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Τι είναι το
Παρατηρητήριο
κατά των
Διακρίσεων;
Πρόκειται για μία δομή,
εξοπλισμένη με το ανάλογο
ανθρώπινο δυναμικό και την
απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή, η οποία λειτουργεί με
αντικείμενο την εκπόνηση ερευνών
και μελετών σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο, τη διεύρυνση και
προώθηση της δικτύωσης μεταξύ
στελεχών φορέων, δομών,
υπηρεσιών υποστήριξης των
ομάδων που υφίστανται
διακρίσεις, με έμφαση στο πεδίο
της απασχόλησης, καθώς και τη
διάχυση της πληροφόρησης όσον
αφορά τις καλές πρακτικές
καταπολέμησης των διακρίσεων
και την οργάνωση επιστημονικών
εκδηλώσεων με στόχο την
βελτίωση και αύξηση της
ενημέρωσης και πληροφόρησης
για τις διακρίσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότεροι
στόχοι του παρατηρητηρίου είναι:
• να αναπτύσσει, παρακολουθεί
και υποστηρίζει την αξιολόγηση
των ελληνικών πολιτικών κατά
των διακρίσεων
• να ενισχύσει την ανταλλαγή
εμπειριών και καλής πρακτικής
για θέματα καταπολέμησης των
διακρίσεων και προώθησης της
ισότητας, που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν στη χώρα μας.
• να ενθαρρύνει τη διάδοση
πληροφοριών για τις εθνικές και
Ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς
και για τη νομοθεσία κατά των
διακρίσεων.
• να αξιοποιεί τα πορίσματα του
κοινωνικού διαλόγου και
εμπλέκει τους κοινωνικούς και
παραγωγικούς φορείς στην
προσπάθεια καταπολέμησης
των διακρίσεων
• να αναπτυχθούν προϋποθέσεις
καλύτερης εφαρμογής της
νομοθεσίας η οποία υιοθετήθηκε
από τις Οδηγίες 2000/43/EC και
2000/78/EΚ (Νόμος 3304/2005)

Επιμέλεια Εντύπου
Άγγελος Τραμουντάνης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών
Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής
email: atramou@ekke.gr
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Περιγραφή του Παρατηρητηρίου
Το Παρατηρητήριο ως θεσμός αναδείχτηκε από την Ε.Ε η οποία αναγνωρίζει τη
σημασία της συνεργασίας για την καταπολέμηση των προαναφερόμενων κοινωνικών προβλημάτων, την προστιθέμενη αξία της πληροφόρησης από τις εμπειρίες των άλλων και τη
σημασία της συλλογής αντικειμενικών και
αξιόπιστων στοιχείων μέσω της αξιοποίησης
των νέων τεχνολογιών και της διενέργειας
κοινωνικών ερευνών. Άλλωστε τα συγκεκριμένα
αυτά προβλήματα αποτελούν σαφείς παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών.
Δια του θεσμού των Παρατηρητηρίων
που προάγει η Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, επιβεβαιώνεται ότι
οι πολιτικές και οι πρακτικές που εισάγονται
στην καταπολέμηση των διακρίσεων είναι οι
πλέον ενδεδειγμένες και οι σωστότερα στοχοθετημένες. Με λίγα λόγια, το Παρατηρητήριο
αποτελεί ζωτικό μέσο αντιμετώπισης των
κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων. Με
δεδομένες, μάλιστα, τις σύγχρονες συνθήκες, η
αναγκαιότητά του καθίσταται αναμφισβήτητη
και ο ρόλος του παρουσιάζεται ως εξαιρετικά
χρήσιμος και ουσιαστικός. Χάρη στη μέχρι
σήμερα δραστηριότητα διαφόρων Παρατηρητηρίων είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε
σαφέστερη εικόνα σχετικά με ζητήματα όπως ο
ρατσισμός, οι παντός είδους παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ομάδες που
διατρέχουν κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης. Το
Παρατηρητήριο θα οργανωθεί με τη λογική των
θεματικών βάσεων. Με τη λειτουργία του
επιδιώκεται η παραγωγή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες της ΕΕ για θέματα
καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης
της ισότητας και καθίσταται εφικτός ο
εντοπισμός επιτυχημένων προσεγγίσεων και η
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών οι
οποίες μπορούν, με την κατάλληλη ενθάρρυνση,
να εφαρμοστούν στη χώρα μας ή/και σε κάποιες
άλλες χώρες. Γίνεται, κατά συνέπεια, προφανές
πως η συλλογή, ανάλυση και κατάλληλη
διάχυση στοιχείων αποτελούν την προστιθέμενη
αξία του Παρατηρητηρίου.
Την επιστημονική ευθύνη και παρακολούθηση των δράσεων, καθώς και την
αξιολόγηση της πορείας λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου έχει αναλάβει Επιστημονική
Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς επιστήμονες σε θέματα
ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων,
προερχόμενοι από τους φορείς υλοποίησης του
έργου. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την ευθύνη
όχι μόνο της ανάπτυξης, υποστήριξης και
εποπτείας ενεργειών που θα συμβάλλουν στην
τεκμηριωμένη συλλογή στοιχείων και στην
επιστημονική επεξεργασία των δεδομένων, αλλά
του συνόλου των δραστηριοτήτων που εκφράζουν τους σκοπούς του Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων και αναδεικνύουν
την επιστημονική του επάρκεια για την
εκπλήρωσή τους. Η ίδια Επιτροπή, επίσης,
επιφορτίζεται με τη συντήρηση των στοιχείων,
τη διαμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας και

