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Η ΓΣΕΕ, κρατώντας ψηλά τη σημαία των διεκδικήσεων, του αγώνα, της αντιπαράθεσης με τις εφαρ-
μοζόμενες αντεργατικές πολιτικές, με μοναδικό στόχο πάντα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, για 2η συνεχή χρονιά αναλαμβάνει τις ευθύνες που της αναλογούν στο πλαίσιο της 
κοινωνικής δραστηριοποίησης και συνδικαλιστικής της δράσης, αποφασίζοντας να μην πραγματοποι-
ήσει συλλαλητήριο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για εμάς προέχει η υγεία των 
εργαζομένων, την οποία βάζουμε πάνω απ’ όλα!

Μπορεί τα επιδημιολογικά δεδομένα, με τη γεωμετρική άνοδο κρουσμάτων, νοσούντων και νοσηλευ-
όμενων στις ΜΕΘ, να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για να πραγματοποιήσουμε μαζικό συλλα-
λητήριο, ως τρόπο άσκησης πίεσης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή στην παρούσα φάση δεν θα 
βρισκόμαστε στο δρόμο, εγκαταλείπουμε και το δρόμο του αγώνα.

Δεν παραβλέπουμε ότι από τη μία έχουμε τις αντιφάσεις και την ατολμία της Κυβέρνησης για την Πανδη-
μία και από την άλλη έχουμε την ταχεία προώθηση και ψήφιση μέτρων για εργασιακό και ασφαλιστικό, 
που εν μέσω και της Υγειονομικής κρίσης που διανύουμε αντί να στηρίζουν την εργασία οδηγούν στην 
περαιτέρω απορρύθμιση της, οδηγούν στη συνέχιση του αγώνα και των συνδικαλιστικών μας πιέσεων.

Από το 2010 μέχρι και σήμερα, ο κόσμος της εργασίας βρίσκεται στην «κλίνη του Προκρούστη» με σκληρές 
πολιτικές λιτότητας που οδηγούν σε ακραία φτώχεια ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, κρίνουν κατώτερη των προσδοκιών και των αναγκών τους την κοινω-
νική πολιτική της κυβέρνησης. Σε μία κρίσιμη για αυτούς περίοδο λόγω και της πανδημίας -και μετά 
από 11 συνεχή χρόνια μνημονίων και σκληρών δημοσιονομικών μέτρων- χρειάζονται ουσιαστική ενί-
σχυση των εισοδημάτων και της προστασίας τους, την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος 
τους και τη θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συμβά-
σεων εργασίας.

ΛΕΜΕ:
ΦΤΑΝΕΙ ΕΩΣ ΕΔΩ!

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
 Σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία με θωράκιση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρό-

νου ανάπαυσης και αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας. 

 Κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας. 



 Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την απόλυση και ένταξη στην εργατική προστασία 
των ευέλικτων εργαζόμενων μέσω ψευδο-αυταπασχόλησης. 

 Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστηρές κυρώσεις για τις ψευδείς εργοδοτι-
κές καταχωρίσεις. 

 Ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και με περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμιστι-
κού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της πρότασης της ΓΣΕΕ. 

 Απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλη την επικράτεια. 

 Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας και των (υπ)εργολάβων. 

 Κατάργηση όλων των απορρυθμιστικών διατάξεων.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
 Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σωματικής και ψυχικής. 

 Άμεση ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου και λήψη μέτρων για την αυστηρή τιμωρία των υπεύ-
θυνων για την σεξουαλική και την ηθική παρενόχληση στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβα-
ση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές.

 Κανονισμό Εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις με υποχρεωτικό κεφάλαιο για την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων. 

 Άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές απαιτήσεις 
και επαγγελματικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
	 Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό. 

	 Ενίσχυση της προστασίας της συλλογικής δράσης, της απεργίας και των εκλεγμένων εκπροσώπων 
των εργαζομένων. 

	 Κατάργηση των περιοριστικών παρεμβάσεων στο συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982 και αυστηρές 
κυρώσεις στους εργοδότες που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
	 Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλους/

ες τους/τις εργαζόμενους/ες στην Ελλάδα χωρίς εξαιρέσεις. 

	 Κατάργηση των απορρυθμιστικών παρεμβάσεων στο ν. 1876/1990 και άμεση επανεκκίνηση χωρίς 
εμπόδια στη διαδικασία επέκτασης των ΣΣΕ. 

	 Αποκατάσταση της πρόσβασης στη μονομερή Διαιτησία και καμία παρέμβαση στο ρόλο του Ο.ΜΕ.Δ. 
ως ανεξάρτητου φορέα δωρεάν παροχής ποιοτικών υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας για 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ



ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ:
 Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας - πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 

υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιο-
χών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας. 

 Άμεση αποκατάσταση για την αντιμετώπιση της πανδημίας των κενών υγείας και ασφάλειας εργα-
ζομένων και γενικού πληθυσμού και αυστηρά μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
 Αποτελεσματική δημόσια και καθολική κοινωνική πολιτική. 

 Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών – έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων και ακρίβειας στα 
καταναλωτικά αγαθά. 

 Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας. 

 Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων – πάταξη της φο-
ροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβατικότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
	 Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και παροχές. 

	 Προστασία των συνταξιοδοτικών – κοινωνικοασφαλιστικών παροχών. 

	 Καμία πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης.

	 Απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων κύριων και επικουρικών συντάξεων 
και εφάπαξ παροχών, με άμεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης, με αξιοποίηση και των εκατοντά-
δων νέων επιστημόνων που εργάστηκαν μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ.

	 Βελτίωση του οργανωτικο-λειτουργικού επιπέδου του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ για την έγκαιρη και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-συνταξιούχων. 

	 Σύσταση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου. 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
	 Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και αξιοποίηση εγχώριου και αλλοδαπού εργατικού 

δυναμικού που βρίσκεται στη χώρα. 

	 Κρατική εγγύηση όλων των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. 

	 Αυστηρές κυρώσεις και καμία πρόσβαση σε κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παρα-
βάτες εργοδότες. 

	 Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων εθνικού πλούτου και θωράκιση του 
δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και 
στρατηγικής σημασίας.
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