
Στην πρόταση νόμου «Γιά την κύρωση της ύπ’ άριθμ. 103 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας γιά την προστασία 
τής μητρότητας».

Πρός τή Βουλή των 'Ελλήνων

1. Πάγιο αίτημα καί άντικείμενο επίμονων άγώνων τοΰ
γυναικείου καί εργατικού κινήματος τής γύρας μας, ήταν ή 
επικύρωση τής Δ.Σ.Ε. 103 άπό τή σύνταξή της τό 1952 καί 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. ‘

Οί κυβερνήσεις της Δεξιάς άρνήθηκαν επίμονα την Ικα
νοποίηση αύτοϋ τοΰ αιτήματος, άναγνωρίζοντας μόνο στα 
λόγια τη σοβαρότητα της μητρότητας καί συστηματικά 
άπέφυγαν να διαθέσουν τις αναγκαίες κοινωνικές δαπάνες 
γιά τήν προστασία της μητρότητας.

2. 'Η νομοθεσία πού ισχύει σήμερα γιά τήν προστασία 
της μητέρας καί τοΰ παιδιού είναι ελλιπής καί άναχρονιστι- 
κή. Ουσιαστικά ισχύει ό νόμος ΔΚΘ/1912, πού πολύ περιο
ρισμένος αριθμός διατάξεών του Ιχει τροποποιηθεί μέσα 
σ’ 6λα αυτά τά 70 περίπου χρόνια, ύστερα άπό τούς πολύ
χρονους σκληρούς άγώνες. Μερικά άπό τά άποτελέσματα 
αύτής τής κρατικής άδιαφορίας είναι τ----- -

— 'Ορισμένα ταμεία (ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ) έχουν έγκα- 
ταλείψει την προστασία τής μητρότητας, άφοϋ δέν χορηγείται 
κανένα επίδομα. ' ■"'!.? ·" '

— Ή άγρότισσα είναι εντελώς εγκαταλειμμένη.'
— Τό 60% των γυναικών πού τεκνοποιούν είναι εντελώς 

απροστάτευτο. ·- : : ■. ·Λ'.· -λ·,:.:τι;:.;
— Κατάφωρη παραβίαση τού δικαιώματος τών εργαζο

μένων Έλληνίδων νά τεκνοποιούν εΐναι οί άπολύσεις λόγω , 
εγκυμοσύνης, πού συνεχίζονται καί μετά τη νομοθετική 
άπαγόρευση. Σύμφωνα με' καταγγελίες γυναικείων καί ... 
εργατικών οργανώσεων τά τελευταία χρόνια απολύονταν ν 
μία έγκυος κάθε 7 ημέρες.7; ■ , : ,
- .έργοδοσία άρνεΐται νά προσλαμβάνει εργαζόμενες. .

3.' Ή τέτοια πολιτική αναγκάζει, τούς εργαζόμενους ν’ ,j; 
αντιμετωπίζουν τήν επιθυμία τους V άποκτήσουν ένα παιδί 
σάν' δυστύχημα πού συνεπάγεται τεράστια έξοδα καί ανυ
πέρβλητα συχνά εμπόδια στή ζωή τους. Τό δικαίωμα τών 
πολιτών στήν τεκνοποίηση, ή άνανέωση τού πληθυσμού τής 
χώρας γίνεται μιά άτομική, αυστηρά ιδιωτική ύπόθεση. -

r-^ Άπό τά . 5.747 κρεβάτια σέ μαιευτικές ’ καί γυναικο- - 
λογικές κλινικές τά 3.588 είναι ιδιωτικά, 1.689 τού Δημό- .. 
σιού καί 109 τών υγειονομικών σταθμών.; :·.- ■«·. ,;·

— Γιά 937.500 Ελληνόπουλα προσχολικής ήλικίας (στοι
χεία 'Τπουργείου Κοιν. 'Υπηρεσιών 1979), ύπήρχαν μόνο 
903 βρεφονηπιακοί σταθμοί πού κάλυπταν μόνο 45.000 
παιδιά. ■ ,

'-Υπάρχουν βέβαια καί οί . ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί στα
θμοί πού στοιχίζουν 10.000 δρχ. τό μήνα, οί γιαγιάδες, 
οί γειτόνισσες, τό κλείδωμα στό σπίτι, ό δρόμος, ή ή παύση - 
τής έργασίας μόλις γεννηθεί τό παιδί, αν αύτό είναι δυνατό.

