
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε ηγετικές θέσεις  

    

 

Tην Τετάρτη 22 Απριλίου, η Γενική 

Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή 

Κούβελα , παρευρέθηκε στο συνέδριο 

Athens Women Forum 2015, οι εργασίες 

του οποίου άνοιξαν με χαιρετισμό της. Η 

Γενική Γραμματέας επεσήμανε πως 

σκοπεύει να λάβει μέτρα, τα οποία θα 

ενισχύουν τον ρόλο της γυναίκας εν γένει 

και ιδιαίτερα θα προωθούν και θα 

παρουσιάζουν τον θηλυκό παράγοντα και 

το θηλυκό πρότυπο στις σωστές του 

διαστάσεις, αλλάζοντας έτσι την 

στερεοτυπική αντίληψη που θέλει τη 

γυναίκα «το αδύναμο φύλο», που δεν 

μπορεί να καταλάβει ηγετικές θέσεις αλλά 

και όταν τις καταλαμβάνει πρέπει να χάσει 

τα γυναικεία χαρακτηριστικά της και να 

υιοθετήσει αντρικές συμπεριφορές για να 

τις διατηρήσει.  

Η Γενική Γραμματέας δεσμεύτηκε στην επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

την Ισότητα των Φύλων σε τομείς άμεσης προτεραιότητας όπως  είναι η εργασία, η 

αντιμετώπιση της φτώχειας, η ανεργία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα και οι γονικές άδειες , 

τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τα δικαιώματα σεξουαλικής υγείας, η αντιμετώπιση της 

έμφυλης βίας και ο τομέας της εκπαίδευσης προκειμένου να συμβάλει στην αλλαγή της 

συλλογικής κοινωνικής συνείδησης γύρω από το ζήτημα της Ισότητας των Φύλων.  

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην άμεση προώθηση προς κύρωση στη Βουλή τη Σύμβαση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 

Κοινός τόπος όλων των ομιλιών ήταν η ανάγκη για τη λήψη θεσμικών μέτρων που 

να εξασφαλίζουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε ηγετικές θέσεις τόσο 

στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει 



να στελεχώνονται ισόρροπα και όχι να «επανδρώνονται». Περαιτέρω, τονίστηκε ο 

σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης αλλά και του οράματος που απαιτείται για μία 

επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, σεβόμενοι πάντα τους πολλαπλούς κοινωνικούς 

ρόλους που καλείται να παίξει μία γυναίκα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως η 

ομαδικότητα, η συναισθηματική ευφυΐα και η ενσυναίσθηση.  
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