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ΓΣΕΕ - ΕΚΑ

Η 
ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας απευθύνουν προ-

σκλητήριο ενότητας και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, τους συντα-

ξιούχους και τους ανέργους, στην 24ωρη Γενική Απεργία για τον εορτασμό 

της Εργατικής Πρωτομαγιάς, τη Δευτέρα 1 Μαΐου και στο Συλλαλητήριο 

των Συνδικάτων στις 11:00π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Η Κυβέρνηση υιοθετεί και νομοθετεί σκληρές, άδικες, αντεργατικές και αντικοινω-

νικές πολιτικές, εκποιεί τις δημόσιες επιχειρήσεις, υποκύπτοντας στις απαιτήσεις 

των «αγορών», των δανειστών και των Ευρωπαίων μονεταριστών. Με τακτικισμούς 

και επικοινωνιακά τεχνάσματα, ρίχνει την ταφόπλακα στα εργασιακά και ασφαλι-

στικά δικαιώματα δίνοντας τη χαριστική βολή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, ενώνουν τις δυνάμεις 

τους και αγωνίζονται για την διασφάλιση και διεύρυνση των κοινωνικών, ασφαλι-

στικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων, για την απόκρουση και ακύρωση των νε-

οφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες, στο βωμό του κέρδους και των συμφερόντων 

τους, καταπατούν και περιφρονούν κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπιάς.

Αυτή την ιστορική μέρα της 1ης Μάη, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους  

που παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, στις αδικίες, στις  διακρί-

σεις, στην κατακρήμνιση δημοκρατικών, εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστι-

κών δικαιωμάτων. 

Στις βάρβαρες και αδιέξοδες πολιτικές, η απάντηση του κόσμου της μισθωτής εργα-

σίας είναι ΞΕΚΑΘΑΡΗ, ΕΝΏΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ. 
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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΔΙΑΔΗΛΏΝΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

w  Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων που 

οδήγησαν στο στραγγαλισμό των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων και εγγυ-

ήσεων και την εμπέδωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κανένα άλλο μέτρο που 

θα επιβαρύνει τα συνήθη υποζύγια τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

w  Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακού-

φισης των ανέργων. Διεκδικούμε, πολιτικές που θα δημιουργούν ανάπτυξη και 

δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς και φυσικά αξιο-

πρεπείς συντάξεις για τους απόμαχους της εργασίας.

w  Διασφάλιση από το Κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των Φορέων Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και την επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων 

σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

w  Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όχι άλλα άδικα και υπέρμετρα βάρη για μισθω-

τούς και συνταξιούχους, όχι στη συνέχιση της  φορολογικής επιδρομής. 

w  Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του 

κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περι-

εχομένου και της καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (μισθολογικών 

και λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και άμεση επα-

ναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για 

την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και τη μετενέργεια του συνό-

λου των όρων τους.

w  Αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τρα-

πεζίτη!

w  Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινω-

νικών δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη 

συνδικαλιστική δράση και την απαγόρευση του lock out (ανταπεργία) των εργο-

δοτών. 



ΓΣΕΕ - ΕΚΑ
w  Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήμερα είναι 

αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους 

αδύναμους συνανθρώπους μας.

w  Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνι-

κής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

w  Τέλος στον αυταρχισμό και τη φτωχοποίηση.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ κατηγορηματικά αυτές τις αντεργατικές και αντικοι-

νωνικές Νεοφιλελεύθερες συνταγές, που εξοντώνουν τους εργαζομένους, 

εξαθλιώνουν την κοινωνία, διευρύνουν την ύφεση και την κρίση.

Τιμώντας τους πρωτοπόρους αγωνιστές του εργατικού κινήματος, όλους 

εκείνους που θυσιάστηκαν διαχρονικά για τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα 

της τάξης μας, όλους εκείνους που υπερασπίστηκαν με την ίδια τη ζωή 

τους τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, την ΙΣΟΤΗΤΑ, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

και την ΕΙΡΗΝΗ, οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δώσουμε αγωνιστικό-απεργι-

ακό παρόν στο κάλεσμα των συνδικάτων τη Δευτέρα 1η Μάη.

Όλοι στην απεργιακή 
συγκέντρωση των συνδικάτων!

ΖΗΤΏ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΏΤΟΜΑΓΙΑ!!!

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΗ
ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΏΝΟΣ  11.00π.μ. 