4. Είναι ανάγκη ακόμη νά υπενθυμίσουμε τούς χαμηλού? 
ρυθμούς αύξησης τού πληθυσμού της χώρας. Ένώ πρίν 
100 χρόνια δ. άκαθάριστος δείκτης γεννητικότητας ήταν στό 
επίπεδο τών 40 - 45 γεννήσεων άνά 1.000 άτομα, έπεσε 
στήν περίοδο 1922 - 1940 στις 30 γεννήσεις, γιά νά φτάσει 
τό 1978 - 1979 στις 15 μόνο γεννήσεις.

- - Λ * ·
5: Τό ΚΚΕ ύποστηρίζει τήν ανάγκη επικύρωσης τής 

103 Δ.Σ.Ε., γιατί έκτος τών άλλων θεωρεί πώς ή έξασφά- 
λιση τής Ισοτιμίας τών γυναικών στήν πράξη είναι άδύνατη 
χωρίς τήν κρατική εύθύνη γιά τήν προστασία τής μητρότη
τας.; Μόνο ή κοινωνικοποίηση ενός σοβαρού μέρους τής 
τεκνοποίησης καί τής άνατροφής τών παιδιών μπορεί νά - 
οδηγήσει στην αύξημένη συμμετοχή τών ' γυναικών στήν 
οικονομική, κοινωνική καί πολιτική δράση, αναγκαίου 
παραγοντα τής ευημερίας καί προόδου ολόκληρης τής κοι- 
ν ωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6^ Τό ζήτημα τής προστασίας τής μητέρας καί τού παι
διού είναι ένα πολύπλευρο καί πολυσήμαντο κοινωνικό πρό
βλημα. Τό ΚΚΕ, προτείνοντας τήν έπικύρωση τής Δ.Σ.Ε 
103, θεωρεί οτι γίνεται τό πρώτο βήμα γιά τή λύση του. 
κι αύτό γιατί ή Δ.Σ.Ε. 103 :

α) ’Αναγνωρίζει τόν κοινωνικό χαρακτήρα τής μητρό- 
τητας.

β) Προστατεύει όλες τις κατηγορίες εργαζόμενων γυ
ναικών.

γ) Προστατεύει κάθε παιδί νόμιμο ή μή. 
δ) ’Απαγορεύει τήν απόλυση εγκύου, έστω κι αν έχει 

γίνει προειδοποίηση. . · . .
7. Τό ΚΚΕ πιστεύει ότι τό θέμα τής μητρότητας έχει 

άνάγκη άπό .συνολικά» τερη ρύθμιση, μιά καί είναι φανερέ 
ότι ή έπικύρωση τής Δ.Σ.Ε. 103 ά.οίγει τό δρόμο, όμως δέν 
λύνει τό πρόβλημα. ’Εξάλλου αρκετές δια:άξεις της πού ήταν 
έπίκαιρες καί έπαρκεϊς πρίν 30 χρόνια σήμερα θέλουν έκ- 
συγχρονισμό καί προσαρμογή στήν Ελληνική πραγματι
κότητα καί στό σημερινό ρόλο τής Έλληνίδας στήν οικονο
μία, τήν κοινωνία καί τήν πολιτική. Αύτό σημαίνει ότι σύν
τομα πρέπει ν’ άσχοληθεΐ ή Ελληνική Βουλή μέ ολόκληρο 
τό πρόβλημα συγκροτώντας ειδικό πλαίσιο προστασίας τής 
μητρότητας πού θά συνοδεύεται μέ μιά σειρά μέτρα έθνικού 
προγραμματισμού γιά τή σταδιακή δημιουργία τής άναγκαίας 
υλικής ύποδομής. ........ . . ..

