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Η 
ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, στην 

24ωρη Γενική Απεργία για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Κυριακή 8 

Μαΐου στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10.00 π.μ. 

Η Κυβέρνηση συνεχίζοντας τη δογματική εμμονή της, σε μέτρα και πολιτικές που εξαθλιώνουν 

τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους τους ανέργους, με τακτικισμούς και επικοινωνιακά 

τεχνάσματα, ρίχνει την ταφόπλακα στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι μεθοδεύσεις της δεν έχουν τελειωμό, φτάνοντας στο σημείο να  μεταφέρει  τον Εορτασμό 

της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ξεχνώντας ηθελημένα το ρόλο και τη σημασία της συγκεκριμένης 

ημέρας  για το συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους.

Για τους Έλληνες εργαζόμενους η Πρωτομαγιά αποτελούσε και αποτελεί σταθμό και 

αφετηρία μνήμης, τιμής και αγώνα για τα βασικά και θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα των δυνάμεων της εργασίας, των συνταξιούχων, των ανέργων .

Παράλληλα με το άνοιγμα των καταστημάτων τις 8 Κυριακές, εμμέσως προχωρά στην 

κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, δίνοντας συγχρόνως  τη δυνατότητα στις πολυεθνικές 

να γιγαντώνονται και τις μικρές επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο.

Όλα αυτά μετά από έξι χρόνια σκληρών και αδιέξοδων πολιτικών, με νέα κυβερνητικά μέτρα, 

που δίνουν τη χαριστική βολή σε κοινωνία και οικονομία, που καταργούν κάθε παροχή 

κοινωνικής ασφάλειας, που εντείνουν την ύφεση και τα αδιέξοδα.

Σ’ αυτές τις πολιτικές, η απάντηση του κόσμου της μισθωτής εργασίας είναι ΞΕΚΑΘΑΡΗ, 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. 

ΓΣΕΕ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
EργατικήEργατική

20162016
εορτασμός ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ



ΓΣΕΕ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
 Καμία αλλαγή στην κοινωνική ασφάλιση που θα μετατρέπει τις συντάξεις σε επιδόματα 

φτώχειας, που θα καταστρέφει τους εργαζόμενους και  θα υποθηκεύει    το μέλλον των 

νέων γενεών. 

 Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν 

στο στραγγαλισμό των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων και την εμπέδωση 

της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κανένα άλλο μέτρο που θα επιβαρύνει τα συνήθη υποζύγια 

τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

 Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των 

ανέργων. Καμία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας.

 Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του κατώτατου 

μισθού και ημερομισθίου. Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της 

καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (μισθολογικών και λοιπών) της Εθνικής 

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και άμεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των 

πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιμότητα των συλλογικών 

συμβάσεων και τη μετενέργεια του συνόλου των όρων τους.

 Αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!

 Απόσυρση της σκανδαλώδους και αντικοινωνικής ρύθμισης που εξουδετερώνει το προνόμιο 

των εργατικών απαιτήσεων στην πτωχευτική διαδικασία.

 Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση 

και την απαγόρευση του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών. 



ΓΣΕΕ

 Να μπει οριστικό τέλος στις  πολιτικές φορομπηχτικής επιδρομής κατά του παραγωγικού 

ιστού της χώρας, συγκαλυμμένης προστασίας των φοροκλεπτών και των μεγαλοφειλετών, 

εκχώρησης του δημόσιου πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς ομίλους, 

πολιτικές δραματικής υποβάθμισης της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας και των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, πολιτικές βίαιης και αντιδημοκρατικής προσβολής των εργασιακών 

και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

 Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήμερα είναι αναγκαία κάθε 

άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους 

μας.

 Διασφάλιση από το Κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και την επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα 

αξιοπρεπούς διαβίωσης.

 Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής 

ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

 Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα 

και υπέρμετρα βάση της φορολογικής επιδρομής. 

 Τέλος στον αυταρχισμό και τη φτωχοποίηση.

ME ΕΝΟΤΗΤΑ συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ μας για να διασφαλίσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, για 

να  κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας!

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ: 10.00
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