
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 
adedy1@adedy.gr 

Αθήνα, 15.02.2019 
 
 
 

Αριθμ. Πρωτ.: 72 

 
 

 ΔΕΛΤΙ Ο  ΤΥΠΟΥ  
 

 
 
 

8 Μάρτη: Παγκόσμια μέρα της γυναίκας 
 

Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας ενάντια στην καταπίεση και 

εκμετάλλευση των γυναικών 
 

 
 
 

Η 8η Μάρτη, αν είναι επέτειος, είναι επέτειος αγώνων των γυναικών! Από το 

1857 μέχρι τις μέρες μας… 
 

8 Μάρτη 2019: Η καταπίεση, η εκμετάλλευση, η ανισότητα, η βία κατά 

των γυναικών συνεχίζονται αυξανόμενες, σε όλο τον πλανήτη, με την κρίση να 

βαραίνει τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων ακόμα περισσότερο. 
 

Τα τραγικά γεγονότα σε Ρόδο και Κέρκυρα, με τη βία φίλων και συγγενών 

να αφαιρεί τη ζωή από δυο νέα κορίτσια, φέρνει στην επιφάνεια ξανά το άλυτο 

ζήτημα της θέσης της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. 
 

Στην «προηγμένη» εποχή μας δολοφονούνται γυναίκες επειδή είναι 

γυναίκες (γυναικοκτονίες), τραυματίζονται ή/και πεθαίνουν τα παιδιά τους γιατί 

είναι εργαζόμενες και δεν έχουν πού να τα αφήσουν, μπαίνουν «διλήμματα» σε 

έγκυες ανάμεσα στο παιδί και τη δουλειά, γυναίκες αναλαμβάνουν τη φροντίδα 

παιδιών, γονιών, ανέργων της οικογένειας, χωρίς δημόσιες υποστηρικτικές δομές. 

Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις, ολοήμερο 

σχολείο, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές υγείας και αποκατάστασης, 

ψυχολογική υποστήριξη, είναι ελλείψεις που καλύπτουν οι γυναίκες. 
 

Η πρόσβαση και η εξέλιξη των γυναικών στη δουλειά, οι μισθοί και τα 

επιδόματα, τα εργασιακά δικαιώματα διέπονται από πλήρη ανισότητα σε σχέση 

με τους άντρες συναδέλφους τους και είναι πολύ χρήσιμα στους εργοδότες, αφού 
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το μισό εργατικό δυναμικό δουλεύει φτηνότερα, ανέχεται περισσότερα, παράγει 

δουλειά και αναπαράγει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό δωρεάν! 
 

Οι κινητοποιήσεις των γυναικών διεθνώς, τα τελευταία χρόνια, έχουν 

ξαναφέρει στην επικαιρότητα την πάλη των γυναικών, οργανώνοντας μαζικές και 

εντυπωσιακές απεργίες γυναικών, διαδηλώσεις, δημοψηφίσματα, από την 

Ισπανία μέχρι την Αργεντινή, από την Αμερική μέχρι την Ιρλανδία κι από την 

Πολωνία μέχρι την Ινδία. 
 

Η περσινή γυναικεία απεργία στην Ισπανία έβγαλε εκατομμύρια γυναίκες 

σε διαδηλώσεις στο δρόμο, απεργώντας από τους χώρους εργασίας, από την 

οικιακή εργασία, από την κατανάλωση. Σωματεία, συνδικάτα και ομοσπονδίες 

διευκόλυναν τις διαδηλώσεις των γυναικών και των αλληλέγγυων ανδρών 

συναδέλφων τους, καλώντας σε απεργίες και στάσεις εργασίας. Το κεντρικό 

σύνθημα της απεργίας που φώναζαν οι γυναίκες ήταν: «Αν σταματήσουμε εμείς, 

σταματά να γυρίζει ο κόσμος». 
 

