ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
“Ενσωμάτωση μεταναστών στην αγορά εργασίας: προκλήσεις για τους
εργοδότες”
9 Δεκεμβρίου 2019, 9:30 – 13:30
Επιμελητήριο Αχαΐας, Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα
9:30 – 10:00

Προσέλευση

10:00 – 10:10 Καλωσόρισμα
10:10 – 10:40 Ενσωμάτωση μεταναστών στην αγoρά εργασίας: η φωνή το εργοδοτών. Αποτελέσματα
της έρευνας του έργου MILE
Δρ. B. Bασιλειάδης, Ερευνητής ΕΑΠ
▪
▪
▪
▪
▪

Συμπεράσματα από την Ευρωπαϊκή έρευνα του έργου MILE
Κύριες προκλήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Το προφίλ του μετανάστη εργαζομένου σύμφωνα με τους Έλληνες εργοδότες
Βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην ελληνική αγορά εργασίας
Προτάσεις των Ελλήνων εργοδοτών για την αποτελεσματική πρόσληψη, πρόσληψη και απασχόληση μεταναστών

10:40 – 11:30 Το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψης μεταναστών
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Νομικός
▪
▪
▪
▪
▪

Ένα πρώτο βήμα της ολοκλήρωσης της μετανάστευσης εργασίας: η υποβολή αιτήσεων για άδειες εργασίας και ο
τρόπος με τον οποίο οι εργοδότες μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας
Μεταναστευτική απασχόληση: δικαιώματα εργαζομένων μεταναστών σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική
νομοθεσία. Νομικές παγίδες που οι εργοδότες πρέπει να αποφύγουν. Βέλτιστες πρακτικές.
Κενά στο ελληνικό νομοθετικό σύστημα: δικαιώματα διακινούμενου εργαζομένου για υγειονομική περίθαλψη
και κοινωνική ασφάλιση
Πρόσληψη και απασχόληση μεταναστών υπό καθεστώς πολιτικού ασύλου ή υπό εκκρεμή άδεια έκδοσης
θεώρησης.
Πώς να αντιμετωπίσετε νομικά τα περιστατικά ρατσισμού στο χώρο εργασίας.

11:30 –12:30 Το προφίλ του εργαζόμενου μετανάστη: απαιτούμενες ικανότητες και προοπτικές
εκπαίδευσης
Αλίκη Παναγιώταρου, Ερευνήτρια ΕΑΠ
▪
▪
▪
▪
▪

Προφίλ εργασίας για τους μετανάστες: εύρεση και επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων
Δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από Έλληνες εργοδότες: μπορούν οι μετανάστες να ενταχθούν στο
τοπικό εργατικό δυναμικό. Τομεακές ανάγκες έναντι πραγματικότητας
Σύγκριση των αναγκών του εργοδότη σε σχέση με την Ελλάδα έναντι των ειδικευμένων μεταναστών
Η απασχόληση ανειδίκευτων μεταναστών στις αγροτικές περιοχές: βιωσιμότητα και προκλήσεις
Το μέλλον της απασχόλησης των μεταναστών: τομεακές ανάγκες κατά την επόμενη πενταετία και προοπτικές
κατάρτισης των μεταναστών

12:30-13:00 Συμπεράσματα
Δρ. B. Bασιλειάδης Ερευνητής ΕΑΠ
MILE
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