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Φραγή Περιεχοµένου 

 

   Εσωτερικά 

   ∆ιεθνή 

   Οικονοµία 

   Πολιτισµός 

   Τεχνολογία 

   Υγεία 

   Οικολογία 

   ∆ιάφορα 

   Τοπικά Νέα 

  Τοπικά Νέα 

Συγκέντρωση µε τα οχήµατά τους πραγµατοποιούν οι ιδιοκτήτες φορτηγών δηµόσιας χρήσης  
(6/5/2008 12:27:00 µµ) 
 

Πηγή: δελτίο ειδήσεων 102 FM, ΑΠΕ-ΜΠΕ  

Συγκέντρωση µε τα οχήµατά τους στα φανάρια της Λαχαναγοράς, το Λιµάνι
Θεσσαλονίκης, το ∆ερβένι και τον Άγιο Αθανάσιο πραγµατοποιούν οι 
ιδιοκτήτες φορτηγών δηµόσιας χρήσης. Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών 
προχώρησαν από χθες σε επ’ αόριστον απεργία ζητώντας την αύξηση των 
κοµίστρων, λόγω της ανόδου της τιµής του πετρελαίου και του κόστους 
των διοδίων. Ζητούν παράλληλα την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
των φορτηγών αυτοκινήτων στις εθνικές οδούς που ισχύει κάθε 
Παρασκευή. 

 
∆ιπλή έκκληση ΣΒΒΕ  προς το υπουργείο Μεταφορών και ιδιοκτήτες φορτηγών-
βυτιοφορείς, για διακοπή των κινητοποιήσεων  

  

Να ξεκινήσει άµεσα διάλογο µε τους ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων, ζητά από 
το υπουργείο Μεταφορών ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), 
προκειµένου να βρεθεί η "χρυσή τοµή" και να διακοπούν οι απεργίες των 
επαγγελµατιών του κλάδου. Παράλληλα, ζητά από τους απεργούς να σταµατήσουν 
τις κινητοποιήσεις τους και να συµµετέχουν στο διάλογο µε τεκµηριωµένες θέσεις και 
διεκδικήσεις. 
 Με επιστολή του προς τον αρµόδιο υπουργό, Κώστα Χατζηδάκη, ο ΣΒΒΕ 
επισηµαίνει ότι οι νέες κινητοποιήσεις θα δυσχεράνουν τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων - µελών του, που έχει ήδη επιβαρυνθεί τους τελευταίους µήνες από τις 
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης.  
 "Τόσο η αδυναµία εκτέλεσης µεταφορικού έργου, όσο και η µη οµαλή τροφοδοσία 
των επιχειρήσεων µε καύσιµα, που θα προκληθεί από τη νέα απεργία, θα 
προκαλέσουν µε βεβαιότητα απώλεια πελατών και αγορών για τις επιχειρήσεις της 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Αποκαταστάθηκε η 
κυκλοφορία των 
αµαξοστοιχιών στην 
γραµµή του ΟΣΕ, που 
συνδέει τη Λάρισα µε 
τον Βόλο 

Απογραφή στα 
προϊόντα που 
περιέχουν ηλιέλαιο σε 
ποσοστό πάνω από 
10% επιχειρεί ο ΕΦΕΤ 

Αυστραλία : Οι 
µπουκµέϊκερς έχουν 3η 
την Καλοµοίρα 

"Τοξικές απειλές", κατά 
την Γκρίνπις, οι 
κονσόλες 
βιντεοπαιχνιδιών 

Χιλή : Πέντε νεκροί και 
µεγάλες πληµµύρες 
από καταρρακτώδεις 
βροχοπτώσεις 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Mail Service  
Γραφτείτε στο Mail 
Service για να λαµβάνετε 
καθηµερινά ενηµέρωση 
στο e-mail σας. 
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Βόρειας Ελλάδας", υπογραµµίζεται στην επιστολή. 
Παράλληλα, επικαλούµενη και διαµαρτυρίες επιχειρήσεων µελών του ΣΒΒΕ, η 
διοίκηση του Συνδέσµου επισηµαίνει ότι θεωρεί σίγουρο πως "οι ανωτέρω 
απεργιακές κινητοποιήσεις θα οδηγήσουν αρκετές επιχειρήσεις σε διακοπή 
λειτουργίας, ενώ ο κίνδυνος της απώλειας πολλών θέσεων εργασίας στη 
Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα είναι περισσότερο από ποτέ 
ορατός". 
 
 
 

  Τίτλοι Ειδήσεων / Τοπικά Νέα

>>  Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών στην γραµµή του ΟΣΕ, που συνδέει τη Λάρισα µε 
τον Βόλο 

>>  Συναντήσεις του πρέσβη της Σλοβακίας µε το νοµάρχη και το δήµαρχο Θεσσαλονίκης

>>  Επίσκεψη Β.Παπαγεωργόπουλου στο Αλκαζάρ για τις εργασίες αναστήλωσης του µνηµείου

>>  Περιοδεία στην Κ.Μακεδονία του γραµµατέα της ΚΠΕ του ΣΥΝ Ν. Χουντή

>>  Συµβολική κατάληψη φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ

>>  Θεσσαλονίκη : Οµιλία Μανώλη Γλέζου στο ΑΠΘ µε θέµα "Γλώσσα και Πολιτική"

>>  Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Ελληνοαµερικανός για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

>>  Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις λόγω εργασιών στην Εγνατία Οδό

>>  Εύφηµος Μνεία στους «Λυράρηδες του Αιγαίου» της ΕΤ3

>>  Εκστρατεία προληπτικού ελέγχου για νέους ξεκινά η Νοµαρχία Θεσσαλονίκης

>>  Εργατική Εστία: Ως τις 29 Μαϊου οι εγγραφές για το θερινό πρόγραµµα οµαδικών εκδροµών

>>  Θεσσαλονίκη : Ένα ακόµη άτοµο συνελήφθη, ως µέλος κυκλώµατος, που διακινεί υλικό παιδικής 
πορνογραφίας 

>>  Θεσσαλονίκη : Πρωτοβουλία του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου για την ανάπτυξη του ηµερήσιου 
τουρισµού στην πόλη 

>>  Κοµοτηνή : Εγκαινιάζεται αύριο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Αλ. Κοντό, η 
"Θράκη 2008" 

>>  Εως τις 13 Ιουνίου οι αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
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