
                          

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με την 

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας  

 

Η  Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα συναντήθηκε τη 

Δευτέρα, 24 Απριλίου με την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.  

Αντικείμενο της συζήτησής τους υπήρξε το φαινόμενο της υψηλής ανεργίας στη χώρα μας, 

εστιάζοντας κυρίως στα ποσοστά ανεργίας, που αφορούν τις γυναίκες και εξετάζοντας το 

ενδεχόμενο της δυνατότητας ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε προγράμματα 

απασχόλησης. 

H Γενική Γραμματέας πρότεινε την άμεση λήψη μέτρων και την ενίσχυση των 

δράσεων υπέρ των ανέργων γυναικών, δίνοντας προτεραιότητα στις ομάδες εκείνες που 

βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση, όπως οι χρόνια άνεργες, οι γυναίκες που υφίστανται 

πολλαπλές διακρίσεις, οι μονογονείς, γυναίκες άνεργες που έχουν υποστεί κακοποίηση 

κλπ.  

Παράλληλα,  η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε την Αναπληρώτρια Υπουργό ότι στο 

πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών» της περιόδου 2016 – 2020 της ΓΓΙΦ,  θα ενταχθεί και η συμβουλευτική 

εργασίας στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή 

ενίσχυση του ζητήματος της ανεργίας, που πλήττει τις γυναίκες. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, συμφωνήθηκε  η αμφίδρομη επικοινωνία των Περιφερειακών 

Κέντρων Στήριξης, που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τα αρμόδια στελέχη των Δομών Υποστήριξης των 

κακοποιημένων γυναικών, τα οποία λειτουργούν σε όλες τις Περιφέρειες. 

Επιπλέον, η Υπουργός ενημέρωσε τη Γενική Γραμματέα  για την αναγκαιότητα  της 

παρακολούθησης της παραγωγικής, αλλά και της μη παραγωγικής δραστηριότητας όλων 

των κατοίκων, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας (times use survey – έρευνα για τη χρήση του 

χρόνου) από την ΕΛΣΤΑΤ. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε η από κοινού συνεργασία των 

τριών φορέων, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και για τα ελληνικά 

δεδομένα,  με αφορμή και την λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΓΓΙΦ. 

 Ήδη,  για την ανάγκη μέτρησης του «αόρατου» χρόνου και της  μη αμειβόμενης 

εργασίας  ανδρών και  γυναικών, στο Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία, διεξάγονται έρευνες 

από τη δεκαετία του 1960. Στόχος τους είναι η αποτύπωση της συνεισφοράς της 



                          

απλήρωτης εργασίας στην ανθρώπινη ευημερία και κυρίως η αξία της απλήρωτης εργασίας 

των γυναικών, όπως  ο χρόνος που αφιερώνουν στις εργασίες του σπιτιού, στην ανατροφή 

των παιδιών, ακόμα και στην υποστήριξη των γονιών τους. 

 

Τέλος, η Γενική Γραμματέας και η Αναπληρώτρια Υπουργός συμφώνησαν για την 

από κοινού συνεργασία τους, η οποία άμεσα θα επικυρωθεί με την υπογραφή 

Προγραμματικής Συμφωνίας 
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