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Η ∆ιεθνής των εκπαιδευτικών (Education International) µε ανακοίνωση της 
στις 3/3, στις ειδήσεις για τις παραβιάσεις συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, 
εξέφρασε την συµπαράστασή της στους αγωνιζόµενους έλληνες 
εκπαιδευτικούς και καταδίκασε την ωµή αστυνοµική βία εναντίον των 
συνδικαλιστών και πολιτών που διαδήλωναν. 
 
Αναφέρει συγκεκριµένα η 
ανακοίνωση: Στις 28/2 κατά τη 
διάρκεια της διαδήλωσης που 
είχε εξαγγείλει η ΟΛΜΕ ενάντια 
στην προτεινόµενη απόλυση 
µέχρι στις 22 Μαρτίου 12.500 
εργαζοµένων στην εκπαίδευση 
- και ενώ την ίδια ώρα το 
ελληνικό υπουργικό συµβούλιο 
συνδιαλέγονταν µε την Τρόικα 
για τις επικείµενες απολύσεις 
µόνιµων εκπαιδευτικών και 
άλλων δηµοσίων υπαλλήλων -  
οι διαδηλωτές δέχτηκαν βίαιη 
επίθεση από αστυνοµικές 
δυνάµεις κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δεκαοχτώ άτοµα µεταξύ των 
οποίων και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Κοτσιφάκης και τραυµατίστηκαν τέσσερα. 
Η ΕΙ κάνει λόγο για παραβίαση του δικαιώµατος στη διαδήλωση το οποίο 
αποτελεί αναφαίρετο συνδικαλιστικό κεκτηµένο και κάλεσε τις ελληνικές 
αρχές να εµπλακούν στο κοινωνικό διάλογο για την διασφάλιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
 
Η Α∆Ε∆Υ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει µεταξύ άλλων:  
Από το πρωί και ενώ εξελίσσονταν ειρηνικές συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 
εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα, σηµειώθηκαν απρόκλητες επιθέσεις από τις 
δυνάµεις καταστολής.  Αποτέλεσµα ήταν αρκετοί τραυµατισµοί εργαζοµένων 
µε τέσσερεις από αυτούς να µεταφέρονται στο νοσοκοµείο, ανάµεσα τους το 

Η ∆ιεθνής των Εκπαιδευτικών (ΕΙ) και το Ευρωπαϊκό Τµήµα 
της για την Εκπαίδευση (ETUCE), καταγγέλλει την 
αστυνοµική βία κατά των εκπαιδευτικών και των 

συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ 
 



Μισθολογικό χάσµα ανδρών – γυναικών στις δηµόσιες 
υπηρεσίες 

 
Έρευνα της EPSU: η συνδικαλιστική δράση ‘κλειδί’ για τη 
µείωση της µισθολογικής ανισότητας ανδρών γυναικών 

µέλος της Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ., Θέµης Μπαλασόπουλος καθώς και το µέλος του 
Γενικού Συµβουλίου της Α.∆.Ε.∆.Υ., Χριστόδουλος Ευθυµίου. 
 
Εν τω µεταξύ η ΓΣ των Προέδρων ΕΛΜΕ µε απόφαση της σχετικά µε το πρόγραµµα 
δράσης προχωρά σε κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων µε Πανελλαδικό 
συλλαλητήριο και τρίωρη στάση εργασίας την Πέµπτη 6/3 και Συµµετοχή στην 48ωρη 
απεργία στις 13 – 14/3/2014 που έχει ήδη προκηρύξει η Α∆Ε∆Υ .  
Περισσότερα: http://www.ei-ie.org/,  http://olme-attik.att.sch.gr/new/, και 

http://adedy.gr/pogrombias/ 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (EPSU) που έγινε σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Εργασιακών Ερευνών έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση 
του σηµαντικού ρόλου των συνδικάτων στη µείωση της µισθολογικής ανισότητας 
µεταξύ των φύλων στο δηµόσιο τοµέα. Η έρευνα έδειξε ότι τα συνδικάτα µπορούν να 
αποτελέσουν βασικό µοχλό για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της άνισης 
µισθολογικής αντιµετώπισης ανδρών γυναικών 
συνολικά, ενώ περιέχει εκτεταµένη επισκόπηση 
των αντίστοιχων δράσεων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στη δηµόσια διοίκηση, στην 
εκπαίδευση, στην περιφερειακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση και σε τοµείς βασικών υπηρεσιών 
(ύδρευση, ενέργεια).  
 
