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Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε απόλυση συμβασιούχο αναπληρώτρια  λόγω 

εγκυμοσύνης! 
 

Το απαράδεκτο καθεστώς της ελαστικής εργασίας των συμβασιούχων στην εκπαίδευση δεν αναγνωρίζει το 

δικαίωμα της προστασίας της μητρότητας σε περίπτωση επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, καθώς οι 

συνάδελφοι δεν δικαιούνται ούτε μια παραπάνω μέρα άδειας (15 ημέρες αναρρωτικής).  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αναπληρώτριας  συναδέλφισσας ειδικής αγωγής στον  Νομό  Κοζάνης καθώς η 

αναρρωτική της άδεια λήγει σε μια εβδομάδα και είναι υποχρεωμένη να παραιτηθεί και να οδηγηθεί σε 

απόλυση γιατί δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον άδεια επαπειλούμενης εγκυμοσύνης. Είναι 

καταδικασμένη να παραιτηθεί από το δικαίωμα στην εργασία που κάθε νέα μητέρα έχει ανάγκη στη σημερινή 

εποχή. Η αναλγησία και η ξεδιαντροπιά της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ   βάζει το 

μαχαίρι στο λαιμό της μητέρας να επιλέξει το παιδί της ή την εργασία της!  

Η τελευταία απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ, που νομιμοποιεί τις απολύσεις εγκύων εργαζόμενων στο 

πλαίσιο ομαδικών απολύσεων έρχεται να δώσει τη νομική κάλυψη σε σωρεία αντίστοιχων παραβιάσεων και 

εργοδοτικών αυθαιρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, έρχεται να ανοίξει το δρόμο για το χτύπημα της μητρότητας 

και των εργαζόμενων γυναικών σε όλους τους κλάδους, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε όλες τις χώρες της 

ΕΕ. Στον εργασιακό μεσαίωνα της Ελλάδας, είναι πολλά τα περιστατικά ανάλογης αντιμετώπισης εγκύων 

εργαζόμενων.  

Σήμερα, η αύξηση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης μας δίνουν τη 

δυνατότητα να έχουμε μόνιμη και σταθερή εργασία, να αμειβόμαστε καλύτερα και να δουλεύουμε λιγότερες 

ώρες, να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και δυνατότητα να συμμετέχουμε, όλες και όλοι, στην 

κοινωνική δραστηριότητα. Σ’ αυτούς τους στόχους μπορούμε φτάσουμε, αν ακολουθήσουμε το δρόμο του 

οργανωμένου αγώνα μέσα από τα σωματεία, κόντρα στο μεγάλο κεφάλαιο και σε κάθε κυβέρνησή του, 

στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. 

Η 8 Μάρτη, μέρα σύμβολο για τους αγώνες των γυναικών ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης, στην εργασία, 

την κοινωνία, την οικογένεια -όπως και το μακρινό 1857 που ξέσπασε ο ηρωικός αγώνας των εργατριών της 

Νέας Υόρκης,- συνδέεται με τον αγώνα για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών από 

την επίθεση του κεφαλαίου, τη διεκδίκηση μόνιμης δουλειάς και αυξήσεων στους μισθούς και  τη διασφάλιση 

του δικαιώματος στη μητρότητα. 

Καλούμε την Πέμπτη 8 Μάρτη «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» : 

1) στην Παράσταση Διαμαρτυρίας των σωματείων  και  των Ομοσπονδιών και στη 

Συνέντευξη Τύπου στις 2 μ.μ. στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου)      και  

2) σε Συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 6:00 μ.μ. και πορεία στα γραφεία της ΕΕ 

για το δικαίωμα στη μητρότητα και την εξίσωση των αδειών 

μονίμων και αναπληρωτριών  εκπαιδευτικών. 
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