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Η μηηρόηηηα θσζία ζηο βωμό ηοσ κέρδοσς 

Ξανθή Παπαγεωργίοσ

, 

μέλος ηοσ ΔΣ ηης ΟΓΕ 

 

Η αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη κία από ηηο θνξπθαίεο δηαδηθαζίεο ηεο θύζεο. Η 

δε πξνζηαζία ησλ παηδηώλ θαη ηεο κεηξόηεηαο απνηειεί ππνρξέσζε ηεο θνηλσλίαο.  

Τν θξάηνο ζήκεξα δε ζέιεη θαη δελ κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη ηε κεηξόηεηα. Τελ ίδηα 

ζηηγκή, ζύκθσλα κε ηνπο εξγνδόηεο, ε εγθπκνζύλε κηαο εξγαδόκελεο θαη ε κεηέπεηηα 

αλάγθε θξνληίδαο ηνπ λενγλνύ νδεγνύλ ζε «ειάηησζε ηεο παξαγσγηθόηεηάο ηεο θαη 

ηειηθά ζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο». Έηζη, γηα λα 

δηαζθαιηζηνύλ ηα θέξδε ηνπο, ε πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

θπβέξλεζεο πινπνηείηαη κε κέηξα πνπ επζέσο αληηζηξαηεύνληαη ηελ ίδηα ηε κεηξόηεηα, 

παξά ηηο «αλεζπρίεο» γηα ηελ ππνγελλεηηθόηεηα θαη ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ.  

Γεληθόηεξα ε κεηξόηεηα ρηππηέηαη, αθνύ δελ πξνζηαηεύεηαη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα 

ηεο εξγαδόκελεο, παξόιν πνπ ππάξρεη θαη ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ όκσο ζηελ πξάμε 

δελ εθαξκόδεηαη. Επίζεο, ε δξακαηηθή θαηάζηαζε ζηηο ππεξεζίεο Υγείαο επηβαξύλεη 

ηδηαίηεξα ηηο γπλαίθεο. Αλαγθάδνληαη είηε λα αθξηβνπιεξώλνπλ ηηο… «ππεξεζίεο 

πγείαο» είηε λα ηηο ζηεξνύληαη. Γηα παξάδεηγκα, ην επίδνκα ηνθεηνύ ρνξεγείηαη κόλν 

ζε όζεο γπλαίθεο γελλνύλ ζην ζπίηη! 

Ταπηόρξνλα, νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, νη ζπκβάζεηο 1 κήλα, αθόκα θαη 1 

κέξαο, όπσο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνέβιεπαλ θαη κηα ζεηξά δεηήκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο, πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλαζθάιεηα ζηε λέα γπλαίθα 

πνπ βξίζθεηαη ζηε θάζε δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο. 

 

Χηύπημα ηης μηηρόηηηας ζηοσς τώροσς δοσλειάς 

Τα πεξηζηαηηθά «ρηππήκαηνο» ηεο κεηξόηεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο είλαη πηα ν 

θαλόλαο. Οη αληηιατθέο θαη αληεξγαηηθέο πνιηηηθέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ ιύλνπλ ηα ρέξηα ησλ εξγνδνηώλ ώζηε λα δεηάλε 

«πηζηνπνηεηηθά» από ηηο ππνςήθηεο εξγαδόκελεο πεξί κε εγθπκνζύλεο ζην παξόλ θαη 

ζην κέιινλ, γηα λα γίλεη ε πξόζιεςε ζηελ εξγαζία ή πξνρσξνύλ ζε απόιπζε κόιηο 

θαλεί ε εγθπκνζύλε. Μηα λέα κνξθή πίεζεο έρεη εκθαληζηεί πξόζθαηα από ηνπο 

εξγνδόηεο, κεηαηξέπνληαο ην βνύξδνπια ζε θαξόην. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

πξνθαινύλ θαη εθβηάδνπλ ηηο εξγαδόκελεο λα αλαβάιινπλ ηελ ηεθλνπνίεζε, 

αμηνπνηώληαο ηελ «θαξηέξα» σο θαξόην, δεηώληαο ηνπο αθόκα θαη λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ «θξπνζπληήξεζε» ησλ σαξίσλ ηνπο...  

Η θαηάζηαζε θηάλεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ νη εξγνδόηεο λα έρνπλ ιπκέλα ηα ρέξηα ώζηε 

λα κε δηζηάδνπλ αθόκα θαη λα απαηηήζνπλ από ηηο εγθύνπο, εθβηάδνληάο ηεο, λα 

πξνρσξήζνπλ ζε έθηξσζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.  

Επηπιένλ, νη ζύγρξνλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη από παληειή έιιεηςε 

κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εγθύσλ, ιερώλσλ θαη γαινπρνπζώλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 

Καη όια απηά ζπκβαίλνπλ γηαηί γηα ηνπο εξγνδόηεο ε κεηξόηεηα ζεσξείηαη «θόζηνο». 

Γη’ απηό θαη ζπζηάδεηαη ζην βσκό ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

ηνπ θέξδνπο. Τειηθά απνδεηθλύεηαη πσο ε κεηξόηεηα δε ζπκβαδίδεη κε ην θέξδνο ησλ 

εξγνδνηώλ θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα, πνπ είλαη βαζηθέο αμίεο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 

Απολύζεις εγκύων ζηο τώρο ηων μιζθωηών ηετνικών 

                                                 

 Η Ξαλζή Παπαγεσξγίνπ είλαη θαη πξόεδξνο ηεο Οκάδαο Τερληθώλ ηεο ΟΓΕ. 
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Η ηππηθή λνκνζεηηθή απαγόξεπζε απόιπζεο εξγαδόκελεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζύλεο θαη γηα έλα ρξόλν κεηά από ηνλ ηνθεηό ή θαη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα, όηαλ ε έγθπνο απνπζηάδεη ιόγσ αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ θύεζε ή ηνλ 

ηνθεηό, θαη ε απαγόξεπζε κεηαβνιήο δπζκελώο ησλ όξσλ εξγαζίαο εγθύνπ ή 

γπλαίθαο πνπ απνπζηάδεη κε άδεηα κεηξόηεηαο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ηεξνύληαη. 

Σπλερώο θαηαγξάθνληαη πεξηζηαηηθά απόιπζεο εγθύσλ, πξνηάζζνληαο σο αηηία ηελ 

«πιεκκειή εθηέιεζε θαζεθόλησλ». 

Τν πξόβιεκα γίλεηαη αθόκε κεγαιύηεξν ζηηο ζπλζήθεο ειαζηηθήο απαζρόιεζεο, 

όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη εξγαδόκελεο κε «κπινθάθη» (Δειηίν Παξνρήο 

Υπεξεζηώλ), όπνπ ππάξρεη, ζηελ νπζία, «ειεπζεξία» ηνπ εξγνδόηε λα απνιύεη θαη 

γεληθόηεξα λα θαηαζηξαηεγεί ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σηνπο ηερληθνύο, γεληθόηεξα ζηνπο επηζηήκνλεο (κεραληθνύο, γηαηξνύο, δηθεγόξνπο) 

πνπ εξγάδνληαη κε εμαξηεκέλε εξγαζία, ην θαζεζηώο ηνπ δειηίνπ παξνρήο 

ππεξεζηώλ απνηειεί ηνλ θαλόλα θαη ε ηππηθή κηζζσηή ζρέζε ηελ εμαίξεζε. Σην 

ζύλνιν ησλ κεγάισλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδόκελνη απηνί θπζηθά 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε κεηξόηεηα. Τν πξόβιεκα ηδηαίηεξα ζηηο εξγαδόκελεο ηερληθνύο 

δελ αθνξά κόλν ηε δπλαηόηεηα απόιπζήο ηνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά από ηελ 

εγθπκνζύλε, αιιά θαη κηα ζεηξά δηθαηώκαηα πνπ δελ ηζρύνπλ ηππηθά γηα ηηο 

εξγαδόκελεο κε «κπινθάθη»: Άδεηα κεηξόηεηαο, επηδόκαηα, κέηξα αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο γηα ηηο έγθπεο, ιερώλεο θαη γαινπρνύζεο θιπ. Οπζηαζηηθά, ππό απηό ην 

θαζεζηώο εξγαζίαο αληηκεησπίδνληαη όπσο νη απηναπαζρνινύκελεο. Πξέπεη λα 

κεξηκλνύλ νη ίδηεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε (απαηηνύκελεο πξνιεπηηθέο, 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη κεηά, 

πεξίζαιςε εκβξύνπ θιπ.). Μάιηζηα, εδώ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην πξόβιεκα ησλ 

ππέξνγθσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (ηεο ηάμεο ησλ 5.000 επξώ ην ρξόλν, πνπ κπνξεί 

λα θηάζνπλ θαη ηα 8.000 επξώ), πνπ ζηνπο κεραληθνύο έρεη νδεγήζεη πάλσ από ην 

60% απηώλ λα είλαη αλαζθάιηζηνη!  

Σην ρώξν ησλ κηζζσηώλ ηερληθώλ ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα κε απνιύζεηο 

εγθύσλ πνπ εξγάδνληαλ κε «κπινθάθη» ρσξίο θακία απνδεκίσζε, όπσο επίζεο θαη κε 

πίεζε από ηνλ εξγνδόηε γηα έθηξσζε. Όπνπ όκσο ππήξμε αγσληζηηθή παξέκβαζε ησλ 

ζσκαηείσλ, ππήξμαλ λίθεο γηα ηηο εξγαδόκελεο. 

