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Αθήνα 20-10-2010 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  3ΩΡΗΣ   ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ  Κ.Θ.Β.Ε. 

Του ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ με έδρα την Αθήνα οδός 
Αγίου Κωνσταντίνου, αριθ. 22 – 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
 
Προς:  -  - “ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ”   ( Ν.Π.Ι.Δ. )

-   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
  -   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Κοιν:  

- Π.Ο.Θ.Α. 
- Ε.Κ.Α. 

 
    Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου κατά την συνεδρίαση του την 
 19-10-2010 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας 

συμπαράστασης  για τους  εργαζομένους συναδέλφους του Κ.Θ.Β.Ε.  
την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου  2010  και από ώρες 12:00΄ έως 15:00΄ 

 
                   Οι  εργαζόμενοι στο ΕΘ  παρακολουθούν  με μεγάλη  ανησυχία , αυτά που  
   συμβαίνουν  στον πολιτισμό και συγκεκριμένα  στα  Κρατικά Θέατρα. 
             Η επιχειρούμενη  συρρίκνωση  των Κρατικών Σκηνών δια της μεθόδου  
   της  περικοπής μεγάλου ποσού από την  κρατική επιχορήγηση , δεν θα μας αφήσει     
   αδιάφορους . Αντίθετα θα μας βρει ενάντιους  και έτοιμους  για αγώνες  προς την  
   κατεύθυνση  της διαφύλαξης  του αγαθού που λέγεται πολιτισμός . 
              Οι εργαζόμενοι τον τελευταίο καιρό έχουν υποστεί μεγάλη  απώλεια των    
    εισοδημάτων τους  , με την μείωση τμήματος των αποδοχών τους , αύξηση των    
    φόρων , την αύξηση του πληθωρισμού κλπ.  
           Δεν είμαστε πια διατεθειμένοι  για καμιά περαιτέρω μείωση  των αποδοχών  
    μας , όπως και για καμιά μείωση του προσωπικού . Καμιά χαμένη θέση εργασίας. 

Οι περικοπές εάν είναι αναγκαίο να γίνουν , ας γίνουν αλλού.!!! 
Οι  συνάδελφοι του Κ.Θ.Β.Ε.  παραμένουν απλήρωτοι. !!! 

Ο χ ι    στην μείωση της επιχορήγησης  των  Κρατικών Θεάτρων. 
 

Από τη στάση εργασίας εξαιρούνται οι φύλακες, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 
του Θεάτρου. 
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα της παρούσα προς αυτούς 
στους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες. 

 
                                                            Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Θ. 
 Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
                 Σπετσιέρης Γεράσιμος                                                        Καλαντζής Γιώργος 
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