την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τη
διάδοση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.
Εκτός της συλλογής, ανάλυσης των
στοιχείων και διάχυσης των πληροφοριών, το
Παρατηρητήριο θα δραστηριοποιείται στο
σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνών /μελετών,
στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, στη δημοσίευση τακτικών εκθέσεων, σε
εκδόσεις και, κυρίως, στην ανάπτυξη ενός
συστήματος δικτύωσης και συνεργασιών με
άτομα, φορείς, ιδρύματα κ. ά. σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ των φορέων αυτών, εξέχουσα
θέση θα κατέχουν οι φορείς που εκπροσωπούν
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, περισσότερο
ευάλωτες στις διακρίσεις, τα συμφέροντα των
οποίων
βρίσκονται
στο
κέντρο
του
ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου. Θα πρέπει
οπωσδήποτε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε
να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ενημέρωσης και
πληροφόρησης για όλους/ες και ιδιαίτερα για
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν
τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους πέντε
λόγους διακρίσεων: φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου
προσανατολισμού.
Έχει αναφερθεί η ανάγκη να συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις ομάδων όπως οι
αιτούντες άσυλο, οι πρόσφατα αποφυλακισθέντες, καθώς και οι πρώην τοξικομανείς και
οι μονογονεϊκές οικογένειες. Εντούτοις, το
προτεινόμενο έργο, ακολουθώντας το πλαίσιο
της τρέχουσας προκήρυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, υποστηρίζει δραστηριότητες που
αντιμετωπίζουν τουλάχιστον ένα από τους
πέντε προαναφερθέντες λόγους διακρίσεων.
Ωστόσο, όλες οι δράσεις θα λάβουν υπόψη τη
διάσταση του φύλου ως προς τις διακρίσεις.
Ειδικότερα, καθώς αναμένεται από τα στοιχεία
της επιτόπιας έρευνας να προκύψουν καταστάσεις πολλαπλών διακρίσεων, το φύλο θα
θεωρηθεί ως μία διάσταση διάκρισης εκτός των
προαναφερθέντων. Επιπλέον, μέσα από την
επιτόπια έρευνα και σε συνεργασία με το Δίκτυο
των ΟΤΑ της «ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ», και σε όλες τις
δράσεις εκτός από το φύλο έμφαση θα δοθεί
ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση στα ΑμεΑ σε
υλικό, δημοσιεύματα, τις δραστηριότητες και τα
γεγονότα κατά τρόπο που θα αποκλείονται οι
οποιεσδήποτε διακρίσεις και που στην πράξη
θα εφαρμόσουν τη δυνατότητα πρόσβασης για
τα ΑμεΑ. Σε συνεργασία με την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή θα καταβληθεί προσπάθεια
να συμπεριληφθούν στη δικτύωση και στις
συνεργασίες του Παρατηρητηρίου οι κοινωνικοί
και παραγωγικοί φορείς, στο πλαίσιο αφενός
της διάχυσης της πληροφόρησης σε μεγάλο
αριθμό οργανώσεων και μελών που αποτελούν
την βάση τους, αλλά και ως ομάδων που
μπορούν να συμβάλλουν στην άρση υφιστάμενων διακρίσεων. Τέλος, οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που θα προκύψουν αναφορικά με
τις διακρίσεις και τις ομάδες που πλήττονται θα
καταγραφούν και θα αξιολογηθούν συγκριτικά
με τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
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Εισρροές, ειδικότεροι στόχοι και δράσεις
του Παρατηρητηρίου
I. Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία
στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τις
διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και
γενετήσιου προσανατολισμού .
Πηγές άντλησης των πρωτογενών στοιχείων θα
είναι:`
• η τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας
(ΕΣΥΕ) και

ΙΙΙ. Έκδοση ετήσιου ενημερωτικού δελτίου με
τίτλο «Καταπολέμηση Διακρίσεων στην
Ελλάδα», το οποίο θα αποστέλλεται σε
ηλεκτρονική μορφή σε κάθε ενδιαφερόμενο και
ιδίως στους φορείς διαμόρφωσης και άσκησης
πολιτικής καταπολέμησης των διακρίσεων,
καθώς και στην ειδική επιστημονική κοινότητα.
Το περιεχόμενό του θα αποτελείται από τρεις
θεματικές ενότητες:

• η ετήσια Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU – SILC).

