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ΓΣΕΕ



H ΓΣΕΕ κρατώντας ψηλά τη σημαία των διεκδικήσεων και του αγώνα, καλεί τους εργαζόμε-
νους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους στο Συλλαλητήριο που διοργανώνει από κοινού 
με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Σεπτέμβρη 2022 στις 18.00 στο 
Άγαλμα του Βενιζέλου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στην πορεία διαμαρτυρίας που θ’ ακολου-
θήσει.

Μετά από δυόμιση χρόνια πανδημίας -και μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής κρίσης και 
σκληρών δημοσιονομικών μέτρων- οι εργαζόμενοι χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση των 
εισοδημάτων και της προστασίας τους, αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε βάρος τους 
και θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συμ-
βάσεων εργασίας. Δεν πρόκειται να δεχθούμε τη συνέχιση σκληρών και επώδυνων μέτρων, 
αντιθέτως θέλουμε πίσω τα δικαιώματά μας και τις κατακτήσεις μας.

ΛΕΜΕ:  
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

z  Την κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών διατάξεων που οδηγούν στο στραγγαλισμό των συλλογικών 
και ατομικών εργατικών δικαιωμάτων και στην ευελιξία με σκοπό την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώ-
ματος και του εργοδοτικού πλουτισμού.

 z  Την αποτροπή της φτωχοποίησης του πληθυσμού, με δημοσιονομικά και κοινωνικά μέτρα αναχαίτισης της 
αύξησης των τιμών στην ενέργεια, τις δαπάνες στέγασης και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και προστασία 
των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων από το σοκ της ακρίβειας - μείωση τιμολογίων κοι-
νωφελών υπηρεσιών, έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων και ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά και προστασία 
πρώτης κατοικίας.

z   Διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία στις κυβερνητικές πολιτικές. Αποκατάσταση του θεσμικού κοινωνικού 
ελέγχου με διασφάλιση και ενίσχυση της θεσμικής συλλογικής συμμετοχής και εκπροσώπησης των εργα-
ζομένων στα όργανα λήψης αποφάσεων για την εργασία, την ανεργία και την κοινωνική ασφάλιση.

z   Την αντιμετώπιση της ανεργίας, με εγγυήσεις για την πρόσβαση όλων στο σύστημα και τις παροχές ανεργίας 
και σε κατάλληλες θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας. Ισότιμη ενταξιακή πολιτική για μετανάστες και 
πρόσφυγες. Κρατική εγγύηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και των θέσεων εργασίας που ήδη 
υπάρχουν στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις και αυστηρές κυρώσεις / αποκλεισμός παραβατών εργοδοτών 
από κάθε χρηματοδότηση.

 z  Δημόσιο Κοινωνικό Ασφαλιστικό σύστημα, με κρατική εγγύηση στη χρηματοδότησή του και τις κοινωνι-
κοασφαλιστικές παροχές -επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς 
διαβίωσης.



z   Δημόσιο και καθολικό Σύστημα Υγείας, με πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρό-
νοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής 
και νησιωτικής περιφέρειας. Άμεση κάλυψη των κενών στο σύστημα υγείας που αναδείχθηκαν εκ νέου 
κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον υπεράνθρωπο αγώνα των εργαζομένων στην υγεία. Επα-
γρύπνηση κρατικού μηχανισμού για την προστασία του γενικού πληθυσμού από τις συνεχείς απειλές της 
πανδημίας.

z   Αποτελεσματική δημόσια και καθολική κοινωνική πολιτική. Προστασία της μητρότητας, της οικογένειας και 
της παιδικής ηλικίας. Ενίσχυση των δημόσιων δομών φροντίδας ηλικιωμένων και των ΑμεΑ, Δίκαιη μετα-
ναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου με πολιτικές ένταξης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

z   Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων, πάταξη της φοροδιαφυγής, 
της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης φορολογικής παραβατικότητας που έχει επίπτωση στους εργα-
ζομένους.

