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Αλαθνίλσζε 

 

Η Παγθόζκηα εκέξα ηεο γπλαίθαο γηνξηάδεηαη ζηηο 8 Μαξηίνπ, θάζε ρξόλν, σο εκέξα κλήκεο 

ησλ αγώλσλ ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαη θαζηεξώζεθε σο εκέξα ηεο 

γπλαίθαο ζε αλάκλεζε κηαο κεγάιεο εθδήισζεο δηακαξηπξίαο πνπ έγηλε ζηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1857 

από ηηο εξγάηξηεο θισζηνϋθαληνπξγίαο ζηε Νέα Τόξθε, νη νπνίεο δηαδήισλαλ δεηώληαο θαιύηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ήηαλ κία από ηηο πξώηεο θηλήζεηο δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ από γπλαίθεο. 

 

Σν 1977 θαζηεξώζεθε από ηνλ ΟΗΕ σο Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο (International Women’s 

Day) κε ζθνπό ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, αιιά 

θαη ηε κλήκε ησλ αγώλσλ ηεο γηα ηζνλνκία. 

 

ήκεξα νη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πγεία, ηελ πνιηηηθή δσή, ζπλερίδνπλ λα είλαη πην επάισηεο ζηε θηώρεηα θαη ηνλ θνηλσληθό 

απνθιεηζκό, ζπλερίδνπλ λα είλαη πην εθηεζεηκέλεο ζε όιεο ηηο κνξθέο βίαο. Σαπηόρξνλα, κε ηελ 

έιεπζε ηεο παλδεκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη γπλαίθεο βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν 

εθηεζεηκέλεο ζηελ αλεξγία, ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ εξγνδνηηθή απζαηξεζία. Οη 

δηαιπκέλεο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο Πξόλνηαο θπιαθίδνπλ ηηο γπλαίθεο ζηνλ «παξαδνζηαθό» 

ηνπο ξόιν ηεο θξνληίδαο ηνπ ζπηηηνύ, ησλ παηδηώλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ. Παξάιιεια ε 

ππνρξεσηηθή ηειεξγαζία ζπκπηέδεη ηνλ πξνζσπηθό ρξόλν ησλ γπλαηθώλ ζην ειάρηζην.  

 

Η Εκηελεζηική Επιηποπή ηηρ Α.Δ.Ε.Δ.Υ., έρεη θεξύμεη παλειιαδηθή διεςκολςνηική ζηάζη 

Επγαζίαρ ηη Δεςηέπα, 8 Μαπηίος 2021, αλήκεξα ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο ηεο Γπλαίθαο, από ηηο 

12:00 έωρ ηη λήξη ηος ωπαπίος και καλεί ζε ζςγκένηπωζη, ηη Δεςηέπα 8 Μαπηίος 2021, ζηην 

Πλαηεία Κλαςθμώνορ, ζηιρ 13:00, ηεξώληαο όια ηα κέηξα πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ππάξρνπλ, ιόγσ ηεο παλδεκίαο. 

Διεκδικούμε: 

 Η Γεληθή Γξακκαηεία Θζόηεηαο ησλ Φύισλ λα απνθηήζεη θαη πάιη ηνλ απηόλνκν ξόιν ηεο, λα 

επηζηξέςεη ζην Τπνπξγείν Εζσηεξηθώλ θαη λα εληζρπζεί ηόζν κε πξνζσπηθό, όζν θαη κε 

νηθνλνκηθνύο πόξνπο.  

 Άδεηα θύεζεο, ηνθεηνύ, ινρείαο, κεηξόηεηαο κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, 

αλεμαξηήησο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Καηάξγεζε ηεο πξνϋπόζεζεο ζπκπιήξσζεο 200 ελζήκσλ ηα 

ηειεπηαία 2 ρξόληα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο κεηξόηεηαο θαη ηεο εηδηθήο παξνρήο 

πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο από ηνλ ΟΑΕΔ. 