α) Εκτίμηση, παρουσίαση και ανάλυση των
επιμέρους δεικτών όπως αυτοί θα προκύπτουν
από τις τριμηνιαίες Έρευνες Εργατικού
Δυναμικού της ΕΣΥΕ και την ετήσια Έρευνα
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών (EU – SILC).

• Στοιχεία από δράσεις και έρευνες που θα
υλοποιηθούν στο πρόγραμμα.

β) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών
σχετικών με την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η ποιότητα και η περιοδικότητα των δύο
ερευνών επιτρέπουν τη μόνιμη και έγκυρη
τροφοδότηση του συστήματος δεικτών και
διαφοροποιούν το προτεινόμενο Παρατηρητήριο
από άλλες σχετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες
βασίζονταν σε μεμονωμένα και αποσπασματικά
στατιστικά στοιχεία και κάποια στιγμή
σταμάτησαν να λειτουργούν. Επιτρέπει, επίσης,
την κυλιόμενη παρακολούθηση των επιλεγμένων
δεικτών και άρα την συγχρονική αποτύπωση και
την διαχρονική σύγκριση του βαθμού ένταξης
του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού και άλλων
ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.
Επίσης, θα παρακολουθεί ερευνητικά δεδομένα
για τη φτώχεια και το κοινωνικό αποκλεισμό για
το σύνολο του πληθυσμό, για τους μετανάστες,
για τις γυναίκες, τους νέους και τους
ηλικιωμένους .

γ) Παράθεση και σχολιασμός των νέων
θεσμικών ρυθμίσεων και των αλλαγών του
οργανωτικού - νομικού πλαισίου της πολιτικής
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Οποιαδήποτε κενά και παραλήψεις από τα
διαθέσιμα στοιχεία θα αναζητηθούν με ειδικά
σχεδιασμένες έρευνες που περιγράφονται στα
επόμενα Πακέτα Εργασίας.

• Ανάληψη δράσεων υποστήριξης στο δημόσιο
διάλογο, στην ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης και στην εκπαίδευση ανθρώπινου
δυναμικού (ανάπτυξη δικτυακού τόπου,
δελτίου ενημέρωσης κλπ), σε θέματα
διακρίσεων.

ΙΙ. Δημιουργία ιστοτόπου στο Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών και στην Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή για την προβολή και
διάχυση πληροφοριών αναφορικά με την
πολιτική καταπολέμησης των διακρίσεων στην
Ελλάδα, με έμφαση στην αγορά εργασίας. Πέραν
της γενικής πληροφόρησης, στόχος του
Ιστότοπου θα είναι η ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού και η διαβούλευση, μέσω της
διαδικασίας κοινωνικού διαλόγου, για τις
ομάδες που υφίστανται διακρίσεις.

• Σχεδιασμό και επιστημονική διεύθυνση
ερευνών και παρουσίαση αποτελεσμάτων
ερευνών και μελετών σχετικών με την
καταπολέμηση των διακρίσεων

IV) Πέραν των προαναφερθέντων
δραστηριοτήτων, το παρατηρητήριο αποσκοπεί
στη(ν):
• Ερευνητική υποστήριξη στο σχεδιασμό, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση δράσεων
ενεργητικής καταπολέμησης των διακρίσεων
και υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων.
• Συμμετοχή σε εξειδικευμένα εθνικά και
ευρωπαϊκά δίκτυα.

V. Σύνταξη εκθέσεων
Το παρατηρητήριο θα συντάσσει περιοδικές/
ετήσιες εκθέσεις για την «Καταπολέμηση των
Διακρίσεων στην Ελλάδα και στην ΕΕ».

