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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ &  

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 

Το Πρόγραμμα σλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηοσ «Εσρωπαϊκού Έηοσς καηά ηης Φηώτειας και ηοσ Κοινωνικού Αποκλειζμού 2010» ηοσ Υποσργείοσ Εργαζίας και 
Κοινωνικής Αζθάλιζης και τρημαηοδοηείηαι με κοινοηικούς και εθνικούς πόροσς. 

    
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

  
τα πλαίςια Ευρωπαϊκού Έτουσ για την καταπολέμηςη τησ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού, 
υλοποιείται το έργο «Φτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διεύρυνςησ και Άμβλυνςησ» 
από τουσ ςυνεργαζόμενουσ φορείσ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  ΔΙΑΣΑΗ Α.Ε. -
ΕΡΓΑΣΟΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΑ (Ε.Κ.Α.)-ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Ε.Ε.Κ.Π.)-
ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΟ ΚΕΚ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
τόχοσ του έργου είναι  η ανάδειξη του επίκαιρου και λόγω τησ υφιςτάμενησ οικονομικήσ κρίςησ φαινομένου τησ 
φτώχειασ  ςτην εργαςία, η ευαιςθητοποίηςη και κινητοποίηςη των εμπλεκόμενων φορέων για τη βελτίωςη των 
πολιτικών αντιμετώπιςησ του φαινομένου και την προώθηςη κοινών δράςεων υποςτήριξησ των εργαζομένων και 
των οικογενειών τουσ.  
Η ενίςχυςη των εργαζομένων με επιςφαλείσ θέςεισ εργαςίασ, οι οποίοι ζουν και εργάζονται ςτο κέντρο τησ Αθήνασ 
και βιώνουν καθημερινά τισ επιπτώςεισ τησ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού, είναι κεντρική 
προτεραιότητα του έργου. 
 
Παράλληλο ςτόχο αποτελεί η ςυνεργαςία των Δημόςιων Αρχών, των οργανώςεων τησ Κοινωνίασ των Πολιτών και  
των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να διαμορφώςουν κοινέσ πρωτοβουλίεσ αντιμετώπιςησ του φαινομένου. 
 
Η ΔΙΑΣΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ υλοποιεί  ςτα πλαίςια του έργου ςεμινάριο με 
αντικείμενο   Φτώχεια και Εργαςία: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.   
κοπόσ του ςεμιναρίου είναι να προςδιοριςτεί η ςύνδεςη τησ φτώχειασ με την εργαςία  και οι προεκτάςεισ τησ 
ςτην ςημερινή εποχή τησ χρηματοπιςτωτικήσ κρίςησ. 
Σο ςεμινάριο περιλαμβάνει ςυνδυαςμό workshop  και  case study. 
Ειςηγητέσ του ςεμιναρίου θα είναι  οι κ.κ. καμνάκησ Φριςτόφοροσ, Λέκτορασ Σμήματοσ Κοινωνικήσ Διοίκηςησ , 
Δημοκρίτειου Πανεπιςτημίου Θράκησ και  Σήκοσ Ευςτάθιοσ , Επιςτημονικόσ υνεργάτησ  ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩ &ΗΠΕΙΡΟΤ  
 
WORKSHOP 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΠΟ ΩΡΑ 
3/12/2010 Λ.ΚΗΥΙΙΑ 125-127, 

ΑΘΗΝΑ, 4οσ  ΟΡΟΥΟ 
ΚΕΚ ΔΙΑΣΑΗ 

09:30-14:30 

 
 
 Παρακαλώ επιβεβαιώςτε την ςυμμετοχή ςασ μέχρι την Πέμπτη  2/12/2010 ςτο 2106985820-30-40, πληροφορίεσ 
κα Ευαγγέλου Φριςτίνα ή ςτα svazi@kekdiastasi.edu.gr ,  crhrieva@kekdiastasi.edu.gr  
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