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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Διαδικτυακή ημερίδα του έργου  

«Πήγασος: Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα» 

 

 

Διαδικτυακά πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, η καταληκτική 

ημερίδα ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου «Πήγασος: 

Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα». 

Στόχος του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, είναι η αντιμετώπιση του έμφυλου 

συνταξιοδοτικού χάσματος στη χώρα, μέσα από την ανάδειξή του, τη διατύπωση 

προτάσεων για την επίλυσή του και την παράλληλη δέσμευση κοινωνικών εταίρων και 

φορέων για τη συνδρομή τους στην προσπάθεια αυτή. 

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν: 

 

οι διαστάσεις του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα 

τα αποτελέσματα της ποιοτικής διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

έργου  

αλλά και οι καλές πρακτικές για την ευαισθητοποίηση των γυναικών, σχετικά με το 

έμφυλο μισθοδοτικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 

 

Παράλληλα, διατυπώθηκαν προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου και υπεγράφη και σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής 

Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του Κέντρου Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
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Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας, του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών 

Επιχειρηματιών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

http://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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