Στην Ελλάδα της κρίσης και των ατέλειωτων μνημονιακών πολιτικών, με 

τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση εργατικών κατακτήσεων, τις 

διαλυμένες κοινωνικές δομές, η ΑΔΕΔΥ, ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο 

στο Δημόσιο τομέα, φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα των γυναικών, με 

στόχο όχι μόνο να συζητηθούν ευρέως στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, 

αλλά και να ξεκινήσει μια αγωνιστική παρέμβαση για την επίλυσή τους. 
 

Οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνες για τη συνέχιση αυτής της κατάστασης, 

αφού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές έχουν χειροτερεύσει τη θέση της γυναίκας. 
 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θέλοντας υπερασπίσει τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες 

εργαζόμενους, διεκδικεί: 
 

 

➢ δωρεάν παιδικούς σταθμούς στους χώρους εργασίας 
 

➢ πραγματική δημόσια- δωρεάν παιδεία & υγεία 
 

➢ παροχή παιδικών κατασκηνώσεων 
 

➢ προστασία της μητρότητας 
 

➢ ίση αμοιβή για ίση εργασία 
 

➢ κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για τον αγωνιστικό γιορτασμό της 

8ης Μάρτη 2019: 
 

1. Καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματα, τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία 

να αναδείξουν με κάθε τρόπο την παγκόσμια μέρα της γυναίκας και τα 

σύγχρονα αιτήματα της εργαζόμενης γυναίκας, οργανώνοντας συζητήσεις κι 

εκδηλώσεις στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους δήμους, στα Υπουργεία και 

σε όλους τους χώρους εργασίας. 
 

2. Προκηρύσσει πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας στο Δημόσιο, 

από τη 1:00μμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας και συγκέντρωση στην 

πλατεία Κλαυθμώνος, στη 1:30μμ, ως ένα πρώτο βήμα για να γίνει ορατή η 

συμβολή των γυναικών στην παραγωγή και την αναπαραγωγή και για να 

διεκδικηθούν λύσεις στα παραπάνω αιτήματα. 
 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

Επιπλέον… 

Από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Περικλής» 

 

Οι αναπληρώτριες συναδέλφισσές μας, πέρα από τα μειωμένα δικαιώματα 

που έχουν από κοινού με τους άνδρες συναδέλφους μας συγκριτικά με τους 

μόνιμους εκπαιδευτικούς (αναρρωτικές, συνδικαλιστικές άδειες), ουσιαστικά 

στερούνται το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε γυναίκας σε προστατευόμενη κύηση, 

λοχεία αλλά και ανατροφή του παιδιού τους. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί 

στερούνται άδειας επαπειλούμενης κύησης με αποδοχές, ένσημα και αναγνώριση 

προϋπηρεσίας. Οι συναδέλφισσες τιμωρούνται για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους στο όνομα της μείωσης 

του κόστους και εξαναγκάζονται είτε να παραμείνουν στη δουλειά εκθέτοντας σε 

κίνδυνο τις ίδιες και τα έμβρυα, είτε να παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους 

αποδεχόμενες ότι θα παραμείνουν χωρίς μισθό, ένσημα, προϋπηρεσία και ευκαιρία 

να ξαναεργαστούν ως αναπληρώτριες. 

Λειψά δικαιώματα έχουν οι αναπληρώτριες και κατά την άδεια μητρότητας 

(κύησης και λοχείας), καθώς δικαιούνται μόλις 119 μέρες άδειας συνολικά, 8 

εβδομάδες πριν από τον τοκετό και 9 εβδομάδες μετά. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

καθ’ όλο το παραπάνω διάστημα ο εργοδότης καταβάλλει μισθό και ένσημα μόνο 

για τις 13 πρώτες μέρες. Όσες γυναίκες μάλιστα δεν έχουν συμπληρώσει 200 

ένσημα την τελευταία διετία αποκλείονται από το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, 

ενώ όσες δε δουλεύουν κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας-δηλαδή κατά τα 

μακρά καλοκαίρια της ανεργίας των αναπληρωτών-αποκλείονται από τις 

συμπληρωματικές παροχές μητρότητας του ΟΑΕΔ. 

 


