Επικοινωνία
Εθνικό	
  Κέντρο	
  Κοινωνικών	
  Ερευνών,	
  www.ekke.gr,	
  τηλ.	
  210-‐7491655
Δήμητρα	
  Κονδύλη,	
  Ερευνήτρια	
  ΕΚΚΕ,	
  dkondyli@ekke.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ	
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ	
  &	
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ	
  ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	
  ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
  
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ	
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ	
  
ΜΕΛΕΤΩΝ	
  ΚΑΙ	
  ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ	
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	
  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	
  ΚΑΙ	
  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

FEMINT_GR

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	
  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,	
  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	
  ΚΑΙ	
  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ	
  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	
  ΤΑΜΕΙΟ	
  ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	
  ΕΝΩΣΗ

Όψεις, προβλήµατα
και προοπτικές ένταξης στην Ελλάδα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	
  ΤΑΜΕΙΟ	
  ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ	
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
  2009
Προτεραιότητα	
  2:	
  «Ανάπτυξη	
  δεικτών	
  και	
  μεθοδολογιών	
  αξιολόγησης	
  με	
  σκοπό	
  την	
  
αποτίμηση	
  της	
  προόδου,	
  την	
  προσαρμογή	
  πολιτικών	
  και	
  μέτρων	
  και	
  τη	
  διευκόλυνση	
  του	
  
συντονισμού	
  της	
  συγκριτικής	
  μάθησης».
Δράση	
  2.1/09:	
  Εκπόνηση	
  μελέτης	
  με	
  θέμα	
  «Γυναικεία	
  μετανάστευση	
  στην	
  Ελλάδα».
Η	
  Δράση	
  2.1/09:	
  Εκπόνηση	
  μελέτης	
  με	
  θέμα	
  «Γυναικεία	
  μετανάστευση	
  στην	
  Ελλάδα»	
  
συνολικού	
  προϋπολογισμού	
  295.000,00	
  €	
  συγχρηματοδοτείται	
  κατά	
  75%	
  από	
  Κοινοτικούς	
  
Πόρους	
  και	
  κατά	
  25%	
  από	
  Εθνικούς	
  Πόρους».

ημερομηνία

22-23/6/11

Νέο	
  Αμφιθέατρο
ΚΕΝΤΡΙΚΟ	
  ΚΤΙΡΙΟ	
  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	
  ΑΘΗΝΩΝ

Πέμπτη	
  23/6/2011

18.00-‐18.30:	
  Προσέλευση	
  –	
  Εγγραφές

9.00-‐9.30:	
  Προσέλευση

18.30-‐19.οο:	
  ΄Εναρξη	
  εργασιών
Θωμάς	
  Μαλούτας,	
  Καθηγητής,	
  Αντιπρόεδρος	
  Δ.Σ.	
  του	
  ΕΚΚΕ
Εναρκτήρια	
  Ομιλία:	
  Δρ	
  Ιωάννα	
  Τσίγκανου,	
  εκ	
  μέρους	
  του	
  
Συντονιστή	
  Φορέα,	
  Επιστημονική	
  Υπεύθυνη	
  της	
  Δράσης
«	
  Η	
  γυναικεία	
  μετανάστευση	
  στην	
  Ελλάδα	
  σήμερα:	
  η	
  προβληματική	
  για	
  	
  την	
  
κοινωνική	
  ένταξη»

Γ	
  Συνεδρία
9.30-‐11.30:	
  Κοινωνική	
  ένταξη	
  μεταναστριών:	
  επιστημολογικές	
  και	
  
μεθοδολογικές	
  επισημάνσεις	
  

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α 	
   Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Η

Τετάρτη	
  22/6/2011

Α	
  Συνεδρία
19.00-‐20.00:	
  Συζητώντας	
  για	
  τη	
  γυναικεία	
  μετανάστευση	
  στην	
  Ελλάδα:	
  
πολιτική	
  –	
  προκλήσεις	
  –	
  στρατηγικές	
  
΄Αννα	
  Νταλάρα,	
  Υφυπουργός	
  Εργασίας	
  &	
  Κοινωνικής	
  Ασφάλισης
Ανδρέας	
  Τάκης,	
  Γ.Γ.	
  Πληθυσμού	
  &	
  Κοινωνικής	
  Συνοχής,	
  Υπουργείο	
  
Εσωτερικών,	
  Αποκέντρωσης	
  και	
  Ηλεκτρονικής	
  Διακυβέρνησης
Βασίλης	
  Χρονόπουλος,	
  Ειδικός	
  Συνεργάτης	
  Αν.	
  Υπουργού	
  Φώφης	
  
Γεννηματά,	
  Υπουργείο	
  Παιδείας,	
  Δια	
  Βίου	
  Μάθησης	
  και	
  Θρησκευμάτων
Απόστολος	
  Καψάλης,	
  Επιστημονικός	
  Συνεργάτης	
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Νίκος	
  Σαρρής,	
  Ερευνητής	
  ΕΚΚΕ
Μαρία	
  Στρατηγάκη,	
  Γ.Γ.	
  Ισότητας	
  των	
  Φύλων,	
  Υπ.	
  Εσωτερικών,	
  
Αποκέντρωσης	
  και	
  Ηλεκτρονικής	
  Διακυβέρνησης
Συντονισμός:	
  Θωμάς	
  Μαλούτας,	
  Καθηγητής,	
  Αντιπρόεδρος	
  Δ.Σ.	
  του	
  ΕΚΚΕ	
  

Β	
  Συνεδρία
20.00-‐21.00:	
  Μεταναστευτικές	
  Κοινότητες:	
  ζητήματα	
  κοινωνικής	
  
