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Αθήνα, 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ στις 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

 Η Ομοσπονδία μας, καλεί τα σωματεία-μέλη της, να συμμετάσχουν στην 24ωρη Πανελλαδική 
Απεργία της ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 10 Ιουνίου, ενάντια στην ψήφιση του αντεργατικού νομοσχεδίου της 
Κυβέρνησης. 
 Το Εργασιακό Νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση περιέχει ακραίες διατάξεις που θα 
επιφέρουν τεράστιο πλήγμα στον κόσμο της εργασίας. Όλοι μαζί έχουμε την υποχρέωση να 
συστρατευθούμε στον κοινό αγώνα απαιτώντας την κατάργηση όλων των αντεργατικών και 
αντισυνδικαλιστικών διατάξεων που συμπεριλαμβάνονται στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο. 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  
 

 Προστασία και θωράκιση του 8ώρου και αποτροπή καταστρατήγησής του μέσω διευθέτησης με 
ατομική συμφωνία. 

 Σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία, προστασία της Κυριακάτικης αργίας, αύξηση του 
υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης και αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας. 

 Προστασία της θέσης εργασίας και του δικαιώματος απασχόλησης σε περίπτωση άκυρης 
απόλυσης.  

 Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για την 
τηλεργασία στη βάση της πρότασης της ΓΣΕΕ. 

 Ενίσχυση και θωράκιση του ΣΕΠΕ υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του Υπουργείου 
Εργασίας.  

 Αποκατάσταση της καθολικότητας και της ρυθμιστικής εμβέλειας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, ως προς το σύνολο των όρων της, μισθολογικών και μη. 

 Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

 Αποκατάσταση της πρόσβασης στη μονομερή Διαιτησία και καμία παρέμβαση στο ρόλο του 
Ο.ΜΕ.Δ.  

 Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό.  
 

Συμμετέχουμε Αγωνιστικά Και Ενωτικά 
       ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 

  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, ΩΡΑ 11:00 

 

Για τη Διοίκηση 
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