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Ή Πρωτομαγιά είναι ημέρα απεργίας και όχι αργίας! Είναι ημέρα τιμής των εργαζομένων και των 
κοινωνιών για την εξέγερση των εργατών του Σικάγου, η οποία αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες 
στιγμές διεκδίκησης των εργαζόμενων για κοινωνική και οικονομική προκοπή.

Ο αγώνας των εργατών του Σικάγου για την καθιέρωση του 8ωρου σήμερα αποκτά ξανά νόημα, ειδικά αυτή την περίοδο 
που επίκεινται νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που θέτουν σε διακινδύνευση βασικές κατακτήσεις των 
αιματοβαμμένων αγώνων της εργατικής τάξης. Η θέση μας είναι καθαρή και αδιαπραγμάτευτη: 8 ώρες εργασία, 8 
ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερο χρόνο! Γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να ζήσουμε!!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, στη συνεδρίαση της 13ης/4/2021 αποφάσισε την  πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής 
Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας την Τρίτη 4 Μάη 2021 ημέρα παγκόσμιας εργατικής αλληλεγγύης και 
αγώνων για τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική Δικαιοσύνη και την παγκόσμια 
Ειρήνη, Υγεία και Ασφάλεια.

Οι εργαζόμενες, oι εργαζόμενοι, μαζί και μέσα στα συνδικάτα, αγωνιζόμαστε για Υγεία, Ειρήνη, Δημοκρατία, 
Δικαιοσύνη, Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Σεβασμό στα Εργατικά Δικαιώματα και τις Εργατικές Κατακτήσεις. Έχουμε 
υποστεί τις οικονομικές συνέπειες ενός ακήρυχτου οικονομικού πολέμου και διαδοχικών κρίσεων σε καιρό ειρήνης, 
έχουμε πρωτοστατήσει και στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία. Απαιτούμε σεβασμό της 
αξίας της προσωπικότητάς μας, σεβασμό στην υγεία και την ασφάλειά μας, σεβασμό στα θεμελιώδη ατομικά και 
συλλογικά εργατικά δικαιώματά μας, σεβασμό στα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Κάθε μέρα περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές, οδηγοί και εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, στην τροφοδοσία, 
στις ταχυμεταφορές, στην καθαριότητα, στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες, στην παροχή υπηρεσιών, στο εμπόριο, 
κ.ο.κ, χάνουν τη ζωή τους δουλεύοντας στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης, σε πολλές περιπτώσεις επειδή 
δεν προστατεύονταν σωστά. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι το χειροκρότημα δε θα  ξεθωριάζει ήσυχα χωρίς  
πραγματική ανταμοιβή για τους ανθρώπους που έχουν διακινδυνεύσει - και πολύ συχνά τραγικά έχουν χάσει - τη 
ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει μια ασφαλής επιστροφή στην εργασία για όλους, με καλύτερους μισθούς και συνθήκες. 
Οι εργαζόμενοι είναι και οι βασικοί ήρωες και θύματα του κορονοϊού.

Αυτή η κρίση έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο έννοιες όπως την αλληλεγγύη,  τη θεμελιώδη δηλαδή αρχή του 
συνδικαλιστικού μας κινήματος.  Αυτή η κρίση απέδειξε στη νέα γενιά την αξία του συνδικαλισμού και 
επαναπροσδιορίζει σταθερά το ρόλο μας στην κοινωνία ως τη νούμερο ένα δύναμη για κοινωνική δικαιοσύνη και 
πρόοδο. 

