκίµων Λιµενεργατών ΟΛΠ. Αποτέλεσµα 

είναι τα πλοία να παραµείνουν 
αύριο δεµένα στα λιµάνια 

6λτΐ5 Tns χώραε. 
Στην απεργία συµµετέχουν εργαζόµενοι 

στην Τοπική Αυτοδιοί¬ 

κηση µε απόφαση Tns ΠΟΕ-ΟΤΑ, 
οι εφοριακοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητέε, 

οι δικηγόροι του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών, οι µηχανικοί, 
οι οικοδόµοι και οι εργαζόµενοι 
στη ∆ΕΗ. 

Στην Υγεία 
Με προσωπικό ασφαλείαδ αναµένεται 

να λειτουργήσουν αύριο 
τα δηµόσια νοσοκοµεία, Κέντρα 
Υγεία5 και το ΕΚΑΒ, καθώε στην 
απεργία των ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ έχουν 
δηλώσει ότι θα συµµετάσχουν n 
Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών 

Γιατρών Ελλάδοε, n Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Εργαζοµένων 

στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία και το 
Σωµατείο Εργαζοµένων ΕΚΑΒ. Επιπλέον, 

ο Πανελλήνιοε laTpiKos Σύλλογοε 
καλεί το ιατρικό σώµα να λάβει 

µέρο5 otis κινητοποιήσει, καλύπτοντα5 
µε αυτόν τον τρόπο 

oaous ιδιώτεδ γιατρούε επιθυµούν 
να απεργήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, 
συµµετοχή στην απεργία έχουν δηλώσει 

και γιατροί του ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ), 
ενώ και ο Οδοντιατρικόδ 

Σύλλογοδ Αττικήδ καλεί τα 6.000 
µέλη του (ιδιώτεε οδοντίατροι και 
οδοντίατροι του ΕΟΠΥΥ) να απέχουν 
Tns εργασία5 tous. 
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