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Η Επιστημονική Εταιρεία
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. 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. Εκδίδει ανελλιπώς από το 2006 την
Επιστημονική Επιθεώρηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Το εργαστήρι πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
και αφορά την υλοποίηση της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’ ΚΥΚΛΟΣ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών – Γενική Γραμματεία ισότητας των Φύλων» (ΕΥΕ-ΓΓΙΦ).

Τώρα Γνωρίζουμε
Οι μετανάστριες γυναίκες
γυρίζουν την πλάτη
στην αδήλωτη εργασία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εργαστήρι
Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της Κρίσης.
Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014, ώρα 17.00-21.00
Γραφεία ΕΠΕΚΣΑ,
(Κλεισόβης 12, 5ος Όροφος, ΠΛ. Κάνιγγος, Αθήνα)

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
Κλεισόβης 12, Αθήνα 10677, Τηλ.: 210-3303060,
e-mail: epeksa@otenet.gr, www.epeksa.gr
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ΦΥΛΟ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η μετανάστευση και η αδήλωτη εργασία έχουν γίνει πλέον έννοιες σχεδόν συνώνυμες.
Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες. Τις τελευταίες δεκαετίες οι μετανάστριες γυναίκες
έχουν αποκτήσει παρουσία και σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του τόπου. Απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό, στο χώρο φροντίδας των
εξαρτημένων-ηλικιωμένων ή ανήμπορων ατόμων, έχουν αναλάβει μεγάλο μέρος των
οικιακών εργασιών ή εργάζονται μαζικά σε εταιρείες καθαρισμού και εστίασης. Σε
αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους εμφανίζονται μεγάλα ποσοστά «αδήλωτης» ή
«μαύρης εργασίας» αλλά και ρούσματα ρατσιστικής βίας και έμφυλων διακρίσεων.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, η κοινωνική και
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων είναι υποχρεωτική. Συνεπώς, η αδήλωτη
απασχόληση, δηλαδή η εργασία που δεν δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές, αποτελεί
παράνομη πράξη τόσο από την πλευρά του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου. Η
ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανήκει και στα δύο μέρη.
Για τις γυναίκες μετανάστριες «αδήλωτη» εργασία σημαίνει την αδυναμία τους να
διαπραγματευτούν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, το ύψος της αμοιβής, την
άδειά τους κ.λπ., με αποτέλεσμα είτε να αποδέχονται σιωπηρά είτε να μην γνωρίζουν
πως καταστρατηγούνται βασικά και θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματά τους, αλλά
και να στερούνται τη δυνατότητα να ανανεώσουν τις άδειες εργασίας και διαμονής
τους στη χώρα, με αποτέλεσμα να καθίστανται παράνομη η διαμονή τους στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα σημαίνει σοβαρά οικογενειακά προβλήματα που προέρχονται από
το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτού του γενικότερου προγράμματος το τρίτο κατά σειρά, Εργαστήρι
που οργανώνει η Επιστημονική Εταιρεία με θέμα: «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία
στην Ελλάδα της κρίσης. Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς» έχει ως σκοπό να αναδείξει τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες δεύτερης γενιάς όσον αφορά τα δικαιώματά τους, την εκπαίδευση, την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας και να ανιχνεύσει προτάσεις για την υπερνίκησή τους στην Ελλάδα
την εποχή της κρίσης. Έτσι, δίπλα στην ενημέρωση και πληροφόρηση των γυναικών
μεταναστριών και γενικότερα των πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών που διαβιούν
νόμιμα στην Ελλάδα, σκοπός του εργαστηρίου είναι και η ευαισθητοποίηση των
ελλήνων πολιτών και των αρχών για τα ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν από
το φύλο της μετανάστευσης και ειδικότερα αυτά των μεταναστριών δεύτερης γενιάς.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16.45-17.00

Εγγραφή Συμμετεχόντων

17.00-17.15

Θ. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου Παν/μιου, Πρόεδρος ΕΠΕΚΣΑ
Εκπρόσωπος ΓΓΙΦ, Υπουργείο Εσωτερικών

Χαιρετισμοί

17.15-18.45

Α΄ Συνεδρίαση
Με την φωνή των μεταναστριών γυναικών
Συντονισμός: Νικόδημος Κινίουα, Πρόεδρος ΑΣΑΝΤΕ
Ομιλητές
Aurora Tabangin, Γεν.Γραμματέας KASAPI
«Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών στην Ελλάδα»
Nina Ghita, Προέδρος Ρουμανικής Κοινότητας Ο Άγιος Στέφανος ο Μέγας»
Λουμινίτσα Κωτσοπούλου, Ελληνο-Μολδαβικός Σύλλογος «Ορφέας»
Όλγα Καραλάς & Ιρίνα Μποντναρούκ, Ουκρανική Κοινότητα
«Η Γη του Πελαργού»
Συζήτηση

18.45-19.00

19.00-20.45

Διάλλειμα -Καφές

Β΄ Συνεδρίαση
Προβλήματα των μεταναστριών γυναικών στα χρόνια της κρίσης
Συντονισμός: Θεόδωρος Φούσκας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας
Ομιλητές
Τασία Τριανταφυλλοπούλου, Δήμος Περιστερίου
Μάρκος Παπακωνσταντής, Δικηγόρος
Γιώργος Μακρινός, Δήμος Κορυδαλλού
Ντάρια Λαζαρέσκου, Δρ. Κοινωνιολογίας
Συζήτηση

20.45 -21.00

Σύνοψη - Συμπεράσματα
Μαρίνα Αγγελάκη, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΠΕΚΣΑ
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