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ΕΕΞΞΩΩ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΝΝΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ    

 
Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Πατησίων 69, 

Τριτοβάθµιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, 
µε την επωνυµία  

« ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)», 
νόµιµα εκπροσωπούµενης. 

 
ΠΡΟΣ 

 

1. Τον Πρωθυπουργό, κ. Γ. Παπανδρέου 
2. Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Θ. Πάγκαλο 
3. Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ε. Βενιζέλο 
4. Τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. 
∆.Ρέππα 
5. Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Χ. Καστανίδη  
6. Τoν Υπουργό Εξωτερικών, κ. Σ. Λαµπρινίδη 
7. Τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Π. Μπεγλίτη 
8. Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη 
9. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής , κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου 
10. Την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, κα. Α. 
∆ιαµαντοπούλου 
11. Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κ. Γ. Ραγκούση 
12. Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουµάνης 
13. Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο 
14. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Κ. Σκανδαλίδη 
15. Toν Υπουργό ∆ικαιοσύνης, κ. Μ. Παπαϊωάννου  
16. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χ. Παπουτσή 
17. Τον Υπουργό Πολιτισµού & Τουρισµού, κ. Π. Γερουλάνο 
18. Τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Η. Μόσιαλο 
19. Τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), νόµιµα 
εκπροσωπούµενου, οδός Ξενοφώντος 5, Αθήνα 
20. Τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, 
νόµιµα εκπροσωπούµενης, οδός Αριστοτέλους 46, Αθήνα 
21.Την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, νόµιµα εκπροσωπούµενης, 
οδός Μητροπόλεως 42, Αθήνα 



 

Σας γνωστοποιούµε και προαναγγέλλουµε ότι, σύµφωνα µε την από 17/6/2011 
απόφαση της Ολοµέλειας της ∆ιοίκησής της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Γ.Σ.Ε.Ε., 
αντιδρώντας στην πολιτική της Κυβέρνησης και σε υλοποίηση της σχετικής 
εξουσιοδότησης της ∆ιοίκησης, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 21/9/2011 την κήρυξη 
και πραγµατοποίηση εικοσιτετράωρης (24ωρης) Απεργίας την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
2011 στο χώρο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισµούς (∆ΕΚΟ), συµπεριλαµβανοµένων των Α.Ε. που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο, στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει οποιοδήποτε ποσοστό του µετοχικού 
τους κεφαλαίου και των συνδεδεµένων µε αυτές Α.Ε., σε όλους τους Οργανισµούς, του 
συνηµµένου πίνακα, που κατά την εφαρµογή του ν. 3896/2011 εντάσσονται στο 
καθεστώς «εργασιακής εφεδρείας», καθώς και για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ή 
σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο Τοµέα, µε τα παρακάτω αιτήµατα: 
 

1. Κατάργηση των διατάξεων του Μνηµονίου, του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος και 
των επικαιροποιήσεών τους, που επιβάλλουν µονοµερή, άδικα και σκληρά µέτρα σε 
βάρος όλων των εργαζοµένων και οδηγούν σε πλήρη απορρύθµιση το προστατευτικό 
πλαίσιο των εργατικών και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων, στην ολοκληρωτική 
κατάργηση του Κοινωνικού Κράτους και των εργατικών κατακτήσεων, στην 
ανακύκλωση της ύφεσης και τη δραµατική αύξηση της ανεργίας. 

2. Υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα των Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας από τα κερδοσκοπικά ιδιωτικά µονοπώλια, µε γνώµονα την προστασία του 
δηµόσιου και εθνικού συµφέροντος και την καθολική εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συνόλου. 

3. Άµεση κατάργηση του αντεργατικού µέτρου της «εργασιακής εφεδρείας», που αγνοεί 
προκλητικά τις πραγµατικές ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών και εξυπηρέτησης 
του κοινωνικού συνόλου και απειλεί µε ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους και µε 
ανεπανόρθωτο ρήγµα την κοινωνική συνοχή. 

4. Καµία παρέµβαση του Κράτους στον καθορισµό των όρων αµοιβής και εργασίας για 
τους εργαζόµενους σε φορείς και οργανισµούς που καλύπτονται από Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας.  

5. ∆ιασφάλιση της συλλογικής αυτονοµίας και πλήρης σεβασµός του συνταγµατικά 
κατοχυρωµένου θεσµού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων, των 
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και των εσωτερικών Κανονισµών 
Προσωπικού. ∆ιατήρηση του θεσµού επέκτασης της εφαρµογής των Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας για τη διασφάλιση της ελάχιστης προστασίας όλων των 
εργαζοµένων. 

7. Προσιτές και ποιοτικές κοινωφελείς υπηρεσίες προς όλους και καθολική πρόσβαση 
σε όλα τα δηµόσια αγαθά και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
της ακρίβειας και της δραµατικής µείωσης της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων. 
Άµεση µείωση του ΦΠΑ στα βασικά και αναγκαία καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες.  

8. Αυστηρή και αποφασιστική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, 
της φοροκλοπής και των ανείσπρακτων οφειλών προς τα Ταµεία. Ανάκληση των 



σκληρών και άδικων εισπρακτικών µέτρων σε βάρος του κόσµου της εργασίας µε την 
επιβολή ισοπεδωτικών και άδικων φορολογικών επιβαρύνσεων και κυρώσεων, όπως 
τον «κεφαλικό» φόρο, την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα, τη µείωση του αφορολογήτου 
ορίου στις 5.000€.  

Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής να επιδώσει και να κοινοποιήσει νόµιµα την παρούσα σε 
όλους όσους αυτή απευθύνεται προς γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες, αντιγράφοντας το 
περιεχόµενό της στην έκθεση επίδοσής του. 

 

Αθήνα, 27/9/2011 
     Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραµµατέας 

             
        Γιάννης Παναγόπουλος                           Νικόλαος Κιουτσούκης 
 


