
8 Μάρηε, Μέρα - ζύκβοιο ελάληηα ζε θάζε κορθή θαηαπίεζες  

ελαληίολ ηωλ γσλαηθώλ 

Σηάζε εργαζίας από 12.00 έως 15.00 

 &ζσκκεηοτή ζε ζσγθεληρώζεης 
 

Η θεηηλή παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, ζηηο 8 ηνπ Μάξηε, κέξα-ζύκβνιν γηα ηνπο 

αγώλεο ησλ γπλαηθώλ ελάληηα ζε θάζε κνξθή θαηαπίεζεο, ζηελ εξγαζία, ηελ 

θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα απνθηάεη επηηέινπο θαη δηεζλώο αιιά θαη ζηελ Ειιάδα λέα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη εξγαδόκελεο γπλαίθεο ζηελ Επξώπε πιεξώλνληαη ιηγόηεξν από ηνπο άληξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηνπο είλαη πνιύ κεγαιύηεξα, ελώ νη 

γπλαίθεο απνηεινύλ θαηά θύξην ιόγν ηε ζηξαηηά ησλ ειαζηηθά, θαθώο ακεηβόκελσλ 

θαη αλαζθάιηζησλ εξγαδνκέλσλ. Η Επξσπατθή Έλσζε κε ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο 

απνθάζεηο (όπσο απηή ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο ΕΕ, πνπ λνκηκνπνηεί ηηο απνιύζεηο 

εγθύσλ εξγαδόκελσλ ζην πιαίζην νκαδηθώλ απνιύζεσλ) εληείλεη ζπλερώο ηηο 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθώλ. Αιιά θαη ζ’ απηό ην απαξάδεθην ηνπίν ζηελ ΕΕ, 

ε Ειιάδα πξσηνζηαηεί αξλεηηθά: 

Μέζα ζην 2017 θπθινθόξεζε από ην Επξσπατθό Ιλζηηηνύην γηα ηελ Ιζόηεηα ησλ 

Φύισλ ν "Δείθηεο Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ" πνπ θαηαγξάθεη ηελ αληζόηεηα αλάκεζα 

ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε ησλ 28 ρσξώλ. Σε απηόλ, ν 

κέζνο όξνο ησλ θξαηώλ - κειώλ ηεο Ε.Ε. θηάλεη ζην 66,2 θαη πξώηε ζηελ αληζόηεηα 

είλαη ε Ειιάδα κε 50, δειαδή κε ηνλ ρακειόηεξν δείθηε ηζόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο ρώξεο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2016 από ην ΙΚΑ, ν κηζζόο ησλ γπλαηθώλ είλαη θαηά 

226 επξώ ην κήλα ρακειόηεξνο. Η κηζζνινγηθή δηαθνξά ζηελ Ειιάδα θηάλεη ην 

45,2% ελώ ζηελ Επξώπε είλαη 41,1%. Πέξα όκσο από απηά ηελ ίδηα ζηηγκή 

παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ ζεμηζηηθώλ επηζέζεσλ δηεζλώο αιιά θαη κέζα ζηνπο 

ρώξνπο δνπιεηάο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

Σήκεξα νη γπλαίθεο απνηεινύλ θάηη πεξηζζόηεξν από ην 50% ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

επηβαξύλνληαη όκσο πνιύ πεξηζζόηεξν κε ηελ δνπιεηά ζην ζπίηη. Σε απηή ηελ εηθόλα 

πξνζηίζεληαη πάλσ ζηηο γπλαίθεο θαη ηα βάξε από ηε δηάιπζε ησλ γεξνθνκείσλ, ησλ 

παηδηθώλ ζηαζκώλ, ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο, ε επέιαζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο 

δηαξθνύο ιηηόηεηαο από όιεο ηηο ηειεπηαίεο θπβεξλήζεηο. 

 

Σην πιαίζην απηό, ε ΕΣΠΗΤ, αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, πνπ 

αγσλίδεηαη γηα πξνζιήςεηο, απμήζεηο, δεκόζηα θαη δσξεάλ πγεία θαη παηδεία γηα 

όινπο:  

 

-  Καιεί ηα κέιε ηες ζε ζηάζε εργαζίας ηελ Παραζθεσή 8 Μαρηίοσ 2019 

από  12.00  ηο κεζεκέρη  έως 15.00 θαη απεργηαθή ζσγθέληρωζε ζηης 2 κ.κ. ζηελ 

πιαηεία Κιασζκώλος.  

-  Σηερίδεη ηης πρωηοβοσιίες ελάληηα ζηης έκθσιες δηαθρίζεης θαη θαιεί θαη 

ζηης 6κ.κ. ζε ζσγθέληρωζε ζηελ πι. Κιασζκώλος. 

 

Γηα ηελ ΕΣΠΗΤ 

 

 

            Ο Πρόεδρος                                   Ο Γελ. Γρακκαηέας 

  

  Θέκες Κ. Μπερεδήκας                Θαλάζες Αιαηάς 

 


