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8 ΜΑΡΤΗ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Η ΓΣΕΕ  

ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ 2ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 8 ΜΑΡΤΗ 

 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ 

� Επαγγελµατική και προσωπική ζωή µε ισότητα και έµπρακτο σεβασµό στην ελευθερία 
επιλογών 

� Ουσιαστική ισότητα και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου, ως κύριου ακόµα λόγου άνισης 
µεταχείρισης σε βάρος των γυναικών, µαζί και µε όλα τα άλλα είδη διακρίσεων  

� Σταθερή και πλήρη εργασία µε ίσους όρους, συλλογική συµµετοχή µε ίσους όρους και 
προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώµατος στις εκλεγµένες γυναίκες – Κατάργηση των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας 

� Ίση αµοιβή και ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης 

� Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση 
των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων 

� Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές ρυθµίσεις για την ουσιαστική ισότητα 
και την ίση µεταχείριση, επαναφορά του κατώτατου µισθού/ηµεροµισθίου στην Εθνική Γενική 
ΣΣΕ και αποκατάσταση της καθολικότητάς της, διασφάλιση των 
κλαδικών/οµοιοεπαγγελµατικών ΣΣΕ, της αρχής της εύνοιας και της ολικής µετενέργειας των 
όρων ΣΣΕ υπέρ των εργαζοµένων. 

� ∆ιασφάλιση του απεργιακού δικαιώµατος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις 
παρεµπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζοµένων 

� Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της ψευδώς δηλωµένης εργασίας  

� Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατοµικές και οµαδικές). Αυστηρή προστασία 
των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων λόγω των 
χαρακτηριστικών τους (γυναίκες, νέοι, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, άτοµα µε 
αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ, µετανάστες). 

� Ενίσχυση όλων των ελεγκτικών µηχανισµών για την αντιµετώπιση της εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας και παραβατικότητας 



� Μέτρα αποτελεσµατικής προστασίας των εργαζόµενων µητέρων, της µητρότητας και της 
οικογένειας, ενίσχυση των δηµόσιων υποστηρικτικών δοµών για τη φροντίδα των παιδιών, 
των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία 

� ∆ιασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και παροχές υγείας 

� Αποτελεσµατική πρόσβαση στις Αρχές και τη ∆ικαιοσύνη στα θύµατα διακρίσεων 

� ∆ράσεις ένταξης των προσφύγων και µεταναστών στην κοινωνία και την εργασία και 
προστασία των ασυνόδευτων παιδιών  

� Σεβασµός στα συµµετοχικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και αποκατάσταση της λειτουργίας 
όλων των θεσµικών δοµών κοινωνικού διαλόγου για θέµατα ισότητας και ίσης µεταχείρισης  

� Συστηµατική και διαρκή εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα 

� ∆ράσεις για την παγκόσµια ειρήνη 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Όλες και όλους, άνδρες και γυναίκες να αντισταθούµε στις πολιτικές οικονοµικής, 

κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής εξατοµίκευσης και να  συστρατευθούµε  στα 

συνδικάτα  µας για να κρατήσουµε δυνατή τη συλλογική µας φωνή και δράση, τη µόνη 

σταθερή και πραγµατική πηγή δύναµης και δυναµικής. 

 

Η Συνοµοσπονδία µε απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, θα πραγµατοποιήσει την  
Παρασκευή 8 Μάρτη  Παναττική 2ωρη στάση εργασίας (13:00 µε 15:00) για τη διευκόλυνση 
συµµετοχής όσων επιθυµούν στις προγραµµατισµένες διαδηλώσεις. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ 

Για τη συµβολή στην καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των καταγγελιών για άνιση 
µεταχείριση, τα σωµατεία µπορούν να ενηµερώνουν τη ΓΣΕΕ στο equality@gsee.gr για την υποβολή 
καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήµατα παράνοµων διακρίσεων 
στην εργασία.  

        Με διαρκή σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση, η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση 
των συνδικάτων και των εργαζοµένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτηµα πληροφόρησης, 
στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέµατα διακρίσεων: 

• το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζοµένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ ΓΣΕΕ 
www.kepea.gr  

• το ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συµβουλευτικής Εργαζοµένων και Ανέργων του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ  https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-
ergazomenon-anergon/  

 

Η δύναµη είναι στα χέρια µας, στα συνδικάτα και στους συλλογικούς αγώνες για τη 

διαφύλαξη των δικαιωµάτων µας, την ουσιαστική εφαρµογή της ισότητας φύλου, για την 

άρση των στερεοτύπων, για την καταπολέµηση των πολλαπλών διακρίσεων, την 

εµπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλες και όλους.  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 