ένταξης	
  

Νίκη	
  Ρουμπάνη,	
  Πρόεδρος	
  του	
  Ελληνικού	
  Δικτύου	
  Γυναικών	
  Ευρώπης
Νικήτας	
  Κανάκης,	
  Πρόεδρος	
  των	
  Γιατρών	
  του	
  Κόσμου
Laureta	
  Macaulay,	
  Πρόεδρος	
  της	
  ΄Ενωσης	
  Αφρικανών	
  Γυναικών
Βαγγελιώ	
  Δουρίδα,	
  Κοινωνιολόγος,	
  Δίκτυο	
  Ενίσχυσης	
  &	
  Στήριξης	
  
Μεταναστριών	
  –	
  ΔΕΣΜΕ
Eda	
  Gemi,	
  Εκπρόσωπος	
  στην	
  Ελλάδα	
  του	
  European	
  Network	
  of	
  Migrant	
  
Women

Συζήτηση	
  21.00-‐21.30

Συντονισμός:	
  Κωστής	
  Παπαϊωάννου,	
  Πρόεδρος	
  Εθνικής	
  Επιτροπής	
  για	
  τα
Δικαιώματα	
  του	
  Ανθρώπου

Χριστίνα	
  Ζαραφωνίτου,	
  Καθηγήτρια	
  Εγκληματολογίας	
  Παντείου	
  
Πανεπιστημίου	
  &	
  Ελένη	
  Τσιούνη,	
  Κοινωνιολόγος	
  –	
  ΜΔΕ	
  Εγκληματολογίας	
  
Πάντειο	
  Πανεπιστήμιο	
  «Κοινωνική	
  ένταξη	
  των	
  μεταναστριών	
  και	
  η	
  
εμπλοκή	
  τους	
  ως	
  δράστες	
  και	
  ως	
  θύματα	
  εγκληματικότητας»
Μαρία	
  Λιάπη,	
  Κοινωνιολόγος,	
  ΚΓΜΕ-‐	
  Διοτίμα	
  «Η	
  βιογραφική	
  προσέγγιση	
  
στην	
  κατασκευή	
  ποιοτικών	
  δεικτών	
  ένταξης»
Αντώνης	
  Κόντης,	
  Αν.	
  Καθηγητής,	
  Πανεπιστήμιο	
  Αθηνών,	
  Διευθυντής	
  
ΕΜΜΕΔΙΑ	
  «Αξιολογώντας	
  την	
  ένταξη	
  των	
  μεταναστών/	
  μεταναστριών	
  στη	
  
χώρα	
  υποδοχής:	
  η	
  διαμόρφωση	
  ποσοτικών	
  δεικτών»
Μαρία	
  Κόντου,	
  Ερευνήτρια,	
  Ινστιτούτο	
  Κοινωνικών	
  Ερευνών,	
  
Πανεπιστήμιο	
  Φρανκφούρτης	
  «Κοινωνική	
  ένταξη	
  και	
  βιογραφία:	
  
διαδικασίες,	
  αποτελέσματα	
  και	
  δράσεις»
Συντονισμός:	
  Λάουρα	
  Αλιπράντη-‐Μαράτου,	
  Ερευνήτρια	
  ΕΚΚΕ

11.30-‐12.00:	
  Διάλειμμα-‐Καφές
Γ	
  Συνεδρία
12.00-‐14.00:	
  Κοινωνική,	
  οικονομική	
  και	
  πολιτική	
  ένταξη	
  των	
  	
  
μεταναστριών:	
  όψεις,	
  προκλήσεις	
  και	
  διαστάσεις	
  

Μάρω	
  Παντελίδου	
  Μαλούτα,	
  Καθηγήτρια,	
  Τμήμα	
  ΠΕΔΔ,	
  Πανεπιστήμιο	
  
Αθηνών	
  «Ιδιότητα	
  του	
  πολίτη	
  και	
  ιδιότητα	
  της	
  μετανάστριας:	
  Μια	
  διπλά	
  
ασύμπτωτη	
  σχέση»
Τζένη	
  Καβουνίδη,	
  Ερευνήτρια	
  ΚΕΠΕ	
  «H	
  oικονομική	
  και	
  κοινωνική	
  
συμμετοχή	
  των	
  μεταναστριών:	
  Θυσίες	
  και	
  κοινωνική	
  	
  ένταξη»
Ιορδάνης	
  Ψημμένος,	
  Αν.	
  Καθηγητής,	
  Πάντειο	
  Πανεπιστήμιο
«Εργασία	
  στις	
  	
  υπηρεσίες	
  και	
  γυναικεία	
  μετανάστευση»
Κατερίνα	
  Βασιλικού,	
  Δρ.	
  Κοινωνιολογίας,	
  Ακαδημία	
  	
  
Αθηνών	
  «Μετανάστευση,	
  οικιακή	
  εργασία	
  και	
  οικογένεια»
Ελένη-‐Ανδριανή	
  Σαμπατάκου,	
  Διδάκτωρ	
  Πανεπιστημίου	
  Αθηνών,	
  
Συνεργάτης	
  ΕΜΜΕΔΙΑ	
  «Η	
  πολιτική	
  της	
  Ευρωπαϊκής	
  Ενωσης	
  για	
  την	
  
κοινωνική	
  ένταξη	
  των	
  μεταναστών/μεταναστριών»
Συντονισμός:	
  Μαρίνα	
  Πετρονώτη,	
  Διευθύντρια	
  Ερευνών	
  ΕΚΚΕ
Κλείσιμο	
  εργασιών

