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«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 
από την απεργία ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ ^ 

Σε κινητοποιήσεις και πολλοί κλάδοι στην Ήπειρο 
• Εβδοµάδα κινητοποιήσεων 

αυτή που ξεκίνησε, µε αποκορύφωµα 
την γενική απεργία που κήρυξαν 
ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ µεθαύριο Τετάρτη. 

Οι εργαζόµενοι αντιδρούν 
στα επερχόµενα επώδυνα µέτρα 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

που ζητά η Τρόικα και συζητά η 
Κυβέρνηση. Ήδη σε πολλούς κλάδους 

επικρατεί αναβρασµός και οι 
κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ 

και µέρες. To απεργιακό θερµόµετρο 
όµως θα χτυπήσει «κόκκινο» 

µεθαύριο µε τις µαζικές συγκε- 
Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλούς Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλούς 

κλάδους, το θερµόµετρο όµως θα χτυπήσει «κόκκινο» 
µεθαύριο Τετάρτη. 

Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδκλάδους, 
το θερµόµετρο όµωµεθαύριο 

Τντρώσεις 

και διαµαρτυρίες που φιλοδοξούν 
να πραγµατοποιήσουν 

συνδικάτα και σωµατεία. 
Σε ανακοίνωσή της, η Α∆Ε∆Υ 

Ιωαννίνων καλεί τα µέλη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Συλλόγων 

της σε σύσκεψη σήµερα, ∆ευτέρα 
και ώρα 6 το απόγευµα στα «Λιθαρίτσια». 

Στη σύσκεψη +.ι5ησελ. 

www.clipnews.gr
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«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 
ajid την ανεργία ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ 

*» οπό 1η σελ. θα δώσει το «παρών» 
και το µέλος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Α∆Ε∆Υ ∆ηµ. Μπράτης. Παράλληλα, 

η Α∆Ε∆Υ καλεί όλους τους 
συλλόγους- µέλη της να προετοιµάσουν 

µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου. 

To απεργιακό δελτίο ? 
Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, 

πραγµατοποιούν 24ωρη 
απεργία σήµερα ∆ευτέρα από τις 
6 το πρωί έως και αύριο 6 το πρωί 
(λόγω της απεργίας, ο «Π.Λ.» δεν 
θα εκδοθεί αύριο Τρίτη). 

? Σε κινητοποιήσεις προχωρούν 
αύριο Τρίτη οι Φυσικοθεραπευτές, 

µε κλείσιµο των εργαστηρίων 
φυσικοθεραπείας και απεργία 

σε όλα τα νοσοκοµεία και τους 
φορείς του δηµοσίου (ΟΤΑ, ασφαλιστικά 

ταµεία) καθώς και του ιδιωτικού 
τοµέα. Οι φυσικοθεραπευτές 

ζητούν άµεση καταβολή 
των οφειλών του ΕΟΠΥΥ από τον 
Μάιο του 2012, απόδοση των παλαιών 

χρεών από τα ασφαλιστικά 
ταµεία χωρίς «κούρεµα», συµψηφισµό 

των οφειλών και απόδοση 
του ανθυγιεινού επιδόµατος. 

? Παράταση των πανελλαδικών 
κινητοποιήσεών τους έως τις 

20 Οκτωβρίου αποφάσισαν το 
Σάββατο οι δικαστές και οι εισαγγελείς. 

Αυτό σηµαίνει ότι θα συνεχίσουν 
να κατεβαίνουν από τις έδρες 

των δικαστηρίων από τις 10 
π.µ. έως το τέλος του ωραρίου (3 
µ.µ.), ενώ το ίδιο χρονικό διάστηµα 

αναστέλλονται και οι δηµοσιεύσεις 
αποφάσεων. 

? Οι Νοσοκοµειακοί γιατροί, 
συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας, 

αντιδρώντας στις περικοπές 
κονδυλίων στην Υγεία. 

? Οι Φαρµακοποιοί των Ιωαννίνων 
συνεχίζουν την διακοπή της 

πίστωσης στους ασφαλισµένους 
του ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας οφειλών του 
Οργανισµού. 

? Οι εργαζόµενοι στα πλοία 
θα µετάσχουν στην απεργία της 
Τετάρτης από ώρα: 00.01' έως 
24.00. Προς αποφυγή ταλαιπωρίας 

το επιβατικό κοινό που θέλει 
να µετακινηθεί µέσω Ηγουµενίτσας, 

θα πρέπει να επικοινωνεί µε 
το Λιµεναρχείο και τα Ναυτικά 
Πρακτορεία. 

? Η ΠΑΣΕΒΕ Ιωαννίνων, καλεί 
τους πολίτες να δώσουν το 

«παρών» σε προσυγκέντρωση που 
κάνει στις 10 το πρωί της Τετάρτης 

στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (στη 
«Ζωσιµαία). 

? Οι τελωνειακοί απεργούν 
στις 26, 27 και 28 Σεπτεµβρίου, µε 
τον Πρόεδρο τους ∆ηµήτρη Τριµπόνια 

να τονίζει, ότι οι τελωνειακές 
υπηρεσίες έχουν παραµείνει 

πλέον µε λιγότερους από 2.000 υπαλλήλους, 
οι αποδοχές των οποίων 

έχουν µειωθεί κατά περίπου 
50%. 

? Οι εφοριακοί έχουν εξαγγείλει 
κινητοποιήσεις για τις 27 και 

28 Σεπτεµβρίου, διαµαρτυρόµενοι 
για τις επικείµενες µειώσεις µισθών 

και τις περικοπές. Σύµφωνα 
µε τους εφοριακούς η µείωση 
στους µισθούς τους φτάνει το 
50%. 

Στην απεργία της Τετάρτης 
συµµετέχουν ακόµη: 

? Οι ∆άσκαλοι και οι Καθηγητές 
σε Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση αντίστοιχα. 
? To Σωµατείο Γεωπόνων 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΗπείρουΚέρκυρας 
- Λευκάδας. 

? To Σωµατείο Μετάλλου Ιωαννίνων. 

? To Τεχνικό Επιµελητήριο, 
που κάνει λόγο για ρυθµίσεις και 
επιλογές που «οδηγούν στην απορρύθµιση 

του επαγγέλµατος 
των διπλωµατούχων µηχανικών των διπλωµατούχων µηχανικών 
και «φαλκιδεύουν το ρόλο τους, 
στην προσπάθεια ανάκαµψης και 
ανάπτυξης της χώρας». 

Στην Υγεία... 
• Στο µεταξύ, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών 

Ιωαννίνων θα πραγµατοποιήσει 
σήµερα, ∆ευτέρα και ώρα 

8 το πρωί διαµαρτυρία στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, 

ζητώντας τη δηµόσια και δωρεάν εξέταση 
των µαθητών και τον δωρεάν 

προληπτικό εµβολιασµό τους. 
Παράλληλα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ιωαννίνων, σε ανακοίνωσή του, 

στηρίζει τους εργαζόµενους στα 
Νοσοκοµεία των Ιωαννίνων και σε 
όλη την Ελλάδα, για ενιαίο, δηµόσιο 

και δωρεάν σύστηµα υγείας. 

«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 
ajid την ανεργία ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ 

www.clipnews.gr