Χωρίς τα συνδικάτα η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη για τους εργαζόμενους, τόσο για εκείνους που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή, όσο και για όλους όσοι βρίσκονται σε περιορισμό λόγω των μέτρων για την πανδημία . Τα 
συνδικάτα διεκδίκησαν και κέρδισαν τις ελάχιστες εγγυήσεις εισοδήματος για εκατομμύρια εργαζόμενους, τα 
συνδικάτα αγωνίστηκαν και εξακολουθούν και αγωνίζονται για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία την περίοδο της πανδημικής κρίσης. Η ΓΣΕΕ και οι δομές της, μπροστά στον αγώνα για διαρκή βοήθεια 
και  ενημέρωση, διαθέσιμη προς όλους όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, δημιούργησε με άμεσα 
αντανακλαστικά την ΑΝΤΙ-COVID-19 Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων και προσέφερε στον 
κόσμο της εργασίας το σύνολο των δομών της για πληροφόρηση και υποβολή καταγγελιών. Πάνω από 33.000 
εργαζόμενοι και εργαζόμενες απευθύνθηκαν στη ΓΣΕΕ και βρήκαν λύση στα ζητήματα που τους απασχολούσαν. 
Οι κυβερνήσεις δεν έριξαν δισεκατομμύρια στα μέτρα στήριξης από κάποια έμφυτη καλοσύνη, αλλά επειδή από 
την πρώτη κιόλας στιγμή τα συνδικάτα έκαναν υπόθεσή τους ένα τέτοιο διεκδικητικό πλαίσιο στη χώρα μας και σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία τα συνδικάτα προτάσσουμε ξανά τις δικές μας διεκδικήσεις οι οποίες βασίζονται 
στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου της μισθωτής εργασίας. 



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	χρόνου	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	εργοδοτικές	καταχωρίσεις.	

�	 	Κατοχύρωση	του	δικαιώματος	αποσύνδεσης	και	ενίσχυση	του	ρυθμιστικού	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.	

�	 	Καμία	 κωδικοποίηση	 της	 εργατικής	 νομοθεσίας,	 χωρίς	 την	 προηγούμενη	 κατάργηση	 των	 απορρυθμιστικών	
διατάξεων.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΉΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
�	 		Προστασία	της	υγείας	και	της	ασφάλειας	των	εργαζομένων,	σωματικής	και	ψυχικής.	

�	 	Άμεση	λήψη	κατάλληλων	μέτρων	για	την	αυστηρή	τιμωρία	των	υπεύθυνων	για	την	σεξουαλική	και	την	ηθική	
παρενόχληση	στην	εργασία	και	την	απρόσκοπτη	πρόσβαση	των	θυμάτων	και	των	σωματείων	τους	στις	Αρχές.

�	 	Κανονισμό	Εργασίας	σε	όλες	τις	επιχειρήσεις	με	υποχρεωτικό	κεφάλαιο	για	την	υγεία	και	την	ασφάλεια	των	
εργαζομένων.	

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

�	 	Δωρεάν	τεστ	σε	όλους/ες	τους/τις	εργαζόμενους/ες	και	αυστηρούς	ελέγχους	στην	εργοδοσία.	

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.	



ΔΉΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
�  Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας - πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας 

και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής 
περιφέρειας. 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
�	 	Αποτελεσματική	δημόσια	και	καθολική	κοινωνική	πολιτική.	

�	 	Προστασία	της	μητρότητας	και	της	οικογένειας,	ενίσχυση	των	δημόσιων	υποστηρικτικών	δομών	για	τη	φροντίδα	
των	παιδιών,	των	ηλικιωμένων	και	των	ατόμων	με	αναπηρία.	

�	 	Δίκαιη	μεταναστευτική	πολιτική,	αποτελεσματική	και	συνεκτική	αντιμετώπιση	των	ζητημάτων	μετανάστευσης,	
ασύλου	και	ιθαγένειας	με	σεβασμό	στα	δικαιώματα	του	ανθρώπου.

�	 	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	φοροδιαφυγής,	της	
εισφοροδιαφυγής	και	της	εκτεταμένης	παραβατικότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΉ
�	 	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	εκατοντάδων	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.  

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΉΣΉ ΤΉΣ 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	 παραβάτες	
εργοδότες.	

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

ΖΉΤΩ Ή ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!
ΖΉΤΩ Ή ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΤΑΞΉ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΉΣ!!!
24ΩΡΉ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΤΉ 4 ΜΑΉ 2021