Δομή & Όργανα
Το Παρατηρητήριο διοικείται από
πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,
που αποτελεί ταυτόχρονα και το
Επιστημονικό του Συμβούλιο,
καθώς και την εκδοτική επιτροπή
του δελτίου «Καταπολέμηση
Διακρίσεων στην Ελλάδα» και των
Ετήσιων Εκθέσεων για την
«Καταπολέμηση των Διακρίσεων
στην Ελλάδα και στην ΕΕ». Στο
Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει
συμμετοχή των φορέων
υλοποίησης του έργου. Διαιρείται
σε τομείς - τμήματα, ο καθένας
από τους οποίους εξειδικεύεται
στην εκτέλεση ορισμένου έργου.
Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η
παρακάτω διαίρεση:
Α. Τμήμα Εκπόνησης Μελετών και
Ερευνών
Β. Τμήμα Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών:
• στατιστικής/βάσης δεδομένων
δεικτών,
• αρχείο μελετών και εκθέσεων,
• αρχείο καλών πρακτικών από
χώρες της ΕΕ,
• αρχείο με οδηγίες από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ευρωπαϊκές έρευνες, την
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή,
• αρχείο από οδηγίες, εκθέσεις
κλπ. φορέων όπως: ο Συνήγορος
του Πολίτη, το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας, η
Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, η
Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, η Εθνική Επιτροπή
για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κλπ.
Γ. Τμήμα Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση Προγράμματος
Το παρόν έντυπο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
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Ανοικτή Συζήτηση:
«Καταπολέμηση των
Διακρίσεων: Ο Ρόλος της
Κοινωνίας των Πολιτών»
Με μεγάλη επιτυχία
ολοκληρώθηκε η Ανοικτή
Συζήτηση με θέμα:
«Καταπολέμηση των
Διακρίσεων: Ο Ρόλος της
Κοινωνίας των Πολιτών». Η
συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3
Ιουνίου 2011, στην Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου, στο
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Χαιρετισμοί δόθηκαν από τους
κ.κ.
Χρήστο Πολυζωγόπουλο,
Πρόεδρο της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής της
Ελλάδος
Γιάννη Μπουτάρη,
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Οι θεματικές ενότητες της
συζήτησης ήταν οι ακόλουθες:
• «Οι νέες ευρωπαϊκές
νομοθετικές ρυθμίσεις στο
πεδίο της καταπολέμησης
των διακρίσεων»
• «Ισότητα και
διαφορετικότητα στην
αγορά εργασίας : η
αντιμετώπιση του
ζητήματος από τους
κοινωνικούς εταίρους»

Διονύση Μπαλούρδο,
• «Η καταπολέμηση των
Αναπληρωτή Διευθυντή του
διακρίσεων στις τοπικές
Ινστιτούτου Κοινωνικής
κοινωνίες: η συμβολή των
Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου
επαγγελματικών φορέων»
Κοινωνικών Ερευνών
• «Οι δράσεις για τις
ευπαθείς ομάδες για μια
κοινωνία χωρίς
διακρίσεις»

Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα του
Παρατηρητηρίου:
http://www.gsdb.gr/ocd

Στιγμιότητα από τη δημόσια συζήτηση
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Εργαστήριο:
«Οι διακρίσεις στους εργασιακούς χώρους»
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), στο
πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Progress και της Δράσης
«Κώδικας δεοντολογίας κατά των διακρίσεων στους εργασιακούς
χώρους» διοργάνωσε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 10:00,
Εργαστήριο με Θέμα:

«Οι διακρίσεις στους εργασιακούς χώρους».
Το εργαστήριο απευθυνόταν σε Στελέχη Κοινωνικών Εταίρων και
εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών και πραγματοποιήθηκε
στο Ξενοδοχείο Titania (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

Πρόγραμμα της Συνάντησης εργασίας
09:30 Προσέλευση
10:00 Έναρξη, Σύντομη παρουσίαση της δράσης
«Διαμόρφωση ενός κώδικα δεοντολογίας κατά των
διακρίσεων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Κοινοτικού
Προγράμματος «PROGRESS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»
10:15-11:00 Υφιστάμενη κατάσταση
11:00-11:30 Διερεύνηση των αρχών από τις οποίες οφείλει να
διέπεται ένας κώδικας δεοντολογίας κατά των διακρίσεων
11:30-11:45 Coffee Break
11:45-12:30 Καλές Πρακτικές
12:30-12:45 Συμπεράσματα, προτάσεις

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ σας καλεί σε συνάντηση εργασίας,
που θα γίνει στο Ξενοδοχείο Titania, στις 29
Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10:00, με θέμα «Διακρίσεις
στους εργασιακούς χώρους» και ειδικότερους στόχους,
την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καλές
πρακτικές, μέτρα άρσης των διακρίσεων και αρχές από
τις οποίες οφείλει να διέπεται ένας κώδικας
δεοντολογίας κατά των διακρίσεων.
Το πρόβλημα των διακρίσεων στην εργασία είναι ένα
από τα κορυφαία ζητήματα που πρέπει να
αντιμετωπίσουν οι κοινωνικοί συνομιλητές και η
ελληνική κοινωνία. Η εξάλειψή τους αποτελεί
θεμελιώδη προϋπόθεση αλλά και έμπρακτη επιλογή
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ατομικής
ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
κοινωνικής συνοχής. Η χώρα μας οφείλει και πρέπει να
είναι μέτοχος σε όλες αυτές τις εξελίξεις, μέσω της
ανάπτυξης ειδικών πολιτικών και δράσεων τόσο σε
εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα
πρόσκληση η οποία στόχο έχει την καταγραφή
απόψεων από στελέχη κοινωνικών εταίρων και
εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, των
δημόσιων αρχών καθώς και των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και την ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών αναφορικά με το ζήτημα της
καταπολέμησης των διακρίσεων.

