
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργαστήρι
Eργασία και γυναικεία μετανάστευση 

στην Ελλάδα.
Η επιστημονική αποτύπωση

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 17.00-20.00
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΚΕΚΜΟΚΟΠ,

Συγγρού 134, 4ος όροφος

Η Επιστημονική Εταιρεία

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ), είναι 

ένα -πολιτικά ανεξάρτητο- κέντρο επιστημονικής έρευνας, κοινωνικού προβληματι-

σμού και παρέμβασης που έχει την μορφή αστικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλ-

ληλεγγύης 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.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα 10678, Τηλ.: 210-3303060, Φαξ: 210-3801777,  
e-mail: epeksa@otenet.gr, www.epeksa.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

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 Ε.Π. «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την ΕΥΕ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

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 Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την η ΕΥΕ της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
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Οι μετανάστριες γυναίκες 
γυρίζουν την πλάτη 
στην αδήλωτη εργασία
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17.10-18.30

Α΄ Συνεδρίαση

Συντονιστής: Ιορδάνης Ψημμένος, 
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,  

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ομιλητές

Δρ. Αγγελική Αθανασοπούλου,  
Επιστημονική συνεργάτης, Ακαδημία Αθηνών 

Δρ. Κατερίνα Βασιλικού,  
Επιστημονική συνεργάτης, Ακαδημία Αθηνών

Νικόλαος Ξυπολυτάς,  
Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεόδωρος Φούσκας,  
Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

18.30-19.50
Β΄ Συνεδρίαση

Συντονιστής: Θεόδωρος Φούσκας,  
Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ομιλητές

Ευφροσύνη Μαλεκάκη,  
υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Daria Lazarescu,  
υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Χριστίνα Τσακάλου,  
υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μαρία Δήμα,  
υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.00 -17.10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος ΕΠΕΚΣΑ

19.50-20.00
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΚλΕΙΣΙΜΟ  

Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη, Αν. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ  

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι μετανάστριες γυναίκες έχουν αποκτήσει πα-
ρουσία και σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική δραστηρι-
ότητα του τόπου. Απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό, στο χώρο φροντί-
δας των εξαρτημένων-ηλικιωμένων ή ανήμπορων ατόμων, έχουν ανα-
λάβει μεγάλο μέρος των οικιακών εργασιών ή εργάζονται μαζικά σε 
εταιρείες καθαρισμού και εστίασης. Σε αυτούς τους επαγγελματικούς 
χώρους εμφανίζονται μεγάλα ποσοστά «αδήλωτης» ή «μαύρης εργα-
σίας» αλλά και κρούσματα ρατσιστικής βίας και έμφυλων διακρίσεων.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, η 
κοινωνική και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων είναι υποχρεω-
τική. 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, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανήκει και στα δύο μέρη.

Για τις γυναίκες μετανάστριες «αδήλωτη» εργασία σημαίνει την αδυ-
ναμία τους να διαπραγματευτούν τους όρους και τις συνθήκες εργασί-
ας, 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 στε-
ρούνται τη δυνατότητα να ανανεώσουν τις άδειες εργασίας και διαμο-
νής τους στη χώρα, με αποτέλεσμα να καθίστανται παράνομη η διαμο-
νή τους στην Ελλάδα.

Το Εργαστήρι έχει ως στόχο να δώσει μια συνολική αποτύπωση της 
κατάστασης και των προβλημάτων των γυναικών μεταναστριών που 
εργάζονται στην Ελλάδα, όπως τα έχει αναδείξει η επιστημονική έρευ-
να. Είναι το πρώτο, στην σειρά τριών εργαστηρίων και δύο Ημερίδων, 
που αποσκοπούν γενικότερα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των γυναικών μεταναστριών και γενικότερα των πολιτών υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαβιούν νόμιμα στην Ελλάδα σχετικά με τα εργα-
σιακά τους δικαιώματα και τον τρόπο που η εργασία τους μπορεί να 
καταστεί νόμιμη. 
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