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            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΙΥΕ 
ΘΕΜΑ: «Προώθηση και Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στις 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τα Όργανα Εκπροσώπησής τους». 

 
Από το Νοέμβριο του 2012 λειτουργεί στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Ελλάδας (ΟΙΥΕ), η Δομή Ισότητας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ με σκοπό την 

υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των συμμετοχικών δυνατοτήτων 

των εργαζόμενων γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την 

προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η 

ενεργή συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης στα συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμίδων 

και τύπων, δηλαδή στα πρωτοβάθμια σωματεία, στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και στο 

τριτοβάθμιο επίπεδο της αντιπροσώπευσής τους, τη ΓΣΕΕ. Οι δράσεις απευθύνονται: 

Σε γυναίκες ήδη εκλεγμένες στα αιρετά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Σε γυναίκες που δεν είναι εκλεγμένες, έχουν όμως ενεργή συμμετοχή ως υποψήφιες σε 

προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. 

Σε γυναίκες που δεν είναι εκλεγμένες, αλλά ωστόσο δραστηριοποιούνται σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η Δομή Ισότητας στην ΟΙΥΕ συνεργάζεται με την 

Κεντρική Δομή Ισότητας της ΓΣΕΕ, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες της 

αποτύπωσης της συμμετοχής γυναικών στο πεδίο συνδικαλιστικής κάλυψης των κλάδων 

των ιδιωτικών υπαλλήλων, παρακολουθεί τις ανάγκες και τις δυσκολίες που προκύπτουν 

στην καθημερινή πρακτική αναφορικά με την προώθηση των γυναικών στα όργανα 

εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων- μελών, υποστηρίζει και πληροφορεί 

εργαζόμενες γυναίκες για εργασιακά, ασφαλιστικά κ.ά. ζητήματα, γνωστοποιώντας και 

αξιοποιώντας παράλληλα τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής HELP-LINE 801-110-
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1900, συμμετέχει στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργαστηρίων ομαδικής 

συμβουλευτικής με στόχο την προσωπική ενδυνάμωση των συνδικαλιστριών, τη βελτίωση 

των ικανοτήτων τους στη συλλογική εκπροσώπηση και την καλλιέργεια της 

διαπραγματευτικής τους ικανότητας, συμμετέχει στην υλοποίηση των προβλεπόμενων 

δράσεων εσωτερικής συνδικαλιστικής δικτύωσης και υλοποιεί τις προβλεπόμενες ημερίδες 

δημοσιότητας των δράσεων και του έργου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση της ΟΙΥΕ: 

Ψαρών 2 – Πλατεία Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο ή να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη 

της Δομής Ισότητας, Ντίνα Μπαρδάκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5239001. 
E-mail: isotita@oiye.gr, Ιστοσελίδα: www.oiye.gr (σύνδεσμος για την Ισότητα: 

Ανακοινώσεις Δομής Ισότητας των Φύλων ΟΙΥΕ). 
 

Αθήνα, 30 Μαϊου 2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