-'.-7.· '. Τ.ή; ’Αθήνα, 5 Ίανουαρίού 1982 ·. . · ' -y
/* ·’ .·,ν'-τν; Οί προτείνόντες όουλευτες '· ' -- .· i -

•Μαρία Ααμανάαη, Αιμιλία 'Υψηλάντη, Μίκης € οϊωράκτ/ς, 
Άντώνης ’Αμπατίέλος, Κώστας Κάπ-ος, Διαμι ντής Μαυ- 
ροδόγλου. y *-· λ* -.y Τ’ , ' ·;· - ‘ ; "... , /: Ζ-
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·--- -7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. - ^
Γιά τήν κύρωσή τής ΰπ’ άρι-S·. 103 Διεθνούς Συμίάσεως 

Γ ' Έργασίας «γιά τήν ' προστασία τής μητρότητας». -
" ... λ ' ·' :- λ .ΣΥΜΒΑΣΗ'103 ' / : ;’.ν

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ τ 
. :. . r . (ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1952) ; -λ V ;'Γ-ν ’Λ

Ή Γενική Συνδιάσκεψη τής Διεθνούς ’Οργάνωσης ’Ερ
γασίας πού συγκλήθηκε στή Γενεύη, άπό τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τού Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας καί πραγμα
τοποιήθηκε έκεΐ στίς 4 ’Ιουνίου 1952 στήν τρίακοστή πέμπτη 
σύνοδό της.

’Αφού άποφάσισε ν’ άποδεχτεΐ διάφορες προτάσεις, σχε
τικά μέ τήν προστασία τής μητρότητας, ζήτημα πού άπο- 
τελεΐ τό 7ο θέμα τής ήμερήσιας διάταξης τής συνόδου

’Αφού άποφάσισε οί προτάσεις αυτές νά διατυπωθούν 
μέ μορφή Διεθνούς σύμβασης’: '· .

’Αποδέχεται σήμερα, 28 ’Ιουνίου 1952, τήν άκόλουθη 
σύμβαση, πού άποκαλεΐται «Σύμβαση γιά τήν προστασία 
τής μητρότητας (’Αναθεωρημένη)», 1952.

·- -‘-ν '' ';· ·.•■'Άρθρο ι. " ·.; . /· :!;.·
1. Ή παρούσα Σύμβαση έχει έφάρμογή σέ γυναίκες πού 

άπασχολούνται σέ βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς καί 
σέ γυναίκες πού άπασχολούντάι σέ μή βιομηχανικές καί σέ 
γεωργικές έργασίες καί άκόμη σέ γυναίκες πού έργάζονται 
στό σπίτι μέ μισθό.

2. Γιά τήν έφάρμογή αυτής τής Σύμβασης ό όρος «βιο
μηχανικές έπιχειρήσεις» περιλαβαίνει δημόσιες καί ιδιω
τικές έπιχειρήσεις καί τά παραρτήματά τους καί ιδιαίτερα

α) Τά μεταλλεία, λατομεία καί όλες τίς έξορυκτικές 
βιομηχανίες. ·.. . . , . -·.· ,

β) Οί βιομηχανίες, όπου κατασκευάζονται προϊόντα, 
μεταβάλλονται, καθαρίζονται, διακοσμούνται, ολοκληρώνον
ται, προετοιμάζονται γιά τήν πώληση, διαλύονται ή κατεδα-'1 
φίζονται ή όπου οί ύλες μεταποιούνται, στίς όποιες περιλα- 
βαίνονται καί οί έπιχειρήσεις κατασκευής πλοίων, παραγω-' 
γής, μετατροπής καί μεταβίβασης ηλεκτρικής καί κινητή
ριας γενικά ένέργειας.