13:00 Λήξη Εργαστηρίου

Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Φορέων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης
των διακρίσεων
Στόχος του ερωτηματολογίου:
Η Καταγραφή των φορέων που δραστηριοποιούνται στο θεματικό
πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων στα μεγάλα αστικά
κέντρα και στους 24 Καλλικρατικούς Δήμους – μέλη του Δικτύου
Τοπικών Αυτοδιοικήσεων «Εύξεινη Πόλη»

• Γενικά στοιχεία Φορών

• Ανθρώπινο Δυναμικό

• Στοιχεία Παραρτημάτων

• Αριθμός Μελών των
Φορέων

• Διακρίσεις
• Συμμετοχή σε Δίκτυα

Μορφή:
Ηλεκτρονική – Χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό εργαλείο Survey
monkey το οποίο δίνει τη δυνατότητα on line συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου και την εύκολη επεξεργασία των απαντήσεων

• Επίπεδο
δραστηριοποίησης των
φορέων

• Χρηματοδότηση
• Υλοποίηση
Συγχρηματοδοτούμενων
Έργων
• Γενικές Απόψεις

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να συμμετάσχετε στην έρευνα:
http://www.surveymonkey.com/s/discrimination_observatory

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα
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Focus Groups
Εστιασμένη ομαδική
συζήτηση στα Χανιά

Συντακτική Ομάδα:
Δημήτρης Καραντινός (PhD Οικονομικών, Υπεύθυνος συντονιστής
Ναταλία Σπυροπούλου (MSc Κοινωνικής Πολιτικής)
Σταυρούλα - Ελένη Χριστοφιλοπούλου (MSc
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής)
Μπορείτε να κατεβάσετε την τελική έκθεση στα ελληνικά
επιλέγοντας [εδώ] και στα αγγλικά επιλέγοντας [εδώ].
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 9/04/2011
Τόπος: Δημαρχείο Χανίων – Χανιά Κρήτης

"Πολιτικές Καταπολέμησης των
Διακρίσεων"

Διενεργήσαντες τη συνέντευξη και σύνταξη της
έκθεσης:
Όλγα Αγγελοπούλου
Πάνος Αλεξόπουλος

Συντακτική ομάδα:

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το αρχείο.

Όλγα Αγγελοπούλου (Attorney at Law, L.LM. PhD)
Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL)
Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe)
Μπορείτε να κατεβάσετε την τελική έκθεση στα
ελληνικά επιλέγοντας [εδώ] και στα αγγλικά
επιλέγοντας [εδώ].

Εστιασμένη ομαδική
συζήτηση στην
Κατερίνη

“The role played by european social
partners, the European Economic and
Social Committee and by the
Economic and Social Council of
Greece in combating discrimination”
Φεβρουάριος 2011
Συντακτική Ομάδα
Όλγα Αγγελοπούλου (Attorney at Law, L.LM. PhD)
Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL)
Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe)
Μπορείτε να κατεβάσετε την τελική έκθεση στα αγγλικά
επιλέγοντας [εδώ].

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 12/03/2011
Τόπος: Αίθουσα συνεδρίασης του Συνεταιρισμού
Ξυλουργών Πιερίας – Κατερίνη (Πιερία)
Διενεργήσαντες τη συνέντευξη και σύνταξη της
έκθεσης:
Όλγα Αγγελοπούλου
Πάνος Αλεξόπουλος
Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το αρχείο.
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής
Πολιτικής - ΙΝΚΠΟ ιδρύθηκε το
1995. Το Ινστιτούτο προωθεί την
εφαρμοσμένη
και
εμπειρική
έρευνα,
συμμετέχοντας
σε
προγράμματα Υπουργείων, Κρατικών Οργανισμών, αλλά και
Ιδιωτικών Φορέων, όπως επίσης
και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
και
άλλων
Διεθνών Οργανισμών. Το ερευνητικό προσωπικό του, συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και άλλα
ερευνητικά
Ινστιτούτα
στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κύρια δραστηριότητα του
Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής είναι η εκπόνηση μελετών
και ερευνών και η παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων
στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα σε θέματα
σχετικά με:

