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Απεργιακό κύµα 
ΜΠΑΡΑΖ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TU ΟΜΟΣΠΟΝ∆^! ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Της Αλεξάνδρας Κλειδαρά 

Την κήρυξη 48ωρης πανεργατικής 
απεργίας των εργαζοµένων 

σε δηµόσιο και ιδιωπκό 
τοµέα την ερχόµενη Τρίτη και Τετάρτη 

6 και 7 Νοεµβρίου αποφάσισαν 
µετά από έκτακτες συνεδριάσεις 

των ηγετικών τους οργάνων, 
η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών 

Ελλάδος και η Ανώτατη ∆ιοίκηση 
Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

(Α∆Ε∆Υ). Παράλληλα σήµερα 
τραβούν χειρόφρενο για 24 

ώρες οι εργαζόµενοι σε µετρό και 
ηλεκτρικό σιδηρόδροµο. 

Τα συνδικάτα ζητούν να µην ψηφισθούν 
οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται 
στα νέα µέτρα, τα οποία 

κατατίθενται στη Βουλή την ερχόµενη 
∆ευτέρα. Παράλληλα, έχουν 

Προετοιµάζεται 
πανευρωπαϊκή 
απεργιακή 
κινητοποίηση για τις 
14 Νοεµβρίου 

προγραµµατισθεί απεργιακές συγκεντρώσεις 
την Τρίτη στις 11 πρωί 

στο Πεδίο του Άρεως και την Τετάρτη 
στις 5 το απόγευµα στην πλατεία 

Συντάγµατος. Συγκεντρώσεις 
θα πραγµατοποιηθούν και στη Θεσσαλονίκη, 

τον Βόλο, τα Ιωάννινα, το 
Ηράκλειο και την Πάτρα. 

Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων, 
η Α∆Ε∆Υ αποφάσισε τη διεξαγωγή 
συνελεύσεων τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 

σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου 
(υπουργεία - δήµους κ.λπ.) 

και συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 
στους χώρους εργασίας. Κατά των 
µέτρων τοποθετούνται και τα ευρωπαϊκά 

συνδικάτα. 
Με επιστολή που απέστειλε προς 

To συνδικάτα ζητούν να µην ψηφισθούν οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στα νέα µέτρα, τα οποία 
κατατίθενται στη Βουλή την ερχόµενη ∆ευτέρα 

τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς 
Οικονοµίας και Εργασίας η γενική 

γραµµατέας της Συνοµοσπονδίας 
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων Μπερναντέτ 

Σεγκόλ, η γ.γ. της ΣΕΣ εκφράζει 
την οργή και την απογοήτευση, 
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, 
των ευρωπαϊκών συνδικάτων 

για το νέο σκληρό πακέτο µέτρων 
και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση 

να µην τα υιοθετήσει. 
Παράλληλα, προετοιµάζεται πανευρωπαϊκή 

απεργιακή κινητοποίηση 
για τις 14 Νοεµβρίου. Έως τώρα 
έχουν αποφασίσει τη συµµετοχή 
τους συνδικαλιστικές ενώσεις από 

την Ελλάδα, την ίταλία, την Ισπανία 
και την Πορτογαλία, ενώ ανοιχτό ενδεχόµενο 

συµµετοχής έχουν αφήσει 
τα συνδικάτα της Γερµανίας και 

της Γαλλίας. 
Στο µεταξύ, στους δρόµους κατέβηκαν 

την Τετάρτη οι δηµοσιογράφοι 
πραγµατοποιώντας συγκέντρωση 
και πορεία διαµαρτυρίας κατά 

της τροπολογίας Στουρνάρα για 
την ένταξη του ταµείου ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 
στον ΕΟΠΥΥ. 

Υγεία 

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν 
από τη ∆ευτέρα έως 

την Τετάρτη νοσοκοµεία, Κέντρα 
Υγείας, Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, 

καθώς και το ΕΚΑΒ, ως 
αντίδραση στην κατάθεση και ψήφιση 

των µέτρων του νέου µνηµονίου. 
Την Τετάρτη, λουκέτο βάζουν και 

τα φαρµακεία όλης της χώρας. Την 
απόφαση αυτή έλαβε ο Πανελλήνιος 
Φαρµακευτικός Σύλλογος, συµµετέχοντας 

στις κινητοποιήσεις που 
οργανώνουν οι ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ. Οι 
φαρµακοποιοί ενδέχεται µάλιστα να 
κλιµακώσουν τις αντιδράσεις τους 

. σε περίπτωση που δεν τηρηθεί από 
τον ΕΟΠΥΥ το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης 

των χρεών. 
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