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  Οι  εκβιασμοί  που  δέχονται   οι  νέοι  εργαζόμενοι  γονείς  πρέπει  να  σταματήσουν!  Οι
αναπληρώτριες αφήνουν τα μωρά τους μόλις 5 μηνών για να γυρίσουν στη δουλειά τους, διακόπτοντας
πρόωρα το θηλασμό,  ή εξαναγκάζονται  σε άδειες άνευ αποδοχών και  ενσήμων, που τους στερούν το
επίδομα ανεργίας το καλοκαίρι και την έγκαιρη πρόσληψη την επόμενη σχολική χρονιά.

Στον ιδιωτικό τομέα, μια εγκυμοσύνη  μπορεί και να σημάνει και απόλυση.  Οι μητέρες και οι πατέρες
που δουλεύουν με μπλοκάκι (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) δεν δικαιούνται  ούτε μια μέρα άδειας.  Είναι
ανάγκη λοιπόν να στηθεί ένα δίχτυ προστασίας απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία!  

Σε όλα αυτά απαντάμε αγωνιστικά και αποφασιστικά!  Η βαρβαρότητα της  ελαστικής  εργασίας,  που
καθοδηγείται από Κυβέρνηση, ΕΕ και ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!

Όλα τα βρέφη έχουν τις ίδιες ανάγκες. 
Καταγγέλλουμε κράτος, υπουργεία και εργοδοσία που τιμωρητικά διακρίνουν τα παιδιά των

αναπληρωτριών και των εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στερώντας τους τα αυτονόητα
δικαιώματά τους! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ΠΛΗΡΗ εξίσωση αδειών ανατροφής, χορήγηση

αδειών επαπειλούμενης κύησης και ασθένειας τέκνου.

Να παλέψουμε για ό,τι δικαιωματικά μας ανήκει!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 Πλήρη προστασία της μητρότητας – 9μηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας

 Πλήρη προστασία της κύησης, ακώλυτη χορήγηση γονικών αδειών και άδειας ασθένειας τέκνου και
5μηνης άδειας επαπειλούμενης κύησης με πλήρεις αποδοχές,  καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της
προϋπηρεσίας
• Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας δίχως τον
περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία - Κανένας αποκλεισμός από παροχές μητρότητας για τις άνεργες
συναδέλφισσες  -  Αύξηση  της  άδειας  κύησης  και  λοχείας  σε  περιπτώσεις  πολύδυμης  κύησης  και
πολυτεκνίας - Συμπερίληψη των περιπτώσεων υιοθεσίας
• Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων για όσες/ όσους εξαναγκάστηκαν
σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών
• Να δοθεί σε ΟΛΕΣ τις αναπληρώτριες μητέρες η άδεια των 3,5 μηνών με παιδιά έως 4 ετών

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ

ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!




