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ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
H Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ στη συνεδρίαση στις 2/3/2022 αποφάσισε την κήρυξη και πραγματοποίηση
εικοσιτετράωρης (24ωρης) Γενικής Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας την Κυριακή 1η Μάη 2022, συμμετέχοντας στις παγκόσμιες εκδηλώσεις μνήμης για την Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα παγκόσμιας εργατικής
αλληλεγγύης και αγώνων για τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική Δικαιοσύνη και την παγκόσμια Ειρήνη.
Η Πρωτομαγιά του 2022 βρίσκει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους μπροστά σε ολοένα πιο ανησυχητικές εξελίξεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια, με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες
ζωές να καταγράφεται, με εκατομμύρια ξεριζωμένους από τις εστίες τους ανθρώπους. Το φάσμα συνέχισης
μιας μακράς και βίαιης σύγκρουσης εν μέσω χρονολογικά υψηλού πληθωρισμού, συμβάλει στην αύξηση των
τιμών βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και του ενεργειακού κόστους σε όλο τον κόσμο. Ειδικά η επισιτιστική
ανασφάλεια είναι μια πολύ σοβαρή ανησυχία την οποία δεν πρέπει να αγνοήσουν οι Κυβερνήσεις. Η επιδίωξη
της ειρήνης και της δημοκρατίας είναι θεμελιώδης αξία του συνδικαλιστικού κινήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πλήρες φάσμα δικαιωμάτων για τους πρόσφυγες, με απρόσκοπτη πρόσβαση
στη διαδικασία ασύλου και αποφάσεις που να περιλαμβάνουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και υποστήριξη πρόνοιας, για όλους όσοι δικαιούνται αυτήν την προστασία.
Στους συνανθρώπους μας που διαφεύγουν από ένοπλες συρράξεις και διώξεις, πλέον ανήκουν και οι Ουκρανοί υπήκοοι και τα μέλη των οικογενειών τους· απάτριδες και υπήκοοι τρίτων χωρών που ωφελήθηκαν
από διεθνή προστασία ή ισοδύναμη προστασία στην Ουκρανία, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί η ειδική κατάσταση των γυναικών και των παιδιών σε ζώνες συγκρούσεων
και κατά την άφιξή τους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων εκμετάλλευσης και βίας λόγω φύλου, ιδίως
της σεξουαλικής βίας και της εμπορίας ανθρώπων. Ιδιαίτερη κατάσταση αντιμετωπίζουν και οι ηλικιωμένοι
και τα ευάλωτα άτομα και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι παρέχεται επαρκής προστασία για την κάλυψη
των ιδιαίτερων αναγκών τους. Σε ακόμα πιο δύσκολη κατάστασης βρίσκονται και οι εθνοτικές μειονότητες και
είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων και του ρατσισμού που αντιμετωπίζουν
στα ουκρανικά σύνορα και για την αποτροπή περαιτέρω διακρίσεων καθώς ταξιδεύουν στην Ευρώπη.
Ο σύγχρονος κόσμος πρέπει να δράσει τώρα με μια πολυμερή πρωτοβουλία για ταχεία αποκατάσταση της
ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής προόδου και της δικαιοσύνης στην Ουκρανία. Η εναλλακτική είναι
απειλητικά υπαρκτή : περισσότερη πείνα, περισσότερη φτώχεια και περισσότερη κοινωνική αναταραχή - ειδικά για χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου οικονομικού επεκτατισμού και απειλούνται με
πολιτική, οικονομική και κοινωνική αστάθεια για πολλά χρόνια.
Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουμε τη διαμόρφωση της πολιτικής μέσω απειλών, βίας και
αλαζονείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πρέπει να παραμείνει προπύργιο ειρήνης και δημοκρατίας με βάση
τις δημοκρατικές αξίες, την αλληλεγγύη και τα κοινωνικά δικαιώματα.
Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουμε υποστεί τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
οικονομικού πολέμου και διαδοχικών κρίσεων σε καιρό ειρήνης και έχουμε πρωτοστατήσει και στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί και μέσα στα συνδικάτα για σεβασμό της αξίας και της αξιοπρέπειάς μας, των εργατικών, των κοινωνικών και των πολιτικών μας
δικαιωμάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη, την παγκόσμια ειρήνη, υγεία και ασφάλεια.

Αγωνιζόμαστε για:
ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ
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Ενώνουμε τη φωνή της εργατικής τάξης στην Ελλάδα για:
► ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
► ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Απαιτούμε:
• σεβασμό της αξίας και της προσωπικότητας όλων των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις.
• σταθερή και πλήρη εργασία για όλους και όλες με ίσα δικαιώματα, αυστηρή προστασία της
σωματικής και ψυχικής υγείας και ασφάλειας, προστασία προϋπηρεσίας και επαγγελματικών
ειδικοτήτων, αυστηροποίηση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές) και τις
εξαναγκαστικές παραιτήσεις
• επαρκή και δίκαιο κατώτατο μισθό με άμεση επαναφορά στα 751 ευρώ, ρύθμισή του μέσω της
Εθνικής Γενικής ΣΣΕ και θωράκισή του με πρόσθετους οικονομικούς όρους ως καθολικά κατώτατα
όρια προστασίας
• ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς εργοδοτικό παρεμβατισμό. Κατάργηση του Γενικού
Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για τον κρατικό έλεγχο στην ίδρυση και τη λειτουργία
των συνδικάτων και την άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων
• 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
• προστασία του απεργιακού δικαιώματος από πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του και
δίωξης των εκπροσώπων των εργαζομένων - κατάργηση του μέτρου της πολιτικής κινητοποίησης
και άμεση άρση των «επιτάξεων» που είναι ακόμα σε ισχύ
• 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
• διασφάλιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ, με σκοπό την προστασία των εργαζομένων που
υφίστανται μείζονα καταπόνηση της υγείας και κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας
• αποτελεσματική και απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια (ηπειρωτική
και νησιωτική) στις ελεγκτικές Αρχές για την καταγγελία και επιβολή κυρώσεων για παράνομες και
καταχρηστικές εργοδοτικές αντεργατικές πρακτικές, παράνομες διακρίσεις, βία και παρενόχληση.
Κοινωνικό έλεγχο και λογοδοσία για το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ζητούμε άμεσα μέτρα για:
• 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 δικαιώματος και του εργοδοτικού πλουτισμού
• την αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα μας, εγγύηση της πρόσβασης όλων στο σύστημα και
τις παροχές ανεργίας και σε κατάλληλες θέσεις εργασίας - 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
• 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 κοινωφελών υπηρεσιών, έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων
και ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά και προστασία πρώτης κατοικίας
• τον κοινωνικό έλεγχο του Κράτους για λογοδοσία και διαφάνεια με κατοχυρωμένη θεσμική
συλλογική συμμετοχή και εκπροσώπηση των εργαζομένων στα όργανα λήψης αποφάσεων για την
εργασία, την ανεργία και την κοινωνική ασφάλιση
• δημόσιο Κοινωνικό Ασφαλιστικό σύστημα με κρατική εγγύηση στη χρηματοδότησή του και τις
κοινωνικοασφαλιστικές παροχές -επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα
αξιοπρεπούς διαβίωσης
• δημόσιο και καθολικό Σύστημα Υγείας, πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας,
πρόνοιας 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. Επαγρύπνηση κρατικού μηχανισμού για την προστασία του γενικού
πληθυσμού από τις συνεχείς απειλές της πανδημίας
• αποτελεσματική δημόσια και καθολική κοινωνική πολιτική - προστασία της μητρότητας, της
οικογένειας και της παιδικής ηλικίας - ενίσχυση φροντίδας ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ- δίκαιη
μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου με πολιτικές ένταξης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης
• δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων, πάταξη της
φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης φορολογικής παραβατικότητας που
έχει επίπτωση στους εργαζομένους
• αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του εθνικού πλούτου και των επιχειρήσεων
στρατηγικής σημασίας
• προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για μία δίκαιη
μετάβαση με αξιοπρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ!!
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