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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Παλεύουμε ενάντια στις διακρίσεις…  

Παρά τη νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας οι ανισότητες και οι διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών παραμένουν γιατί οι ελλείψεις κοινωνικών υποδομών έχουν ως αποτέλεσμα οι γυναίκες 

να σηκώνουν σε μεγάλο βαθμό ακόμη τα βάρη της ελληνικής οικογένειας.  

Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει γυναικείο ζήτημα στην  τράπεζα. Ότι δηλαδή η γυναίκα 

αναγνωρίζεται και είναι ισότιμη με τον άνδρα συνάδελφό της. Όμως οι εργαζόμενες στην Ε.Τ.Ε. 

αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα στο χώρο εργασίας, διακρίσεις στην υπηρεσιακή εξέλιξη 

και υστέρηση στην επαγγελματική εκπαίδευση.  

Οι γυναίκες επειδή αναγκάζονται να συνδυάσουν τη δουλειά με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, 

«περιορίζουν» τις φιλοδοξίες τους για επαγγελματική εξέλιξη, ωθούνται να δεχθούν θέσεις 

εργασίας χωρίς ευθύνες και προοπτική και συνταξιοδοτούνται πρόωρα, διαιωνίζοντας έτσι την 

αντίληψη για τον ευκαιριακό και περιστασιακό χαρακτήρα της γυναικείας απασχόλησης. 

Ορισμένες διευκολύνσεις που κατέκτησε το συνδικαλιστικό κίνημα για την εργαζόμενη μητέρα 

(άδεια λοχείας, μειωμένο ωράριο, σωρευτική άδεια κ.α.) χρησιμοποιούνται μερικές φορές ως 

«δικαιολογίες» για την επαγγελματική της υποβάθμιση. 

Παρότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι η υπογεννητικότητα 

γιατί οδηγεί στη γήρανση και τη μείωση του πληθυσμού της, οι κυβερνητικές πολιτικές δεν 

προάγουν τη στήριξη της γυναίκας και της οικογένειας ενώ την ίδια στιγμή οι εργοδότες 

αντιμετωπίζουν την εργαζόμενη μητέρα ως κόστος. 

Καθημερινά βλέπουμε ότι στα νομοθετικά μέτρα που λαμβάνονται για την κοινωνική ασφάλιση 

και τις εργασιακές σχέσεις οι γυναίκες είναι οι πρώτες που πληρώνουν το τίμημα. 

Το  συνδικαλιστικό κίνημα με τη συνεχή δράση του προσπαθεί να αντιστρέψει αυτήν την 

κατάσταση. 

Ο ΣΥΕΤΕ θα κάνει ότι είναι δυνατόν προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι δυσμενείς 

επιπτώσεις που υφίστανται οι εργαζόμενες στην ΕΤΕ. 

Καλούμε τη Διοίκηση να εφαρμόσει επιτέλους το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ίσων Ευκαιριών 

όπως αυτό συμφωνήθηκε στην τελευταία Επιχειρησιακή Σύμβαση. 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.   

ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Γ.Γιαννακόπουλος                  Γ. Μότσιος                     