z   Αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του εθνικού πλούτου και των επιχειρήσεων στρατηγι-
κής σημασίας.

z  Προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για μία δίκαιη μετάβα-
ση με αξιοπρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
z  Σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία για όλους και όλες με θωράκιση του 40ωρου και ίσα δικαιώματα, 

αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας και κατάργηση όλων 
των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας, προστασία της προϋπηρεσίας και των επαγγελματικών ειδικοτήτων.

z  Επαρκή και δίκαιο κατώτατο μισθό με άμεση επαναφορά στα 751 ευρώ, ρύθμισή του μέσω της Εθνικής Γε-
νικής ΣΣΕ και θωράκισή του με πρόσθετους οικονομικούς όρους ως καθολικά κατώτατα όρια προστασίας.

z  Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς εργοδοτικό και κρατικό παρεμβατισμό. Κατάργηση του Γενικού Μη-
τρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για τον κρατικό έλεγχο στην ίδρυση και τη λειτουργία των συνδικά-
των και την άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, με ταυτόχρονη αυστηροποίηση των 
κυρώσεων στους εργοδότες που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση.

z  Άμεση αποκατάσταση των εγγυήσεων της συλλογικής εργατικής προστασίας στις ΣΣΕ με άρση των φιλο-
εργοδοτικών εμποδίων στη διαδικασία επέκτασης της δέσμευσής τους και στην πρόσβαση στη μονομερή 
προσφυγή στη Διαιτησία. Ταυτόχρονη επαναφορά της 6μηνης παράτασης στην ισχύ των ΣΣΕ που λήγουν και 
της μετενέργειας όλων των όρων τους χωρίς εξαιρέσεις.

z  Συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ με αυξήσεις στις 
αποδοχές, αποκατάσταση / βελτίωση στους όρους εργασίας χωρίς εξαιρέσεις, απρόσκοπτη πρόσβαση στη 
διαιτησία και τη διαδικασία κήρυξης των ΣΣΕ ως γενικά υποχρεωτικών.

z  Προστασία του απεργιακού δικαιώματος από πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των 
εκπροσώπων των εργαζομένων - κατάργηση του μέτρου της πολιτικής κινητοποίησης.

z  Προστασία ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων 
κατά τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και γενικά ψηφιακών μέσων εργασίας. Άμεση 
υιοθέτηση πρότασης ΓΣΕΕ για την τηλεργασία και αυστηρές κυρώσεις για την προστασία του δικαιώματος 
αποσύνδεσης των εργαζομένων.
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z  Την προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου με παράλληλη αυστηρο-
ποίηση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές) και τις εξαναγκαστικές παραιτήσεις. Αυ-
στηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία ομάδων (νέοι, 
γυναίκες, εργαζόμενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα, άτομα με αναπηρία, 
μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ).

z  Την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρόληψης και τις 
επαγγελματικές απαιτήσεις και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων με διασφάλιση των 
επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ για την κάλυψη των 
εργαζομένων που υφίστανται μείζονα καταπόνηση της υγείας και κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιό-
τητας, υποχρέωση χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας, αυστηρή (επαν)εξέταση της επάρκειας των 
κανονισμών εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας, εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους, καθώς και τήρησης των μέτρων προστασίας από τη συνεχή διασπορά 
της πανδημίας.

z  Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για τις πολιτικές καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην 
εργασία και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των 
σωματείων τους στις Αρχές με κατάργηση των εμποδίων που τέθηκαν από τη νομοθεσία.

z  Απρόσκοπτη εξέταση των καταγγελιών των εργαζομένων από την Επιθεώρηση Εργασίας και επιβολή κυ-
ρώσεων για παράνομες και καταχρηστικές εργοδοτικές αντεργατικές πρακτικές, παράνομες διακρίσεις, βία 
και παρενόχληση.

z  Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, της ψευδο-αυτοαπασχόλησης και των (υπ)εργολά-
βων.

ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΩΡΑ 18:00

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΣΕΕΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΣΕΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/22ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/22


