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8 ΜΑΡΤΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η 8η Μάρτη είναι  παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη κάθε αρνητικής 

διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Είναι ημέρα δράσης για  να εκριζώσουμε 

την οικογενειακή και κοινωνική  βία, την καταπίεση στο σπίτι, στη δουλειά, και 

να επιβάλλουμε τον εργασιακό, κοινωνικό και οικογενειακό σεβασμό σε όλα τα 

επίπεδα. 

Δυστυχώς ακόμη και στις ημέρες μας η ίση μεταχείριση και ο σεβασμός 

απέναντι στη γυναίκα που αποτελεί το μισό του πληθυσμού της γης και φέρει 

τη ζωή, δεν είναι δεδομένος ούτε αυτονόητος. Στα χρόνια των μνημονίων και 

των περιοριστικών πολιτικών η θέση της γυναίκας επιδεινώθηκε ακόμη 

περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Οι γυναίκες προηγήθηκαν στις απολύσεις, 

στις περικοπές μισθού, και είναι αυτές τελικά που σήκωσαν το μεγαλύτερο 

βάρος, φροντίζοντας τα άνεργα μέλη της οικογένειας, τους υπερήλικες, τα 

παιδιά και τα εγγόνια. 

Την προηγούμενη χρονιά η συνάδελφός μας η Δώρα, μία από εμάς, έχασε τη 

ζωή της με βίαιο και αναίτιο τρόπο, με 14 μαχαιριές, και προστέθηκε στον 

μακρύ κατάλογο των γυναικών που έπεσαν θύματα βίας στη χώρα μας αλλά 

και σε όλο τον πλανήτη. 

Στο επίπεδο το εργασιακό 200 συναδέλφισσες που ήταν σε άδεια λοχίας και 

μητρότητας εξαιρέθηκαν από την επιβράβευση στόχων στην ΑΑΔΕ. Η 

αντίδρασή μας ήταν ακαριαία και ο αγώνας  για την αποκατάσταση αυτής της 

αδικίας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΔΟΥ ανέλαβε την πρωτοβουλία ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης γυναικών μελών της Κυβέρνησης για την 

αποκατάσταση αυτής της αδικίας που αφορά τις  νέες μητέρες εργαζόμενες 

στην ΑΑΔΕ.  Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της 8ης Μάρτη παγκόσμιας ημέρας 



της γυναίκας, τις επόμενες ημέρες έχουμε προγραμματίσει τις παρακάτω 

συναντήσεις: 

1. Τη Δευτέρα 5 Μάρτη 2018 συνάντηση   με την Υφυπουργό  

Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου. 

2. Την Τρίτη 6 Μάρτη 2018 συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας 

κ. Φωτεινή Κούβελα. 

3. Την Τετάρτη 7 Μάρτη συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας κ. Έφη 

Αχτσιόγλου. 

4. Την Πέμπτη 8 Μάρτη με το Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή. 

5. Την Τρίτη 27 Μαρτίου με την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. 

Όλγα  Γεροβασίλη. 

Επιπλέον το επόμενο διάστημα θα δώσουμε έμφαση στην αποκατάσταση κάθε 

αρνητικής διάκρισης φύλλου στην ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών και 

διεκδικούμε  το απρόσκοπτο δικαίωμα μετάταξης των συναδελφισσών  

καθαριστριών καθώς και την κάλυψη της δαπάνης βρεφικών και 

παιδικών σταθμών για τα νέα ζευγάρια. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η ΑΔΕΔΥ τιμώντας την παγκόσμια ημέρα γυναίκας καλεί σε συγκέντρωση 

που διοργανώνεται  την Πέμπτη 8 Μάρτη, 6 μ.μ., στην πλατεία 

Κλαυθμώνος, προκειμένου όλες και όλοι μαζί να αναδείξουμε με κάθε τρόπο 

τα σύγχρονα αιτήματα της εργαζόμενης γυναίκας. 

Σας καλούμε  να δώσουμε το παρόν τιμώντας την μνήμη της συναδέλφου 

Δώρας και συγχρόνως να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

Πέμπτη   8 ΜΑΡΤΗ, στις 6 μ.μ. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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