
                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Την  Τετάρτη  22  Απριλίου  η  Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των  Φύλων,  Φωτεινή
Κούβελα  συναντήθηκε  με  τον  Υπουργό  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Πάνο
Σκουρλέτη με σκοπό την παρουσίαση θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση ζωτικών
προβλημάτων  που  δημιούργησαν  οι  μνημονιακές  πολιτικές  στα   δικαιώματα  των
εργαζομένων γυναικών.

H Γ. Γραμματέας πρότεινε στον Υπουργό την λήψη μέτρων, όπως η εφαρμογή και η
βελτίωση  του  νομοθετικού  πλαισίου  προστασίας  της  μητρότητας,  ιδιαίτερα  για  τις
εργαζόμενες  με  ευέλικτες  μορφές  απασχόλησης  (συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου),  την
ενίσχυση  δράσεων  υπέρ  ανέργων  γυναικών,  με  προτεραιότητα  τις  ομάδες  εκείνες  που
βρίσκονται  στη  δυσκολότερη  θέση  (μονογονείς,  μακροχρόνια  άνεργες,  μετανάστριες)
καθώς και τη συμμετοχή και των ανενεργών γυναικών στο πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης
σε παιδικούς σταθμούς. 

Επιπλέον,  πρότεινε τη συμμετοχή των γυναικών στα «ενεργητικά» προγράμματα
απασχόλησης καθώς  και  την  ενσωμάτωση  της  διάστασης  του  φύλου  στο  σχεδιασμό
πολιτικών  ενίσχυσης  της  απασχόλησης  και   καταπολέμησης  της  ανεργίας.  Επίσης,
επεσήμανε την ανάγκη της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση
των  παραβιάσεων  των εργασιακών  δικαιωμάτων  των γυναικών  και  την  προστασία  των
εγκύων και μητέρων. 

Περαιτέρω, τόνισε τη σημασία της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε
θέσεις ευθύνης,  τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και πρότεινε την οργάνωση
σεμιναρίων για την ισότητα στο προσωπικό του Υπουργείου και τη δημιουργία Επιτροπής
παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων, μέσα στο Υπουργείο.

Ο  Υπουργός  συμφώνησε   στην  αναγκαιότητα  της  προστασίας  των  εργατικών
δικαιωμάτων των γυναικών και  στις προαναφερθείσες προτάσεις  και αποφασίστηκε  να
υπάρχει  στενή   συνεργασία  με  τη  Γενική   Γραμματέα  για  την  παρακολούθηση  των
προβλημάτων,  την επεξεργασία  και  τη λήψη των αναγκαίων  μέτρων και  την εφαρμογή
πολιτικών  στην κατεύθυνση  επίλυσης των προβλημάτων,  μέσα στη δύσκολη συγκυρία
που υπάρχει για τη  χώρα μας. 
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