ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Με κεντρικό Σύνθημα «Τιμούμε και Ενισχύουμε τις Γυναίκες της Ελληνικής
Κοινωνίας» η Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων και Προστασίας της Οικογένειας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων σκοπεύει να οργανώσει γυναίκες-μέλη του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιστήμονες, Επιχειρηματίες, Επαγγελματίες Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εθελόντριες, Ακτιβίστριες, καθώς και γυναίκες μέλη
του Κόμματος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και στην Ομογένεια, στοχεύοντας να αγωνιστεί για την ισότητα μεταξύ των φύλων, να βελτιώσει τη
θέση των γυναικών μέσα στην κοινωνία και να ενισχύσει τη σπουδαιότητα του
θεσμού της οικογένειας. Η Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων και Προστασίας της
Οικογένειας είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Γραμματείες του
Κόμματος και επιθυμεί την αλληλοσυμπλήρωση και ενίσχυση των θέσεών της μέσα
από τους Τομείς του Κόμματος, ώστε να επικοινωνήσει το έργο της πιο αποτελεσματικά στην ελληνική κοινωνία και στην ομογένεια.
Αποστολή της Γραμματείας είναι η ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στην
πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί
μια από τις θεμελιώδεις αξίες του κοινοτικού δικαίου. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο θέμα της ισότητας γυναικών και ανδρών αφορούν αφενός στην
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης για τα δύο φύλα και αφετέρου στην
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φύλου.
H Αρχή της ενσωμάτωσης της Ισότητας (Gender Mainstreaming)
Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Gender
Mainstreaming) συνίσταται στην αναδιοργάνωση, τη βελτίωση και ανάπτυξη της
διαδικασίας εγχάραξης και άσκησης πολιτικών, λαμβάνοντας ως κύρια παράμετρο
τη διάσταση (οπτική) της ίσης συμμετοχής των φύλων σε όλους τους τομείς της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η ισχυρή πολιτική βούληση, οι ανθρώπινοι και
οικονομικοί πόροι, οι ειδικές πολιτικές για την Ισότητα, η ύπαρξη στοιχείωνμελετών και ερευνών σχετικών με τις κοινωνικές σχέσεις που διέπουν τα δύο φύλα,
είναι μερικά από τα σημαντικά θέματα για την επιτυχή ενσωμάτωση της Ισότητας
σε όλες τις πολιτικές και δράσεις.
ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι του Τομέα είναι οι εξής:
 Η διευρυμένη συμμετοχή των γυναικών από όλους τους κοινωνικούς και
επαγγελματικούς χώρους.
 Η ενίσχυση της θέσης και συμμετοχής των γυναικών στο δημόσιο και
κοινωνικό τομέα και ειδικά στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 Η συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις, καθώς και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις σε Ελλάδα και ελληνική ομογένεια.
 Η προώθηση των πολιτικών προτάσεών μας πάνω στα ζητήματα των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην Οικογένεια.
 Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από
το δύσκολο ρόλο της γυναίκας ως επαγγελματία και μητέρας.
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Η αναγνώριση και προώθηση με ίσους όρους των γυναικών στο οικονομικό
περιβάλλον.
Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των γυναικών για την ενδυνάμωση της
γυναικείας παρουσίας στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο.
Η δικτύωση και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με συναφείς ελληνικούς
και διεθνείς οργανισμούς καθώς και ενώσεις της ομογένειας.

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Ο διττός ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία (επαγγελματία και μητέρας) καθιστά
επιτακτική την ανάγκη της μελέτης και χάραξης οικογενειακών πολιτικών σύμφωνες
με τις σύγχρονες ανάγκες. Η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από χαμηλούς δείκτες
γονιμότητας και γήρανση του πληθυσμού της. Ταυτόχρονα, οι οικογενειακές δομές
μεταβάλλονται προοδευτικά, αν και η πυρηνική οικογένεια παραμένει κυρίαρχη.
Παρόλη την αύξηση των οικογενειών με ένα μόνον γονέα, η οικογένεια γενικότερα
συνεχίζει να έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, λειτουργώντας ως ένα άτυπο
δίχτυ ασφαλείας.
Οι δημογραφικές εξελίξεις και ειδικότερα οι χαμηλοί δείκτες γονιμότητας, η αύξηση
των διαζυγίων και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας με την
ταυτόχρονη αναβολή της γέννησης παιδιών, επηρέασαν τις πολιτικές για την
οικογένεια στην Ελλάδα. Δεδομένων των συνθηκών βέβαια, οι δημογραφικές αλλαγές και κυρίως η χαμηλή γεννητικότητα/γονιμότητα και η γήρανση του πληθυσμού
αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας μας,
ειδικότερα δε τα συστήματα πρόνοιας και συνταξιοδότησης.
Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να θιγεί το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας που
είναι η οικογένεια. Για το σκοπό αυτό προτείνονται δράσεις στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
1. Δράσεις για τη συμφιλίωση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου
Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση
πρόσβασης σε αγαθά και ποιοτικές υπηρεσίες με: i) τη διεύρυνση των
δομών φύλαξης και φροντίδας παιδιών και φιλοξενίας και στήριξης άλλων
εξαρτώμενων ατόμων, όπως των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ κλπ (π.χ. βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί, προσχολική αγωγή, ολοήμερα σχολεία στην
προσχολική αγωγή και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων), ii) την επέκταση των προγραμμάτων ανάπτυξης δομών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών και iii) έργα που
αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών μέσω της
παροχής υπηρεσιών φροντίδας για βρέφη και παιδιά.
2. Δράσεις για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και εξασφάλιση
πρόσβασης όλων στα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες
Η οικονομική στήριξη της οικογένειας εξασφαλίζεται μέσω: i) φορολογικών
ελαφρύνσεων (διαφοροποιημένο αφορολόγητο όριο εισοδήματος σε συνδυασμό και με τον αριθμό των τέκνων, αύξηση αφορολόγητου ποσού για
αγορά πρώτης κατοικίας ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, απαλλαγές από το φόρο επιδομάτων του ΟΑΕΔ, κλπ), ii) εισοδηματικών παροχών
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(οικογενειακά επιδόματα λόγω ασφαλιστικού δεσμού) και iii) ειδικών στοχευμένων οικονομικών ενισχύσεων μη ανταποδο-τικού χαρακτήρα (σε πολύτεκνους/τρίτεκνους/νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα).
Η αποτελεσματικότητα των οικογενειακών πολιτικών μπορεί π.χ. να αποτιμηθεί
βάσει του ποσοστού κινδύνου φτώχειας για τους διάφορους τύπους οικογενειών,
αλλά και βάσει της εξέλιξης των δεικτών γεννήσεων. Τα υψηλά ποσοστά φτώχειας
των οικογενειών με παιδιά επιτάσσουν την ανάγκη περισσότερων ή πιο αποτελεσματικών μέτρων. Η συμβολή της Πολιτείας στην αύξηση των δεικτών γεννήσεων με
τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις οικογένειες, μέσω οικονομικών επιδομάτων, υπηρεσιών φροντίδας και διευθετήσεων για το χρόνο εργασίας και τις άδειες, κρίνεται απαραίτητη.
Η Γραμματεία Γυναικείων θεμάτων και Οικογένειας με βάση την αναγνώριση του
ρόλου της Γυναίκας στην ελληνική κοινωνία και τη σπουδαιότητα της οικογένειας
διακρίνει τη δράση της στους ακόλουθους τομείς:
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ
 Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής - Υπηρεσίες Υποστήριξης της Οικογένειας (Πολύτεκνοι-Μονογονεϊκές οικογένειες) και του παιδιού
- ειδικά τα παιδιά με αναπηρίες.
 Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων.
 Απασχόληση – Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
 Υγεία της Γυναίκας – Πρόληψη.
 Γυναικείες ΜΚΟ – Σύλλογοι – Ομογένεια.
 Γυναίκες – Επιστήμη – Έρευνα και Τεχνολογία.
 Γυναίκες – Πολιτισμός.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Τομείς Δράσης θα αποτυπωθούν σε αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας οι οποίες θα
διαπραγματεύονται τα παραπάνω ζητήματα αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο και στη
συνέχεια θα προβαίνουν σε ανάλογες δράσεις. Βασικό ζήτημα της διαδικασίας
αποτελεί η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας με τη διοργάνωση Ημερίδων, αλλά
και σε πρακτικό επίπεδο η παρακίνηση των φορέων (σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) για ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη στήριξη δικτύου τοπικών
δομών (Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας
και των παιδιών τους) και υπηρεσιών για την αρωγή των θυμάτων βίας, καθώς και
την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης για την άρση των
στερεοτύπων λόγω φύλου.
Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, μη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις
για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ,
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άστεγοι/ες κ.ά.) και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
(γυναίκες με αναπηρία, φυλακισμένες και αποφυλακισμένες) και γυναίκες σε
μονογονεϊκή οικογένεια.
Ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση
με σκοπό την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την
προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Συνεργασία με συλλόγους για την ενημέρωση και εκπαίδευση των γυναικών σε
ζητήματα διοίκησης και ανάληψης ηγετικού ρόλου. Σκοπός είναι η ενδυνάμωση του
ρόλου των γυναικών μέσα στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Επαφές και συναντήσεις με Ινστιτούτα και Επιχειρήσεις σε Ελλάδα και στο
εξωτερικό, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού γένους θηλυκού.
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