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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ανακοινώνει
την έναρξη του προγράμματος «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Οι μετανάστριες
γυναίκες γυρίζουν την πλάτη στην αδήλωτη εργασία» στο πλαίσιο της
Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναίκειων Οργανώσεων)» (Α’ Και Β’
Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου
Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων» (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ) . Το Σχέδιο Δράσης θα ολοκληρωθεί έως τον Μάιο
του 2014 στους Δήμους Αθήνας, Δήμο Κορυδαλλού και Περιστερίου.
Στόχος του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης είναι η καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας των γυναικών μεταναστριών μέσα από μια σειρά
αλληλοϋποστηριζόμενων δράσεων που περιλαμβάνουν:
α) ενέργειες συμβουλευτικές σε μετανάστριες σχετικά με τα εργασιακά
δικαιώματά τους,
β) δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης της ομάδας στόχου για τα
κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα με την παραγωγή και αναπαραγωγή
φυλλαδίων και άλλου ενημερωτικού υλικού, και
γ) τη διεξαγωγή δυο Ημερίδων και τριών workshop με στόχο την ενίσχυση της
δικτύωσης μεταξύ ΜΚΟ/ΓΟ, τοπικής κοινωνίας και τοπικών επιχειρηματιών.

Μέσω των προαναφερόμενων ενεργειών αναμένεται η συστηματικότερη
ανάπτυξη δράσεων αναφορικά με την υποστήριξη των γυναικών, η περαιτέρω
ενίσχυση και υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, η αποτύπωση της
αδήλωτης εργασίας των γυναικών μεταναστριών και η ενίσχυση τους στην
διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.
Υπεύθυνη Δράσης και Συμβουλευτικής: Κα Κατερίνα Πενταβίνη,
Τηλ επικοινωνίας 210 3303060, Εmail :info@epeksa.gr

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ), είναι ένα,
πολιτικά ανεξάρτητο, κέντρο επιστημονικής έρευνας, κοινωνικού προβληματισμού και
παρέμβασης που έχει την μορφή αστικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Σκοπός της Εταιρείας
είναι η προαγωγή των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας, όπως
καταγράφονται σε βασικά κείμενα, οικουμενικές διακηρύξεις και σε συντάγματα των λαών, των
διεθνών οργανισμών και του ΟΗΕ. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αποβλέπουν στην
επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, ως βασικής
διάστασης του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Ειδικότερα πεδία έρευνας
και παρέμβασης είναι: οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια, οι δημόσιες πολιτικές
απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, υγείας-φροντίδας και κοινωνικής ασφάλισης, οι πολιτικές για
την οικογένεια, το παιδί και το φύλο, η κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, η
εκπαίδευση και κατάρτιση , η μετανάστευση, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, η νεολαία,
ο πολιτισμός. Η Εταιρεία προωθεί τους σκοπούς της μέσα από εκδόσεις, τη διεξαγωγή
επιστημονικών και άλλων συνεδρίων και ημερίδων, την οργάνωση εκδηλώσεων, την εκπόνηση
ερευνών και μελετών, τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα, τη
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.
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