Πρόσκληση συμμετοχής
σ
σε ομάδες συζήτησης για
συνταξιούχες πρώην εργαζόμενες γυναίκες και
γυναίκες σε ηλικία συνταξιοδότησης που δεν λαμβάνουν σύνταξη

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου,
Νοεμβρίου στα γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα
Ισότητας [Πινδάρου 2 (είσοδος
είσοδος από Κανάρη 1),
1) Αθήνα, μετρό «Σύνταγμα»],
«Σύνταγμα» από τις
10:00 έως τις 15:00, θα διοργανωθούν δύο (2) ομάδες συζήτησης με πρώην εργαζόμενες
γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) ή που βρίσκονται σε ηλικία
σύνταξης αλλά (για οποιονδήποτε λόγο) δεν λαμβάνουν σύνταξη.
Η ερευνητική αυτή δράση πραγματοποιείται
πρ
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
υρωπαϊκού Έργου
«ΠΗΓΑΣΟΣ - Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα»
(sintaxi.isotita.gr), βασικοί στόχοι του οποίου είναι η διερεύνηση των αιτίων της
ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς το ύψος των συντάξεων
συντάξ
και η
ανάπτυξη πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το φαινόμενο.
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα αυτή –η οποία διεξάγεται
ται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα– μέσα από τις εμπειρίες τους, θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν
αποφασιστικά στη πραγματοπο
ραγματοποίηση των στόχων αυτών και να γίνουν
υν έτσι πολύτιμες
σύμμαχοι στην προσπάθεια για την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών, σε έναν ακόμα τομέα και, συγκεκριμένα, στις συντάξεις.
συντάξεις
Κάθε συζήτηση θα διαρκέσει περίπου δύο (2) ώρες (10:00-12:00 και 13:00
:00-15:00).
Στην 1η ομάδα συζήτησης καλούνται να λάβουν μέρος συνταξιούχες (ή σε ηλικία
σύνταξης) γυναίκες οι οποίες, κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, εργάστηκαν
αποκλειστικά ή κυρίως σε τουλάχιστον έναν από τους εξής τομείς:
δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, κλωστοϋφαντουργία, τηλεπικοινωνίες, κατασκευή
επίπλων, συλλογή/καθαρισμός/διανομή νερού, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού, εξορύξεις (άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης),
τύρφης)
κατασκευές ή οικιακό προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά,, χρηματοπιστωτικές
δραστηριότητες, εναέριες μεταφορές, υδάτινες μεταφορές, άντληση αργού
πετρελαίου, εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
μεταλλευμάτων
Στη 2η ομάδα συζήτησης καλούνται να λάβουν μέρος συνταξιούχες (ή σε ηλικία
σύνταξης) γυναίκες οι οποίες, κατά τη διάρκεια της εργασιακής
γασιακής τους ζωής και
ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας εργάστηκαν αποκλειστικά ή κυρίως υπό
καθεστώς:
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συμβοηθούντων
ων μελών οικογενειακών επιχειρήσεων
πλήρους απασχόλησης
μερικής απασχόλησης
εκ περιτροπής ή εποχιακής
εποχιακ απασχόλησης
αδήλωτης / άτυπης εργασίας
ή παρέμειναν άνεργες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
διαστήματα

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες
στα τηλέφωνα: 210 3898030 (Ναυσικά
(
Μοσχοβάκου, Ερευνήτρια Έργου)
210 3898048 (Βίκυ Γκερμότση, Υπεύθυνη Έργου)
ή στα e-mails:
thanostheofilopoulos@hotmail.com

(Θανάσης Θεοφιλόπουλος,
οφιλόπουλος, Ερευνητής Έργου)

nmoschovakou@kethi.gr

(Ναυσικά Μοσχοβάκου, Ερευνήτρια Έργου )

Διασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των στοιχείων των συμμετεχουσών και η
εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων.

Το Έργο υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων (συντονιστής φορέας), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020)
(2014
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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