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Το Πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού 2010» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηµατοδοτείται µε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Σχεδίου ∆ράσης  
«Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση  

διερεύνησης και άµβλυνσης του φαινοµένου» 
 
 
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.) σας προσκαλεί τη ∆ευτέρα 29 
Νοεµβρίου και ώρα 11:30 πµ στο αµφιθέατρο του κτιρίου της Γ.Σ.Ε.Ε. στην οδό 
Πατησίων 69 και Αινιάνος 2, όπου θα παρουσιαστεί το Σχέδιο ∆ράσης «Φτώχεια 
και Εργασία: Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση διερεύνησης και άµβλυνσης 
του φαινοµένου». 
 
Τα τελευταία, χρόνια, η εργασία δεν αρκεί για να αποτρέψει τη φτώχεια, ενώ 
δηµιουργείται ένα κοινωνικό φαινόµενο που επηρεάζει όχι µόνο τους ανθρώπους 
που βιώνουν το πρόβληµα, αλλά την κοινωνία µας συνολικά. Σκοπός του Σχεδίου 
∆ράσης του Ε.Κ.Α. είναι να πληροφορηθούν οι εργαζόµενοι σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα για τις δυνατότητες επούλωσής 
τους και να κινητοποιηθούν άµεσα οι αρµόδιοι των δηµόσιων αρχών, οι 
διαµορφωτές της κοινής γνώµης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
την ανάγκη συνεργασίας όλων ενάντια στη ραγδαία εξάπλωση του φαινοµένου.  

Το Σχέδιο ∆ράσης υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους κατά της 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού 2010» και περιλαµβάνει ένα πλέγµα 
ενεργειών για την αποτύπωση και ανάλυση του φαινοµένου της φτώχειας στον 
αστικό χώρο, καθώς και ένα διευρυµένο δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών που 
αφορούν στην πληροφόρηση, τη συµβουλευτική, την κατοχύρωση και διεκδίκηση 
δικαιωµάτων, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
πολιτιστικής έκφρασης και δηµιουργίας.  

Το Σχέδιο ∆ράσης θα παρουσιάσει η Πρόεδρος του Ε.Κ.Α. κα Στάβυ 
Σαλουφάκου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και µέλος της Επιστηµονικής Εταιρείας 
Κοινωνικής Πολιτικής κος Χρίστος Παπαθεοδώρου, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοµαρχιακού ΚΕΚ Αθηνών και Νοµαρχιακός Σύµβουλος 
Νοµαρχίας Αθήνας κος Γιώργος Καστρινάκης και ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της εταιρείας ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
κος Γιάννης Παπαδηµητρίου.  

Στην πρωτοβουλία αυτή, το Ε. Κ. Α. συνεργάζεται µε την Επιστηµονική Εταιρεία 
Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Κ.Π.), το Νοµαρχιακό ΚΕΚ Αθηνών και τη 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, για την οικοδόµηση 
µιας επιστηµονικά τεκµηριωµένης και αποτελεσµατικής στρατηγικής αντιµετώπισης 
του κινδύνου της φτώχειας για τους εργαζόµενους στην Αθήνα και ιδιαίτερα στο 
κέντρο της. 


