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ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΠΠ ΟΟ ΙΙ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   

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 
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Σας γνωστοποιούµε και προαναγγέλλουµε ότι, σε υλοποίηση της σχετικής εξουσιοδότησης της από 
17/6/2011 απόφασης της Ολοµέλειας της ∆ιοίκησής της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Γ.Σ.Ε.Ε., 
αντιδρώντας στην κυβερνητική πολιτική µε τα αλλεπάλληλα άδικα, σκληρά και µονοµερή µέτρα σε βάρος 
όλων των εργαζοµένων και εξαιτίας των πρόσθετων µέτρων που εµπεριέχονται στο υπό ψήφιση 
πολυνοµοσχέδιο, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 13/10/2011 τη µετατροπή της προκηρυχθείσας 24ωρης 
απεργίας για την 19η/10/2011 σε 48ωρη Γενική Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία και από ώρα 00:01 της 
Τετάρτης 19/10/2011 έως και ώρα 23:59 της Πέµπτης 20/10/2011 µε τα ίδια αιτήµατα που σας έχουν 
εµπρόθεσµα γνωστοποιηθεί: 

 

■  Την απόσυρση του Σχεδίου Νόµου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».  

 

■  Την κατάργηση των διατάξεων του Μνηµονίου, του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος και των 
επικαιροποιήσεών τους, που στοχοποιούν  τα εργασιακά, µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα ως 
βασικούς µοχλούς αντιµετώπισης της δηµοσιονοµικής κρίσης και οδηγούν σε πλήρη απορρύθµιση το 
προστατευτικό πλαίσιο των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, στην 
ολοκληρωτική κατάργηση του Κοινωνικού Κράτους και των εργατικών κατακτήσεων, στην ανακύκλωση 
της ύφεσης και τη δραµατική αύξηση της ανεργίας. 

 

■ Τη διασφάλιση της συλλογικής αυτονοµίας και τον έµπρακτο σεβασµό του συνταγµατικά 
κατοχυρωµένου θεσµικού πλαισίου του ν. 1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), που θέτουν ενιαία όρια 
προστασίας όλων των εργαζοµένων.  

▪    Καµία κρατική παρέµβαση στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

▪ ∆ιατήρηση του θεσµού επέκτασης της εφαρµογής των κλαδικών και 
οµοιοεπαγγελµατικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, για τη διασφάλιση της ελάχιστης 
προστασίας όλων των εργαζοµένων. 

▪  ∆ιατήρηση της βασικής προστατευτικής αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης.  

▪ Τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών και των εργοδοτικών οργανώσεων για κλαδικές 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και κατάρτιση ΣΣΕ, χωρίς παρελκυστικές τακτικές µε στόχο την 
ανατροπή των ΣΣΕ που τους δεσµεύουν και τη γενίκευση της υπογραφής ειδικών επιχειρησιακών 
ΣΣΕ, µε πρόσχηµα την κρίση.  

▪ ∆ιασφάλιση του απεργιακού δικαιώµατος από πράξεις ποινικοποίησής του και δίωξης των 
εκπροσώπων των εργαζοµένων. Άρση της επίταξης των ναυτικών. 

 

■ Την άµεση απόσυρση των σχεδιαζόµενων ρυθµίσεων για ενώσεις προσώπων και άλλα 
µορφώµατα, σε υποκατάσταση του έργου των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη σύναψη 
συλλογικών συµφωνιών και ΣΣΕ.  



 3 

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

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

 

■  Την αναµόρφωση του Προσχεδίου Προϋπολογισµού έτους 2012 από µια αµιγώς δηµοσιονοµική 
και λογιστική δέσµη σκληρών µέτρων πρωτοφανούς λιτότητας, σε εργαλείο οικονοµικής ανάκαµψης και 
ανάπτυξης µε κοινωνικούς στόχους και ρήτρες κοινωνικής προστασίας.  

▪ 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. 

▪ Αυστηρή και αποφασιστική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, της 
φοροκλοπής και των ανείσπρακτων οφειλών προς τα Ταµεία. Άµεση ανάκληση των 
σκληρών και άδικων εισπρακτικών µέτρων σε βάρος του κόσµου της εργασίας µε την 
επιβολή ισοπεδωτικών και άδικων φορολογικών επιβαρύνσεων και κυρώσεων, όπως του 
«κεφαλικού» φόρου, της έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα, της µείωσης του αφορολογήτου ορίου 
στα 5.000 €.  

 

■ Σταθερή και πλήρη εργασία µε ίσα δικαιώµατα για όλους, χωρίς ηλικιακές ή άλλες διακρίσεις. 
∆ιασφάλιση ίσων όρων εργασίας και αµοιβής για τους νέους εργαζοµένους, όπως από δεκαετίες έχει 
θεσπισθεί µε σχετικές ρήτρες των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και µε κανόνες 
υπερεθνικού δικαίου. Σεβασµός των εσωτερικών Κανονισµών Προσωπικού και κανένας διαχωρισµός 
µεταξύ νεοπροσλαµβανόµενων και ήδη εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και σε ∆ΕΚΟ. 

▪ Άµεσα µέτρα για την προστασία της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας από 
καταχρηστικές πρακτικές εργοδοτών, που, µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση, προβαίνουν σε 
αυθαίρετες µειώσεις µισθών µέσω ατοµικών συµβάσεων, επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, 
διαθεσιµότητες, απολύσεις και κάθε µορφής ευελιξίες, που έχουν προκαλέσει πλήρη εργασιακή 
ανασφάλεια και αγανάκτηση στους εργαζόµενους. 

▪ Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και ένταση των ελέγχων 
εφαρµογής της ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας στους εργασιακούς χώρους. 

 

■  ∆ιασφάλιση του δηµόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, ως 
θεµελιώδους θεσµού κοινωνικής προστασίας µε αναδιανεµητικό χαρακτήρα και εξασφάλιση της 
βιωσιµότητας και της κοινωνικής αποτελεσµατικότητάς του.  

▪  Καµία µείωση και προστασία των επικουρικών συντάξεων.  

▪ Αυστηρή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, της 
εισφοροδιαφυγής, των ανείσπρακτων οφειλών προς τα Ταµεία.  
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▪ Επαναχορήγηση ολόκληρης της 13ης και της 14ης σύνταξης, µε προτεραιότητα στους 
χαµηλοσυνταξιούχους.  

▪ ∆ιασφάλιση και διεύρυνση του θεσµού των ΒΑΕ, αντί της σχεδιαζόµενης περικοπής της 
λίστας ΒΑΕ.  

 

■ Προσιτές και ποιοτικές κοινωφελείς υπηρεσίες προς όλους και καθολική πρόσβαση σε όλα τα 
δηµόσια αγαθά και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά και αναγκαία καταναλωτικά 
αγαθά και υπηρεσίες. 

▪ Άµεσα µέτρα προστασίας και εισοδηµατικής ενίσχυσης των εργαζοµένων, των ανέργων 
και των συνταξιούχων για την άµβλυνση των δραµατικών συνεπειών σε βάρος τους από την 
οικονοµική και φορολογική επιβάρυνσή τους. Μέτρα αντιµετώπισης της ακρίβειας και της 
δραµατικής µείωσης της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. 

 

 

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, 13/10/2011 

     Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραµµατέας 

 

            Γιάννης Παναγόπουλος                                           Νικόλαος Κιουτσούκης 


