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ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΘ

ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΩΡΑ 18:00
θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν όλους τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους και τους ανέργους στo μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο το 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Σεπτέμβρη 2017 στις 18.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
και στην πορεία διαμαρτυρίας που θ’ ακολουθήσει.

Η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της στα δικαιώματα των εργαζομένων, συμφωνώντας με τους δα-
νειστές ουσιαστικά ένα τέταρτο μνημόνιο. Εθελοτυφλώντας για τις ήδη ολέθριες συνέπειες σε βάρος της 
μισθωτής εργασίας, αφού εφάρμοσε με ευλάβεια το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε, το ενίσχυσε με νέες 
δεσμεύσεις για πρόσθετα σκληρά και επώδυνα μέτρα, απειλώντας την Κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση 
και συλλογική αφωνία, εξουδετερώνοντας τα μέσα συλλογικής δράσης των εργαζομένων και γκρεμίζο-
ντας ταυτόχρονα ό,τι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις τους. 

Απέναντι στη νέα λαίλαπα μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, ο αγώνας είναι μονόδρομος. 

Θέλουμε τώρα πίσω τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, γιατί σε εμάς στηρίζεται το μέλλον 
της χώρας. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,  

ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 

 � ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 � ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ

 � ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Απαιτούμε 
 Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μνημονιακών δια-

τάξεων που οδήγησαν στον στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων, στην κατάργηση του 
κοινωνικού κράτους, στη διαρκή ομηρία των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών στις 
μνημονιακές δεσμεύσεις, στη μετατροπή των συντάξεων σε προνοιακά επιδόματα φτώχειας 
και στη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων.

 Κατάργηση των μνημονιακών δεσμεύσεων που κληροδοτούν στις νέες γενιές «κωδικοποιη-
μένο» το πλήρως απορρυθμισμένο εργατικό δίκαιο ενώ παράλληλα φιμώνουν τη συλλογική 
δράση των εργαζομένων, υποψήφιων (ημι)ανέργων και φτωχών συνταξιούχων.

 Τη μη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, που θα επιφέρει εξόντωση των εργαζομέ-
νων και μικρομεσαίων του κλάδου, περισσότερα λουκέτα, μεγαλύτερη ανεργία και μισθούς 
πείνας στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές.



 Άμεσα μέτρα ανατροπής των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιή-
σεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε εγχώριους και διεθνείς ομίλους - θωράκιση του 
δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
και στρατηγικής σημασίας. 

 Έμπρακτη αποκατάσταση της κοινωνικής διάστασης και του κοινωνικού προσώπου που οφείλει 
να έχει ένα κυρίαρχο Κράτος Δικαίου και Πρόνοιας - Άμεσα μέτρα συμμόρφωσης στις αποφά-
σεις που έχουν κρίνει παράνομες μνημονιακές εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. 

 ΤΕΛΟΣ στη φτωχοποίηση, στον αυταρχισμό, στις πολιτικές βίαιης και αντιδημοκρατικής προ-
σβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Διεκδικούμε 
 Άμεση προώθηση στη Βουλή Σχεδίου Νόμου με την υιοθέτηση των προτάσεων της ΓΣΕΕ για 

την αποκατάσταση της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών με όρους 
ισότητας. 

 Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα. Καμία εξαίρεση από την εργατική προ-
στασία λόγω ηλικίας. ΌΧΙ στα «υποκατώτατα» δικαιώματα. Προστασία επαγγελματικών ειδικοτήτων 
και σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα.

 Κοινωνική ασφάλιση με την εγγύηση του Κράτους στη χρηματοδότηση, στη μακροχρόνια βιωσι-
μότητα και στην κοινωνική αποτελεσματικότητα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας ΚΑΙ 
επικουρικής). Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής 
ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επαναφορά των «δώρων» Χριστουγέννων και Πάσχα. 

 Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας, επέκταση ποσού και χρόνου  καταβολής επιδόματος 
ανεργίας. 

 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, κατάργηση εμπλοκής Κράτους στον προσδιορισμό του 
κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, καθολικότητα αμοιβών και όρων εργασίας ΕΓΣΣΕ, επέκταση ΣΣΕ, 
ολική μετενέργεια, αρχή της εύνοιας, άμεση επαναφορά των κατώτατων αμοιβών και των προσαυ-
ξήσεων προϋπηρεσίας – Κατάργηση 6ης Π.Υ.Σ.

 Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση 
των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κατάργηση όλης της μνημονιακής νομοθεσίας που 
διέλυσε το συλλογικό Εργατικό Δίκαιο. Διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος από προληπτικές 
και κατασταλτικές πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των 
εργαζομένων. Κατάργηση της μνημονιακής διάταξης που δίνει ουσιαστικά δικαίωμα ανταπεργίας 
στους εργοδότες  - απόλυτη απαγόρευση του lock out  των εργοδοτών 

 Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές). Αυστηρή προστασία των 
όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία ομάδων (νέοι, γυναίκες, εργα-
ζόμενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα, άτομα με αναπηρία, μετανά-
στες, ΛΟΑΤΚΙ). 

 Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, επέκταση των ΒΑΕ, συστηματικοί 
έλεγχοι.



 Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- 
ΕΦΚΑ, αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλω-
της, της ψευδώς δηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας στη βάση 
των προτάσεων – θέσεων της ΓΣΕΕ.

 Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποι-
ήσεων του εθνικού πλούτου σε εγχώριους και διεθνείς ομίλους. Θωράκιση του δημόσιου χαρακτή-
ρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας. 
Όχι στο ξεπούλημα που απαιτούν οι διεθνείς δανειστές.

 Μείωση των τιμολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρί-
βειας στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κα-
τοικίας.

 Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας, που σήμερα είναι αναγκαία κάθε 
άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.

 Δίκαιο φορολογικό σύστημα, κατανομή των βαρών ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα, ελά-
φρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων. Πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και 
της εκτεταμένης παραβατικότητας.

 Αποκατάσταση του Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας, πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών 
περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας.

 Μέτρα αποτελεσματικής προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δη-
μόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία.

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

 Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων.
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Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια. 
Γι΄ αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά και μαχητικά! Για την κοινωνία,  

με την κοινωνία, στους δρόμους του αγώνα! 
Δίνουμε αγωνιστικό και δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.
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θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


