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Κυκλοφοριακό έμφραγμα αναμένεται να σημειωθεί σήμερα στο Λεκανοπέδιο λόγω της
24ωρης απεργίας των εργαζομένων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και των
ιδιοκτητών ταξί, παρότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ειδικότερα,
ακινητοποιημένα θα παραμείνουν μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ, Προαστιακός και
τρένα ΟΣΕ.
Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην εργασιακή εφεδρεία και τις μετατάξεις και εμφανίζονται
αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Και οι ιδιοκτήτες ταξί τραβούν χειρόφρενο από τις 5 το πρωί σήμερα έως τις 5 το πρωί της
Παρασκευής. Η απόφαση ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την
Τετάρτη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, καταγγέλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης για
«ξεπούλημα» των επιβατικών μεταφορών στα «μεγάλα συμφέροντα».
Μετ΄εμποδίων θα πραγματοποιηθούν και οι πτήσεις από και προς το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω
της συμμετοχής των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην παναττική στάση εργασίας που
έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τις 12.30 μ.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.
Λόγω της στάσης εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η Olympic Air αλλά και η
Aegean Airlines ανακοίνωσαν τροποποιήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μαζί με φοιτητές- θα συμμετάσχουν σε πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 στα Προπύλαια.
Και η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί όλους τους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση σε τετράωρη
στάση εργασίας (11.30 - λήξη ωραρίου), διαμαρτυρόμενη για την εργασιακή εφεδρεία, τις
απολύσεις, τις περικοπές μισθών και συντάξεων, αλλά και για την υποβάθμιση της
Παιδείας.
Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας
(Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και από εκεί πορεία προς το υπουργείο Εσωτερικών και
στη συνέχεια προς τα Προπύλαια.
Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα και οι δάσκαλοι.
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