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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) 

ανακοινώνει τη δημοσίευση της Συνθετικής έκθεσης «Προτάσεις πολιτικής για την 

αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του 

Έργου «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα».  

Το Έργο υλοποιείται από τη ΓΓΟΠΙΦ, που είναι ο Φορέας-Συντονιστής, με τη συνεργασία 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και του Κέντρου Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Βασικός στόχος του Έργου, που βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο 

υλοποίησης και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship 

της Ε.Ε., είναι η αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού έμφυλου χάσματος στην Ελλάδα.  

Η έκθεση «Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού 

χάσματος στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από το ΕΚΚΕ που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον 

παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Έργου: http://sintaxi.isotita.gr/wp-

content/uploads/2020/09/Προτάσεις-πολιτικής-για-την-αντιμετώπιση-του-ΕΣΧ-στην-

Ελλάδα.pdf. 

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε και η Σύνοψη των Προτάσεων Πολιτικής στην αγγλική 

γλώσσα, «SYNOPSIS - Policy proposals for tackling the gender gap in pensions in 

Greece», που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: http://sintaxi.isotita.gr/wp-

content/uploads/2020/09/Synopsis-Policy-proposals.pdf.  

Τέλος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα 

Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί το καταληκτικό Συνέδριο του Έργου, μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, όπου παρουσιαστεί και το Μνημονίου Συνεργασίας για τη μακροχρόνια 

στήριξη των στόχων του Έργου, από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τους 

κοινωνικούς εταίρους. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και 
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τον τρόπο συμμετοχής θα ανακοινωθούν σύντομα στο www.isotita.gr και στο 

sintaxi.isotita.gr.  

  

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                         Το  Γραφείο Τύπου, 

22/09/2020                                                                

Τηλ. 2131511102 

Ε-mail: gramggif@isotita.gr 
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