• Τις διαστάσεις της κοινωνικής
και οικονομικής ανισότητας:
εισοδηματικές
ανισότητες
(φτώχεια), εκπαιδευτικές ανισότητες,
παιδική
φτώχεια,
αποκλεισμός από την αγορά
εργασίας, φύλο, διακρίσεις,
Οι επιστημονικοί Στόχοι του
φτώχεια και κοινωνικός αποΙΝΚΠΟ περιλαμβάνουν:
κλεισμός σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο,
ανισότητες
πρό• Ανάπτυξη της θεωρίας της
σβασης στις υπηρεσίες φροΚοινωνικής
Πολιτικής
στη
ντίδας και υγείας κ.α.
χώρα μας και δημιουργία μιας
επιστημονικής
μεθοδολογίας • Τις
πολιτικές
κοινωνικής
στην προσέγγιση ζητημάτων
συνοχής: κοινωνική και οικοκοινωνικής πολιτικής.
νομική ένταξη των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, στρα• Εμβάθυνση και επέκταση στους
τηγικές της ΕΕ στο πλαίσιο της
τομείς και στα πεδία έρευνας
ανοιχτής
μεθόδου
συντοκαι ανάλυσης, και παραγωγή
νισμού, ενεργός ένταξη, δίχτυ
γνώσης γύρω από τα σύγχρονα
προστασίας (ελάχιστο εγγυηκοινωνικά προβλήματα και την
μένο εισόδημα) κ.α.
Κοινωνική Πολιτική στη χώρα
μας.
• Προβλήματα και ανάγκες των
ευπαθών
ομάδων
του
• Εκπόνηση ερευνών, παραγωγή
πληθυσμού: ΑΜΕΑ, παιδιά με
και
διάχυση
ερευνητικών
αναπηρία, μετανάστες, μονοαποτελεσμάτων και πληρογονεϊκές οικογένειες, φυλακιφοριών και παροχή υποστησμένοι, αποφυλακισμένοι κ.α.
ρικτικού υλικού σε εκπαιδευτικούς
φορείς
και
στους • Τις δημογραφικές Εξελίξεις:
υπεύθυνους χάραξης κοινωΓενικές Τάσεις, Γονιμότητα,
νικής πολιτικής.
Γήρανση, ο θεσμός της οικογένειας, Δημογραφική και Οικο• Δημιουργία θεματικών βάσεων
γενειακή πολιτική, Μεταναδεδομένων
στα
ερευνητικά
στευτική πολιτική, δημογραφία
πεδία του Ινστιτούτου
και υγεία κ.α.
συζήτησης
και • Την Αγορά Εργασίας: Διά• Καθιέρωση
διαλόγου
στο
πεδίο
της
ρθρωση και μορφές απασχόΚοινωνικής Πολιτικής μέσα
λησης, εργασιακές σχέσεις,
από την προγραμματισμένη
ανεργία, πολιτικές για την
δράση ομάδων εργασίας, την
απασχόληση και την αγορά
οργάνωση συνεδρίων, διεθνών
εργασίας κ.α.
συναντήσεων κ. α.
Ιστοσελίδα: www.ekke.gr

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα

Η
Οικονομική
και
Κοινωνική
Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.)
συστάθηκε το 1994 με το ν.
2232/1994,
ως
φορέας
διεξαγωγής
του
κοινωνικού
διαλόγου με κύριο έργο την
έκφραση Γνωμών επί νομοσχεδίων και άλλων θεμάτων που
παραπέμπονταν σε αυτήν από
την Κυβέρνηση. Πρότυπο για τη
δημιουργία της ΟΚΕ ήταν η
Ευρωπαϊκή
Οικονομική
και
Κοινωνική Επιτροπή, η οποία
αποτελεί θεσμικό όργανο της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
και
ιδρύθηκε το 1957. Εν συνεχεία, η
ΟΚΕ
κατοχυρώθηκε
συνταγματικά ως φορέας διεξαγωγής
Κοινωνικού Διαλόγου με την
αναθεώρηση του Συντάγματος
το 2001. Έτσι, σύμφωνα με το
άρθρο 82 παρ. 3 του Συντάγματος “Νόμος ορίζει τα σχετικά
με τη συγκρότηση, τη λειτουργία
και
τις
αρμοδιότητες
της
Οικονομικής
και
Κοινωνικής
Επιτροπής,
αποστολή
της
οποίας είναι η διεξαγωγή του
κοινωνικού διαλόγου για τη
γενική πολιτική της χώρας και
ιδίως για τις κατευθύνσεις της
οικονομικής
και
κοινωνικής
πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων
που παραπέμπονται σε αυτήν”.

τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την άσκηση των
επιμέρους
αποφάσεων
της
εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Η διεξαγωγή του
κοινωνικού διαλόγου θεμελιώνεται, συνοπτικά, στα εξής:
• Στο κύριο γνωμοδοτικό έργο,
δηλαδή στην έκφραση γνωμών
επί νομοσχεδίων, προτάσεων
νόμου ή άλλων θεμάτων που
παραπέμπονται στην ΟΚΕ από
την Κυβέρνηση,
• Το γνωμοδοτικό έργο περιλαμβάνει
και
την
έκφραση
Γνωμών Πρωτοβουλίας, δηλαδή γνωμών επί θεμάτων που η
ΟΚΕ επιλέγει με δική της
πρωτοβουλία
• Στην διεξαγωγή διαλόγου με
τους κοινωνικούς εταίρους,
τους φορείς της κοινωνίας
των πολιτών, τις αρμόδιες
αρχές και κάθε ενδιαφερόμενο
για το εξεταζόμενο θέμα,
μέσω συνεδρίων, δημόσιων
συζητή-σεων, ημερίδων κ.α.
Μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2011), η
ΟΚΕ έχει δημοσιεύσει 262 Γνώμες
Πρωτοβουλίας και επί Νομοσχεδίων πάνω σε θέματα κοινωνικοοικονομικού
χαρακτήρα
(www.oke.gr). Στο δικτυακό τόπο
της
ΟΚΕ
(http://www.oke.gr)
υπάρχει εκτεταμένη ενημέρωση
για τις δραστηριότητες της ΟΚΕ,
από την έναρξη της λειτουργίας
της, μέχρι σήμερα. Επίσης στον
δικτυακό τόπο της ΟΚΕ καθώς
και στο περιοδικό «Κοινωνικός
Διάλογος» που εκδίδει, αναφέρονται όλες οι εκδηλώσεις και
συναντήσεις εντός και εκτός της
χώρας που έχει πραγματοποιήσει η ΟΚΕ, τα 16 χρόνια της
λειτουργίας της.

Επιδίωξη της ΟΚΕ είναι η
προώθηση
του
κοινωνικού
διαλόγου και μέσω αυτού η
διαμόρφωση (αν είναι δυνατόν)
κοινά αποδεκτών θέσεων για
θέματα που απασχολούν την
κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα
τμήματα αυτής. Η ΟΚΕ δεν έχει
ως στόχο την άμβλυνση των
διαφορετικών ιδεολογικών και
πολιτικών απόψεων, αλλά την
ανάδειξη, μέσω της παράθεσης
των διαφορετικών επιχειρημάτων και προτάσεων, της
κοινής
κοινωνικής
συνισταμένης, εφόσον υπάρχει ή είναι Ιστοσελίδα: www.oke.gr
δυνατόν
να
διαμορφωθεί.
Επίσης, με τις προτάσεις της και
τις γνωμοδοτήσεις της επιχειρεί
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ΚΕΚ - Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Η δημιουργία του Κέντρου
εργαζομένων και ανέργων και
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ
ειδικότερα των ευπαθέστερων
- ΙΝΕ) το Δεκέμβριο του 1995,
πληθυσμιακών ομάδων
δίνει την Δυνατότητα παρέδυναμική
ένταξη
της
μβασης των Συνδικάτων σε • Η
επαγγελματικής κατάρτισης, εξ
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
αιτίας της συνεχώς αυξανόεπίπεδο, με αυξημένες προϋπομενης σημασίας της, στην
θέσεις συνολικού σχεδιασμού
διαπραγμάτευση και τις συνδιμακροπρόθεσμης διάρκειας, με
καλιστικές σχέσεις.
βελτιωμένους όρους οργάνωσης,
συντονισμού και παρακολούθησης των ενεργειών, διατηρώντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες Οι στόχοι του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι:
ισορροπίες, στο οριακό θέμα της
αυτοδυναμίας στη δράση των • Η
υλοποίηση
των
προπεριφερειακών
και
κλαδικών
γραμμάτων
επαγγελματικής
δομών μας.
κατάρτισης συντονισμένα με
ενιαία αντίληψη στο σύνολο
Το Κέντρο Επαγγελαμτικής
των
περιφερειακών
και
Κατάρτισης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δεν
κλαδικών
δομών
του
αποτελεί ένα ακόμα μέσο απλής
Ινστιτούτου
παρέμβασης
στην
αγορά
εργασίας. Είναι φορέας υλοποί- • Η ανάπτυξη κοινού φιλοησης στρατηγικών επιλογών της
σοφικού
υπόβαθρού
και
ΓΣΕΕ
και
του
ΙΝΕ
στην
κατάλληλων
μεθοδολογικών
αναβάθμιση του ανθρώπινου
εργαλείων
στην
κατάρτιση
παράγοντα,
δια
μέσου
της
ενηλίκων
Κατάρτισης.
• Η αποτελεσματικότερη σύνδεση
Ως
εκ
τούτου
το
των
προγραμμάτων
περιεχόμενο αυτής της παρέκατάρτισης με τις πραγματικές
μβασης
προσδιορίζεται
από
ανάγκες της αγοράς εργασίας
ιδιαιτερότητες που αφορούν τις
πληθυσμιακές
ομάδες
που Η επαφή του συνδικαλιστικού
προσεγγίζει, στον τρόπο και τη κινήματος στην πράξη με τον
μέθοδο
προσέγγισης,
στις κόσμο των ανέργων και η
συνεργασίες
που
διαμορφώ- ενημέρωση για τα δικαιώματά
νονται,
ειδικά
στο
τοπικό τους,
ως
άνεργοι
και
ως
επίπεδο, στην επιλογή των μελλοντικοί εργαζόμενοι.
θεματικών πεδίων και στον
τρόπο κάλυψης των αναγκών.
Στα
πλαίσια
αυτά
η
στρατηγική επιδίωξη του ΚΕΚ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι:
• Η δομημένη παρέμβαση στις
διαδικασίες ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού
• Η ουσιαστική αναγνώριση των
συνδικάτων,
ως
βασικού
συντελεστή - ισότιμου μέτοχου,
για την διαμόρφωση πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης.
• Η απαίτηση για ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση όλων των
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Εύξεινη Πόλη
Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, Δίκτυο
Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την
κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική,
τουριστική
και
αγροτική ανάπτυξη, ιδρύθηκε το
1995 με την συνεργασία των
Δήμων
Άνω
Λιοσίων
και
Αχαρνών, με κύριο σκοπό την
πληροφόρηση, την υποστήριξη
και την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών και κοινωνικά
αποκλεισμένων ομάδων, ώστε να
επιτευχθεί ομαλά και άμεσα η
κοινωνική τους ένταξη. Το 1998,
πιστοποιήθηκε από το Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης Δομών ως
φορέας παροχής Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
Σήμερα, ως Δίκτυο Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων για την κοινωνική,
πολιτιστική,
περιβαλλοντική, τουριστική και αγροτική
ανάπτυξη,
συγκεντρώνει
28
δήμους σε 7 περιφέρειες της
Ελλάδος.

έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο
(Κατηγορία Έργων Τύπου Β).
Η
Εύξεινη
Πόλη
έχει
υλοποιήσει και υλοποιεί σε
τοπικό, περιφερειακό, πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
πλήθος
προγραμμάτων
και
έργων ως Συντονιστής και ως
Εταίρος: προγράμματα απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας,
καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, αγροτικής ανάπτυξης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, αθλητισμού και νεολαίας,
ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών, βιώσιμης, ασφαλούς
και ανταγωνιστικής ενέργειας,
προστασίας του περιβάλλοντος,
προστασίας καταναλωτών, πρόληψης
και
αγωγής
υγείας,
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
τοπικής, περιφερειακής και διαπεριφερειακής ανάπτυξης, τουρισμού, συνεργασίας και δικτύωσης στο πλαίσιο της Κοινωνίας
των Πολιτών.

Βασικός
στόχος
της
ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι οι συμμετέχοντες
Δήμοι
να
είναι
παραγωγικοί όπου όλοι έχουν
Η Εύξεινη Πόλη είναι μέλος
μια θέση απασχόλησης, πόλεις των παρακάτω δικτύων:
που οι αποκλεισμένες ομάδες θα
λαμβάνονται
υπόψη,
πόλεις • Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης
της Φτώχειας (υπό ένταξη στο
χωρίς διακρίσεις, με ισότιμη
Δίκτυο)
πρόσβαση στην απασχόληση και
την κατάρτιση, πόλεις με αξίες
όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, • Πανελλαδικό Δίκτυο Κέντρων
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
η
αλληλεγγύη,
η
αειφόρος
Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.)
ανάπτυξη και η κοινωνική &
οικονομική συνοχή.
• 3 άλφα: Δίκτυο Τοπικών
Οργάνωση του ΚΕΚ-ΙΝΕ / ΓΣΕΕ
Συστημάτων Υποστήριξης για
Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ αξιοποιεί
την απασχόληση, την ανταΤο κέντρο Επαγγελματικής Κατά- την πολυετή εμπειρία της με
γωνιστικότητα
και
την
επιτυχημένες
εφαρμογές
και
ρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας
ανάπτυξη
της ΓΣΕΕ, έχει πανελλαδική δομή Καλές Πρακτικές σε όλους τους
ανάπτυξης
και
έχει
και ακολουθεί την αντίστοιχη τομείς
• MIGRANET: Ευρωπαϊκό Δίκτυο
δομή του ΙΝΕ. Η οργάνωσή του πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο
για πρόσφυγες και μετανάστες
εκτός από την κεντρική, έχει EN ISO 9001/2000 στην «Παροχή
περιφερειακή, με βάση τις 13 Υπηρεσιών για Διοίκηση, Διαχεί- • ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ: Ελληνικό Δίκτυο
ριση και Υλοποίηση Κοινοτικών
για την ενημέρωση και την
διοικητικές περιφέρειες.
και Εθνικών Συγχρηματοδοτούαλληλεγγύη μεταξύ γυναικών
μενων Έργων». Επίσης έχει
επιβεβαιωθεί η Διαχειριστική της • SASTIPEN Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ιστοσελίδα: www.inegsee.gr
Επάρκεια από την Ειδική Υπηρεγια την υγεία των ΡΟΜΑ.
σία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλι- Ιστοσελίδα: www.efxini.gr
ση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα

