
                                                                                                                           

 

 

Βγαίλνπκε κπξνζηά ζηνλ αγώλα γηα ηηο δηθέο καο αλάγθεο,  

γηα ηε δσή πνπ καο αμίδεη! 
 

Οη χιινγνη θαη Οκάδεο γπλαηθψλ ηεο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Διιάδαο (ΟΓΔ) θαινχκε 
ηηο εξγαδφκελεο θαη άλεξγεο, ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ πην καδηθά θαη 

απνθαζηζηηθά λα δπλακψζνπκε ηνλ αγψλα γηα λα αλαθηήζνπκε φια απηά πνπ ράζακε, γηα 
λα δηεθδηθήζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ καο ζηελ εξγαζία, ζηελ θνηλσληθή 
πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, ζηε θνηλσληθή ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ καο.    

Απνξξίπηνπκε σο απαξάδεθηεο ηηο πξνθιεηηθέο δειψζεηο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΙΕΑ-ΑΝΔΛ, 
πνπ καο θαιεί λα ζπκβηβαζηνχκε κε ηηο κεγάιεο απψιεηεο ζε δηθαηψκαηα θαη ζην ιατθφ 

εηζφδεκα ζηε δήζελ “κεηακλεκνληαθή επνρή”.                                         

Οη πάλσ απφ 700 κλεκνληαθνί λφκνη, ε αλεξγία, ε αλέρεηα, ε θνξνιεζηεία, ε εξγαζία 
ρσξίο εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ρσξίο πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, ρσξίο 

ειεχζεξν ρξφλν, ε γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα βάδνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπο ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα ησλ γπλαηθψλ ηνπ θαζεκεξηλνχ κφρζνπ.    

Καλέλα επηθνηλσληαθφ ηεξηίπη δελ κπνξεί λα θξχςεη ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 
βηψλνπκε, δελ κπνξεί λα θξχςεη φηη ζπζηάδνπλ ηε δσή καο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε γηα 
ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Καλέλα ηεξηίπη ηνπο δελ κπνξεί λα θξχςεη φηη 

ζπέξλνπλ ηνλ πφιεκν ζηεξίδνληαο ηα ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ θαη 
ζθνξπψληαο δηζεθαηνκκχξηα γηα εμνπιηζκνχο. 

Όζν θάλνπλ ζηελ νηθνλνκία θνπκάλην νη βηνκήραλνη, νη ηξαπεδίηεο, νη εθνπιηζηέο, νη 
κεγαιέκπνξνη θαη νη κεγαινμελνδφρνη, ηφζν ηα δηθαηψκαηά καο ζηελ εξγαζία, ζηε 
κεηξφηεηα, ζηε δεκηνπξγηθή δσή ζα ηζαθίδνληαη ζηηο κπιφπεηξεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θέξδνπο.                                    

Κακηά ζπλαίλεζε ζηε ζπλέρηζε ηεο ζθαγήο ησλ δηθαησκάησλ καο!  

Καλέλαο ζπκβηβαζκόο κε ηε θηώρεηα θαη ηε κίδεξε δσή!                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         
ήκεξα ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη: 
 

  Μφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα φιεο ηηο γπλαίθεο, κε κηζζφ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 
αλάγθεο καο, κε πιήξε εξγαζηαθά-αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.  

 Οιφπιεπξε θνηλσληθή πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

βηνινγηθψλ αλαγθψλ καο, αιιά θαη ησλ αλαγθψλ ησλ νηθνγελεηψλ καο, ησλ παηδηψλ θαη 
ησλ ειηθησκέλσλ κειψλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δεκφζησλ θαη δσξεάλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ.  

 Διεχζεξν ρξφλν πνπ ζα ηνλ αμηνπνηνχκε δεκηνπξγηθά, ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληά 
καο, αιιά θαη γηα λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ θνηλσληθή δξάζε.      

 
 
          



Δξγαδόκελε, άλεξγε, απηναπαζρνινύκελε, αγξόηηζζα, λέα γπλαίθα, 
Η ζπιινγηθή δξάζε, ε αγσληζηηθή ζηάζε δσήο, ε δηεθδίθεζε γηα όια απηά πνπ καο 

αλήθνπλ απνηειεί ηε κόλε δηέμνδν γηα λα βγνύκε ζην μέθσην κηαο δσήο ρσξίο 
πνιέκνπο, θηώρεηα, πξνζθπγηά, εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε 
 

Γπλακψλνπκε ην ξηδνζπαζηηθφ γπλαηθείν θίλεκα, ηα εξγαηηθά ζσκαηεία, ηηο ελψζεηο 
απηαπαζρνινπκέλσλ, ηνπο αγξνηηθνχο θαη θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο. 

 

Η ΟΓΔ ζε θαιεί λα γλσξηζηνύκε θαη λα παιέςνπκε καδί γηα: 
 

 Μφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα φιεο θαη φινπο κε φια ηα αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα. Καηάξγεζε ησλ λφκσλ πνπ πξνσζνχλ ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη 
ηελ θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθήο Αξγίαο 

 Δθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαδφκελεο κεηέξαο, ηελ απαγφξεπζε 

ηεο απφιπζεο. 

 Άδεηα θχεζεο, ηνθεηνχ, ινρείαο δχν κήλεο πξηλ θαη έμη κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ κε 

πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, αλεμάξηεηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 Άδεηα κεηξφηεηαο γηα έλα ρξφλν, κε πιήξε κηζζφ, αζθάιηζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε. Γπλαηφηεηα λα γίλεη ρξήζε ηεο θαη απφ ηνλ παηέξα. 

 ηε ζπλέρεηα δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο ηεο κεηέξαο ζηελ εξγαζία κε κεησκέλα 
σξάξηα θαηά δχν ψξεο γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα θαη θαηά κία ψξα γηα άιια δχν κε 
δίθηπν δεκφζησλ θαη δσξεάλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη ππνδνκψλ γηα ηε δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ. 

 Άδεηεο ζην δεπγάξη γηα αζζέλεηεο ή άιιεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Μεγαιχηεξε άδεηα ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ζε γπλαίθεο κε αλαπεξία ή κε παηδηά 
ΑκΔΑ. 

 Δπίδνκα ηνθεηνχ 1000 επξψ γηα θάζε γέλλα, αλεμάξηεηα απφ άιιεο πξνυπνζέζεηο, 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Κάιπςε φισλ ησλ εμφδσλ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ, 
ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη ηνθεηνχ απφ ην θξάηνο. Δληαίν, θαζνιηθφ 

απνθιεηζηηθά Γεκφζην θαη Γσξεάλ ζχγρξνλν ζχζηεκα Τγείαο- Πξφλνηαο, Πξνιεπηηθήο θαη 
Δπείγνπζαο ηαηξηθήο γηα φιεο θαη φινπο, ρσξίο θακηά άιιε πξνυπφζεζε. Γσξεάλ 
ρνξήγεζε θαξκάθσλ.  

 Μέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο γηα ηηο εξγαδφκελεο. Δθαξκνγή 
θαη επέθηαζε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηηο εξγαδφκελεο εγθχνπο, ιερψλεο θαη 

ζειάδνπζεο. Απαγφξεπζε ηεο λπρηεξηλήο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηε βηνκεραλία θαη ζηε 
βηνηερλία.  

 Δπαλαθνξά ηεο 5εηνχο δηαθνξά ζηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο. Να κελ μεπεξλνχλ 

ηα 55 ρξφληα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα 60 γηα ηνπο άλδξεο, ηα 50 θαη 55 αληίζηνηρα γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. 

 

Γώζε δπλακηθά ην παξώλ: 

 ζην Σπιιαιεηήξην πνπ νξγαλώλεη ην ΠΑΜΔ ζηε Θεζζαινλίθε  

Σάββαην 8 Σεπηέκβξε 6:00κκ ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο  

 ζην Σπιιαιεηήξην πνπ νξγαλώλεη ην ΠΑΜΔ ζηελ Αζήλα  
Πέκπηε 13 Σεπηέκβξε 7:00κκ ζηελ Οκόλνηα  

 ζην Σπιιαιεηήξην πνπ νξγαλώλεη ην Δξγαηηθό Κέληξν Πεηξαηά  
Πέκπηε 13 Σεπηέκβξε ζηνλ Πεηξαηά 

 ζην Σπιιαιεηήξην πνπ νξγαλώλεη ην Δξγαηηθό Κέληξν Λαπξίνπ-
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο Πέκπηε 13 Σεπηέκβξε ζην Κνξσπί 
 


