Ψηφιακός Υπολογιστής Σύνταξης
– μια εφαρμογή για γυναίκες και άνδρες
Μέσα από το Έργο ΠΗΓΑΣΟΣ αναπτύχθηκε η εφαρμογή
του Ψηφιακού Υπολογιστή Σύνταξης με σκοπό να σας
βοηθήσει να υπολογίσετε το ποσό της μελλοντικής σας
σύνταξης κατά προσέγγιση, βάσει των σημερινών δεδομένων της απασχόλησής σας ή/και των εκτιμήσεών
σας για τη μελλοντική σας απασχόληση.
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Μπες στη σελίδα

sintaxi.isotita.gr
Ενημερώσου, δες τι μπορείς
να κάνεις τώρα για να έχεις
μια καλύτερη σύνταξη αύριο
Με τη συμπλήρωση τριών πεδίων μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικά σενάρια σταδιοδρομίας και
οργάνωσης της προσωπικής και οικογενειακής σας
ζωής, βοηθώντας σας:

www.isotita.gr
www.kethi.gr
www.ekke.gr

Το ξέρατε ότι το έμφυλο συνταξιοδοτικό
χάσμα στην Ελλάδα ανέρχεται σε
24,5% δηλαδή
οι γυναίκες παίρνουν κατά μέσο
όρο ένα τέταρτο χαμηλότερη
σύνταξη από ότι οι άνδρες;
Με το Έργο ΠΗΓΑΣΟΣ επιδιώκεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα η εξέταση, ανάδειξη και αντιμετώπιση του φαινομένου του συνταξιοδοτικού χάσματος
μεταξύ των φύλων, δηλαδή της ανισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών στις συντάξεις.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα,
Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 να εκτιμήσετε τον αντίκτυπο των επιλογών σας
στις συνταξιοδοτικές σας παροχές
 να λάβετε σήμερα ενημερωμένες αποφάσεις και
να κάνετε τις κατάλληλες επιλογές που θα σας
οδηγήσουν αύριο σε υψηλότερες συντάξεις

«Η εκτύπωση του φυλλαδίου συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα,
Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Το περιεχόμενο του φυλλαδίου απηχεί τις απόψεις των συντακτών/τριών και
αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτό το κείμενο».

«Η εκτύπωση του φυλλαδίου συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα,
Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Το περιεχόμενο του φυλλαδίου απηχεί τις απόψεις των συντακτών/τριών και
αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτό το κείμενο».

Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων οφείλεται σε ένα σύνολο κοινωνικών και οικονομικών
ανισοτήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωή τους όπως:
 στους διαχωρισμούς στην αγορά εργασίας και στα
στερεότυπα που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της
καριέρας των γυναικών

Η εξάλειψή του είναι σημαντική γιατί:
μια επαρκής και αξιοπρεπής σύνταξη μπορεί
να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης καθώς και οικονομική ανεξαρτησία.

 το σχεδιασμό, συντονισμό του Έργου
 φυλλάδια, τηλεοπτικό σποτ, ψηφιακό υπολογιστή
συντάξεων, ιστοσελίδα, ημερίδα, έντυπα

 στο έντονο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών
και γυναικών
Καθώς οι γυναίκες αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα κυρίαρχα στερεότυπα το κύριο βάρος της φροντίδας των
παιδιών και των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας,
συχνά αναγκάζονται:

Η ΓΓΟΠΙΦ έχει αναλάβει

Ο κίνδυνος φτώχειας
αυξάνεται σημαντικά
για τα άτομα άνω
των 65 ετών

Το ΚΕΘΙ έχει αναλάβει

 να μην εισέλθουν στην αγορά εργασίας

 τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας για τις επιλογές των γυναικών που έχουν επιπτώσεις στις συντάξιμες αποδοχές τους

 να εγκαταλείψουν πρόωρα ή να διακόψουν για κάποιο διάστημα την εργασία και την ασφάλισή τους

 τον εντοπισμό διεθνών καλών πρακτικών και τη
διοργάνωση εργαστηρίου για την ανταλλαγή τους
 την ανάπτυξη πλαισίου διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς και την προετοιμασία πρωτοκόλλου
συνεργασίας

 να εργαστούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης
 να απασχοληθούν σε θέσεις ανασφάλιστης (μαύρης) εργασίας
Η ενημέρωση των γυναικών για τις επιπτώσεις
που θα έχουν οι επιλογές σταδιοδρομίας τους στη
σύνταξή τους είναι πολύ σημαντική.

Το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει
 τη χαρτογράφηση της κατάστασης στην Ελλάδα
και την αξιολόγηση του αντίκτυπου του χάσματος
στις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών στην
Ελλάδα

Για τους λόγους αυτούς η Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) συνεργάστηκε με το Κέντρο
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο
έργο «ΠΗΓΑΣΟΣ Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο
συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα»

 τον εντοπισμό και την ανάλυση των βασικών παραγόντων που οδηγούν στο έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα
 τη διερεύνηση κατευθυντήριων αρχών ΕΕ, και τη
διεξαγωγή συγκριτικής μελέτης πολιτικών σε κράτη μέλη ΕΕ
 την ανάπτυξη περιεκτικού πλαισίου προτάσεων
πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος.