Πξόζθαην παξάδεηγκα είλαη ε απόιπζε εγθύνπ ηερληθνύ πνπ εξγαδόηαλ κε 

«κπινθάθη» ζηελ ππνδεκαηνπνηία «Μηγθάην». Μόιηο ε εξγαδόκελε αλαθνίλσζε ηελ 

εγθπκνζύλε ηεο ζηνλ εξγνδόηε, εμαλαγθάζηεθε λα ππνγξάςεη ιύζε ηεο ζύκβαζήο 

ηεο, κε ηελ εηαηξία λα ππόζρεηαη ππνγξαθή λέαο ζύκβαζεο κε λένπο όξνπο εξγαζίαο. 

Η λέα ζύκβαζε θπζηθά δελ θνηλνπνηήζεθε πνηέ ζηελ εξγαδόκελε, ελώ ν εξγνδόηεο 

επηθαιέζηεθε όηη πξόθεηηαη γηα νηθεηνζειή απνρώξεζε! Όκσο νη εξγαδόκελεο θαη νη 

εξγαδόκελνη δελ έκεηλαλ κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα. Με ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

ζσκαηείσλ, όπσο θαη ηεο Οκάδαο Τερληθώλ ηεο ΟΓΕ, ν εξγνδόηεο αλαγθάζηεθε λα 

απνδερηεί ηα αηηήκαηα ηεο εξγαδόκελεο, λα αλαγλσξίζεη ηελ εμαξηεκέλε ζρέζε 

εξγαζίαο θαη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε όινπο ηνπο κηζζνύο ππεξεκεξίαο γηα ην 

δηάζηεκα πξνζηαζίαο ιόγσ εγθπκνζύλεο θαη ινρείαο.  

 

Καμιά μόνη ηης!  

Η πξνζπάζεηα αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ εξγνδόηε ή ε επίθιεζε ζηελ 

«αλζξσπηά» ηνπ είλαη κάηαηε. Τν θέξδνο ηνπ εξγνδόηε δελ θαηαιαβαίλεη από 

αλζξσπηά θαη θαινζύλε.  

Η απάληεζε ζε όια απηά δελ κπνξεί λα είλαη αηνκηθή. Η ιύζε κπνξεί λα έξζεη 

νξγαλσκέλα κε αγώλεο, κέζα από ηα ζσκαηεία κε ηαμηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηνπο 

Σπιιόγνπο θαη ηηο Οκάδεο ηεο ΟΓΕ, γηαηί κόλν κέζα από ηνλ νξγαλσκέλν αγώλα πνπ 

βάδεη ζην ζηόραζηξν ηελ πνιηηηθή θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εθκεηαιιεπηώλ ηνπ 
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κόρζνπ καο κπνξνύκε λα βάινπκε εκπόδηα θαη λα αλαηξέςνπκε ηελ αληηιατθή 

πνιηηηθή.  

Οη ιατθέο γπλαίθεο ηεο ρώξαο πξέπεη, κε εθαιηήξην ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ ηεο 

ηειεπηαίαο πεξηόδνπ, λα παιέςνπκε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο.  

Να δηεθδηθήζνπκε αγσληζηηθά ηε ρνξήγεζε επηδόκαηνο ηνθεηνύ γηα όιεο ηηο 

γπλαίθεο, εξγαδόκελεο ζην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, απηναπαζρνινύκελεο, 

αγξόηηζζεο, άλεξγεο ή αλαζθάιηζηεο, ύςνπο 1.000 επξώ γηα θάζε παηδί. Επίζεο, 

άδεηα κεηξόηεηαο κε πιήξε κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, δπν κήλεο 

πξηλ θαη έμη κεηά από ηνλ ηνθεηό, γηα όιεο ηηο εξγαδόκελεο, θαζώο θαη επίδνκα 

κεηξόηεηαο γηα απηναπαζρνινύκελεο θαη αγξόηηζζεο. Καηάξγεζε θάζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη 

δσξεάλ Υγεία, Πξόλνηα, Φάξκαθν γηα όιν ην ιαό, ηηο γπλαίθεο, ηνπο λένπο γνλείο θαη 

ηα παηδηά ηνπο. Πιήξε, δσξεάλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, 

θάξκαθα γηα όιεο ηηο γπλαίθεο, ρσξίο πεξηθνπέο θαη εμαηξέζεηο. 

Να βάινπκε ηέινο ζην δξόκν ηεο εμαζιίσζεο. Να αγσληζηνύκε γηα κόληκε θαη 

ζηαζεξή δνπιεηά κε όια ηα αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα, γηα 

έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηεο θνηλσληθήο αμίαο ηεο κεηξόηεηαο. Υπάξρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο καο. Αξθεί λα πηζηέςνπκε ζηε δύλακή 

καο, ζηε δύλακε ηεο νξγαλσκέλεο πάιεο.  

 


