02/Ι1, 2οL2 5:25MId

FAX

Ε 00οΖΖ0O0Ζ

GSBγEE_

2103820735

τ.ε.ε.s.f,t[] :27244
ε-τοΣ ΙΔΡγΣΗΣ t9ι9

ΑθÞνο, 2 Νοεμβρßου 2012

Προò
ΤοπικÝò & ¿σÜκÝò Ομοσηονδßεò
τηò ΕΕΒΕΕ

κΑΛΕΣlιΙΑ
Την Τοßτη 6 Νοεμβρßου ΕπιχειρÞσειò και ΚατατπÞμοτα

ΚλερτÜ
ΣυμμεmχÞ στιò ΚνητοποιÞσαò τηò
Τρßτηò και Τετüρτηò 6 & 7 Νοεμβρßου

Σε χθεσινÞ εγκýκλο τηò ΓΣΕΒΕΕ ενημερωθÞκατε γισ την οηüφοση

νο

προχωρÞσουμε σε κλdσμο των επιχειρÞσεων την Τρßτη 6 Νοεμβρßου Και για

συμμετοχÞ στιò κινητοποιÞσειò την Τρßτη

6 & την ΤετÜρτη 7

Νοεμβρßου,

Κüνουμε Ýκκληση σε üλεò τιò συλλογικÝò οργανιßισειò Των επαγγελματιþν,
κüθε
βιοτεχνþν κοΙ εμπüρων (Ομοσπονδßεò και Σωμοτεßα) νο κοταβü}ν\ουν
δυνατÞ ηροσπüθειο γιο μοζικÞ συμμετοχÞ των συνοδÝλφων στο διÞμερο

κινητοποιÞσεων.

Το μÝτρο Που Ýχουν

προοναγγελθεß Κοι

θο κοτοτεθοýν στην

ΒουλÞ

την Τετüρτη 7 Νοεμβρßου, οποτελοýν σýμφωνο με την ΚυβÝρνηση, γιο μιο
ακüμη φορü, το τελευταßο πακÝτο μÝτρων. Αποτελοýν παρüλληλο κοι τη
χοριστικÞ βολÞ
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θο οδηγÞσουν την κοινωνßα σε μεγαλýτερη φτþχεια κοι εφθλßωση. Και

ΓsπικΗ Σγποιιιο>ποΝΔιΑ ΕπΑιΓΕΛΜΑτιΩΝ,

αυýò

Β

ιοτΕχΝΩΝ, ΕΜποΡΩΝ

θο εßγαι Ýγοò δρüμοò χωρξ επιστροφÞ.

Εßναι υποχρÝωση ΟΛΩΝ να αιττιδφσουμε με μοζικÞ συμμετοχÞ στιò
κινητοποιÞσεξ και με κλεßσιμο των επιχειρÞσεων. Σημειþνεται δε üτι το

κλεßσιμο τωγ επιχειρÞσεοτν δεγ Ýχει χαρακτÞρο εησγαστατικÞò
γυμναòπικÞò. Αποτελεß μÝσο πßειπlò προò το ΚρÜτοò, καθþò εκεßνη την
ημÝρα δεν ασηρÜττετοι και δεν οποδßδεται ΦΠΑ. Ποφλληλα καθιòπÜ

χουωνü τιον κινητοηοιÞσΞοτγ την ευρýτερη κοινωνßα, κοθþò ο
κατανολωτÞò «υποχρεοýτοι» γÜ ανολογιστεß τò συγÝπειεò αυτÞò τηò
πολπικÞò στη μικρÞ επηεßρηση και στην ογορü εν γλει.
Αγοηητοß συνüδελφοι και συναδÝλφισεò γγωρßζουμε τιò δυσκολßεò που
υηüρχουν

γιο μοζκÞ συμμετοχÞ, ι,ßστüσο γιο το συγκεκριμÝνο

διÞμερο

κινητοποιÞσεων ουτü αποτελεß ΜοΝοΔΡοΜο.

Την ΤΡΙΤΗ

6/1Ι

ατην ΑθÞνο η ΣυγκÝντριοση θα γßνει στη συμβολÞ
τηò πλοτεßαò ΣυντÜγματ¼ò κοι Ερμοý σπò 12ι00 το μεσημÝρι,
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11 σιιμμετοχÞ ΟΛΩΝ μοò σηò 5:00 το απüγευμα στο
συλλαλητÞριο Ýξω οπü την ΒουλÞ στο Σýνπγμα.

Με συνοδελφικοýò χοιρτισμοýò,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ
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