Η επισκόπηση που στοιχειοθέτησε η EPSU έδειξε 
ότι τα συνδικάτα είχαν σηµαντική δράση και 
συνεισφορά στη µείωση των εργασιακών 
ανισοτήτων και στην εξάλειψη των 
στερεοτυπικών εργασιακών προτύπων για τις 
γυναίκες (άνιση κατανοµή εργασίας µε τις 
γυναίκες σε παραδοσιακούς ρόλους) και την 
ενίσχυση της γυναικείας ανάληψης ηγετικών – 
στελεχιακών πόστων. 
 
Η Γενική Γραµµατέας της EPSU Carola Fischbach-
Pyttel, είπε σχετικά: «Τα συνδικάτα στο δηµόσιο 
έχουν επίγνωση τόσο του µεγέθους των 
µισθολογικών ανισοτήτων ανδρών γυναικών, όσο και των αιτιών και των επιπτώσεων 
που έχουν οι διακρίσεις στην εργασία εις βάρος της µισθολογικής εξέλιξης των 



γυναικών. Είναι απαραίτητο ωστόσο, να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα από τους 
εργοδότες. Επίσης, τα σωµατεία µας έχουν επίγνωση των δυσµενών επιπτώσεων που 
έχει η εξωτερική ανάθεση (outsourcing) για τις εργαζόµενες και απαιτούν την εγγύηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών και το δικαίωµα της εκπροσώπησης στα συλλογικά 
όργανα των εργαζόµενων µε ανάθεση». 
 
Τα  βασικότερα στοιχεία που µας παρέχει η έρευνα είναι: 
 
⇒ Για τις πολιτικές περικοπών και λιτότητας: Στην Ελλάδα στο διάστηµα Ιούλιος 
2010 - Φεβρουάριος 2013, 28.600 γυναίκες στο δηµόσιο έχασαν τις δουλειές τους, 
και όπως επισηµαίνεται, υπήρξαν επιπλέον απώλειες από τότε, ενώ οι αµοιβές τους 
µειώθηκαν κατά περίπου 40%. Παρόµοια – αλλά σε µικρότερο βαθµό - είναι τα στοιχεία 
για τη Ρουµανία, την Ιρλανδία και την Ισπανία. 
 
⇒ Οι θέσεις εργασίας και οι µισθοί που χάνονται στον δηµόσιο τοµέα, δηλαδή τον 
τοµέα που παραδοσιακά προσέφερε περισσότερες και ευνοϊκότερες συνθήκες και 
ευκαιρίες για τις γυναίκες, θα έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του συνολικού 
µισθολογικού χάσµατος. Ειδικά για την Ελλάδα, πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, έδειξε ότι οι πιο καταρτισµένες γυναίκες οι οποίες πλέον δεν έχουν 
πιθανότητες εύρεσης εργασίας στο ∆ηµόσιο είναι πολύ απίθανο να βρουν αλλού. 
 
⇒ Στη ∆ηµόσια διοίκηση η µισθολογική ανισότητα ανδρών γυναικών κυµαίνεται 
από 20,3% στην Κροατία έως -4,3% στη Λετονία. Σε γενικές γραµµές οι ανισότητες 
στις αµοιβές είναι µικρότερες στη δηµόσια διοίκηση συγκριτικά µε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας.  
 
⇒ Στην Εκπαίδευση η διαφορά κυµαίνεται από 27,8% στην Αυστρία (στοιχεία του 
2010) στο -4,7% στη Μάλτα. Επίσης για την εκπαίδευση ισχύει το ίδιο όπως και για τη 
∆.∆. όπου στην πλειονότητα των χωρών, οι διαφορές στις αµοιβές ανδρών γυναικών 
είναι µικρότερες συγκριτικά µε άλλους τοµείς της οικονοµίας. 
 
 
⇒ Για την Τ.Α και την Περιφερειακή ∆ιοίκηση δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
από όλες τις χώρες που να στοιχειοθετούν αξιόπιστες συγκρίσεις, φαίνεται παρόλα αυτά 
για τις περισσότερες χώρες (µε εξαίρεση τη Σλοβακία) µείωση των µισθολογικών 
διαφορών. 
 
⇒ Στην Υγεία και την κοινωνική εργασία το µισθολογικό χάσµα ανδρών γυναικών 
(µε πιο πρόσφατα στοιχεία από το 2011) κυµαίνεται από 41,5% στην Κύπρο µε 5,1% 
στο Λουξεµβούργο. Η Υγεία και η Πρόνοια αποτελούν τους τοµείς της οικονοµίας  µε 
τις µεγαλύτερες µισθολογικές ανισότητες ανδρών γυναικών. 
 
 