 Να δνζνύλ άδεηεο «εηδηθνύ ζθνπνύ» γηα όζν δηάζηεκα απαηηεζεί κε πιήξεηο απνδνρέο θαη 

αζθάιηζε. Να κελ ραζεί νύηε κηα εκέξα θαλνληθήο άδεηαο. 
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 Να θπξσζεί ηώξα ε ΔΕ 190. Κακία αλνρή ζηελ παξελόριεζε, ζηε βία θαη ζηελ απζαηξεζία ζηνπο 

εξγαζηαθνύο ρώξνπο. Να πξνβιεθζνύλ ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηελ ζεμνπαιηθή παξελόριεζε θαη ηελ θαθνπνίεζε. Άκεζε δηθαίσζε ζε 

πεξηζηαηηθά ζεμηζηηθώλ, εξγνδνηηθώλ απζαηξεζηώλ, εζηθήο θαη ςπρνινγηθήο παξελόριεζεο 

(mobbing) ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο. Κακία αλνρή ζηελ θνπιηνύξα ηνπ βηαζκνύ. Ννκηθή 

αλαγλώξηζε ηεο γπλαηθνθηνλίαο. 

 Δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηνπ δηθηύνπ ησλ δνκώλ (Σειεθσληθή Γξακκή 15900, πκβνπιεπηηθά 

Κέληξα, Ξελώλεο Φηινμελίαο) γηα ηελ ππνζηήξημε γπλαηθώλ ζπκάησλ έκθπιεο βίαο θαη πνιιαπιώλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηνπο, όπσο θαη ησλ εξγαδόκελσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο 

ίδηεο ζέζεηο επί ζεηξά εηώλ, αλαγλσξίδνληαο έκπξαθηα ην έξγν ηνπο. Παξνρή άκεζεο, δσξεάλ, 

αζθαινύο δηακνλήο ησλ γπλαηθώλ, παηδηώλ, αλαπήξσλ θαη ΛΟΑΣΚΘ+ αηόκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

έκθπιε ή/θαη ελδννηθνγελεηαθή βία. Να εληζρπζνύλ νη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο νηθνλνκηθά ώζηε λα 

κπνξνύλ λα θύγνπλ. 

 Πιήξε πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο κε απαγόξεπζε ηεο απόιπζεο ρσξίο απνθιεηζκνύο (πξνζηαζία 

ζε ππαιιήινπο Θδησηηθνύ Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΘΔΟΥ) ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΔΔ) 

Άδεηεο επηκέιεηαο θαη θξνληίδαο ησλ παηδηώλ θαη γηα ηνπο δύν γνλείο, επηδόκαηα γηα όιεο ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Πιήξε πξνζηαζία θαη θαηνρύξσζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ κεηέξσλ (άδεηεο, επηδόκαηα θ.ά.) ρσξίο απνθιεηζκνύο. 

Εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηηο εξγαδόκελεο (απαιιαγή από λπρηεξηλή εξγαζία θαη 

βαξηέο θαη αλζπγηεηλέο εξγαζίεο, εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, άδεηεο, θιπ). 

 Τπνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ γνληώλ, κόληκα θαη ζηαζεξά επηδόκαηα, πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θησρώλ νηθνγελεηώλ, δεκόζηνπο θαη δσξεάλ παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη 

θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ησλ κηθξώλ παηδηώλ. Ελίζρπζε ηεο δεκόζηαο δσξεάλ 

εθπαίδεπζεο. 

 ρη ζηε κνληκνπνίεζε ηεο ηειεξγαζίαο πνπ πιήηηεη θπξίσο ηηο εξγαδόκελεο γπλαίθεο. Η 

ηειεξγαζία λα απνηειεί δηθαίσκα ηεο εξγαδόκελεο ή ηνπ εξγαδόκελνπ πνπ κπνξεί λα ην αζθήζεη 

κόλν πξνο όθεινο ηεο, όπσο όηαλ ππάξρεη αδπλακία κεηαθίλεζεο ιόγσ κόληκνπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο θαη όρη δηεπζπληηθό δηθαίσκα.  

 Μέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηεο 

κεηξόηεηαο. 

 Δεκόζηα ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε (θύξηα θαη επηθνπξηθή).  
 

 Ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία. Ίζα δηθαηώκαηα γηα όιεο/νπο. ρη ζηηο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθώλ. πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο. 

Μόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα όιεο θαη όινπο κε πιήξε αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, 

7σξν - 5ήκεξν - 35σξν. 
 
 

Γηα ην Δ.. 
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