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Εργαστήρι
Εργασία και Γυναικεία Μετανάστευση.
Εμπειρικές μαρτυρίες
Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη εχθές 22 Μαΐου το Εργαστήρι με θέμα «Εργασία και Γυναικεία
Μετανάστευση. Εμπειρικές μαρτυρίες» που οργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική
Συνοχή και Ανάπτυξη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού. Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν η
αποτύπωση της εμπειρίας γυναικών μεταναστριών αλλά και εκπροσώπων άλλων φορέων σχετικά με το
φαινόμενο της άτυπης εργασίας των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα. Παρευρέθηκαν και συζήτησαν αναλυτικά τα σχετικά προβλήματα μετανάστριες γυναίκες από
τον Κορυδαλλό και άλλες περιοχές, μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας, εκπρόσωποι του Δήμου όπως ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Μακρυνός, οι ειδικοί συνεργάτες του Δήμου κ. Πατεράκη και κ. Α.
Αλεξόπουλος, μέλη του ΣΕΜ και των ξένων κοινοτήτων, εκπρόσωποι κλάδων και επαγγελμάτων
επαγγελματικών κα. Τα Συμπεράσματα του Εργαστηρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
Επιστημονικής Εταιρείας.
Το Εργαστήρι είναι το δεύτερο στην σειρά και υλοποιείται στο πλαίσιο 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 2007-2013» 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 που θα ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2014
υλοποιείται στους Δήμους Αθήνας, Κορυδαλλού και Περιστερίου.
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.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» που 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).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

