
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
  

 

 
 
 

«H κοινωνικοποίηση των εξαρτωµένων ατόµων µέσα από την πρακτική εφαρµογή 
του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» 

 
19-22 Σεπτεµβρίου 2011 

Λεµεσός 
 

Πρόγραµµα τελικού συνεδρίου  
 
 
19/09/2011  
 
09:30-10:00   Εγγραφή συνέδρων  
10:00-10:10  Καλωσόρισµα από το ∆ήµαρχο Λεµεσού κ. Ανδρέα Χρίστου 
 
10:10-11:00  Χαιρετισµοί: 

 
1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 

Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
2. Η πρόεδρος επιτροπής κοινωνικής πρόνοιας ∆ήµου 

Λεµεσού κ. Εύη Τσολάκη  
3. Χαιρετισµός -∆ήµος Θεσσαλονίκης 
4. Χαιρετισµός από Αντιδήµαρχο Τµήµατος Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων – Ποιότητας Υπηρεσιών και Επιµόρφωσης 
Προσωπικού στο ∆ήµο Ηρακλείου κ. Γεώργιος Αεράκης. 

5. Χαιρετισµός από Αντιδήµαρχο ∆ήµου Φιλιππούπολης 
κ.Alexander Konstantinov  

 
11:00-11:40 Παρουσίαση για τη συνεργασία µεταξύ της Β’ Τεχνικής Σχολής 

Λεµεσού και του Κέντρου Ηµέρας Πρόσβασης  
 
11:40 –12:00 ∆ιάλειµµα για καφέ  
 
12:00-12:30 Οµιλία από ειδικό σχετικά µε την επίδραση που έχει στον 

χαρακτήρα των νέων η επαφή τους µε άτοµα µε νοητική 
καθυστέρηση 

 
12:30-13:30 Συζήτηση 
 
 

 
 



 
 
 
20 /09/2011 
 
09:30-10:00  Εγγραφή συνέδρων  
   
10:00-11:00 ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

 
� κα Κόλτσιου Χρυσάνθη- Προϊστάµενη Τµήµατος  Παιδικών Σταθµών 

∆ήµου Ηρακλείου « Από την Ισότητα των Φύλων στην Ισότητα των 
Ευκαιρειών»  
«Από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στις ουσιαστικές παρεµβάσει».  

� κα Ηρώ Παπαδοπούλου-Νηπιαγωγός 
 «Ο άνθρωπος ως πρόβληµα και λύση: λίγο πιο πάνω από το Εγώ» 

� κα ∆έσποινα Τριακοσάρη –Πρόεδρος ΣΕΓΕ 
«Προώθηση υποστηρικτικών µέτρων µέσω του δικτύου Πρεσβείρων 
επιχειρηµατικότητας» 

� κα Αθανασάκη Ειρήνη 
«Η φροντίδα των ατόµων µε ειδικές δεξιότητες µε την οπτική του φύλου» 

 
11:00-11:30  ∆ήµος  Ηρακλείου 

 
� κα Βασιλάκη Εύα- Πρόεδρος Συλλόγου Μαίων Κρήτης και Πρόεδρος 

Σωµατείου Εργαζοµένων 
«∆ράσεις για την βοήθεια ατόµων ευπαθών οµάδων (άτοµα τρίτης ηλικίας 
και γυναίκες ευπαθών οµάδων) 

� κα Κωνσταντίνα Βοργιά –Προϊστάµενη του τµήµατος προσωπικού ∆ήµου 
Ηρακλείου 
«Ισότητα των δύο φύλων και η θέση της γυναίκας στο ∆ήµο Ηρακλείου» 

 
 
11:30-12:00 ∆ιάλειµµα για καφέ 
 
12:00-13:00 ∆ήµος Ηρακλείου 

 
� κα Σπανάκη Αριάδνη – Νοµικός Σύµβουλος της Ύπατης Αρµοστείας του 

ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«∆ιαχείριση ασύλου στην Ελλάδα» 
«Κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των 
κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία 
ασύλου» 

� κα Μαίρη Παχιαδάκη – Ξενώνας για την κακοποιηµένη Γυναίκα και το 
Παιδί 
«Βία στην Οικογένεια» 
 

 
13:00-14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση   
 
 
 
 

 
 



 
 
21/9/2011 
 
09:30-10:00 Εγγραφή συνέδρων  
  
10:30-11:30 ∆ήµος Ηρακλείου  
 

� κα Σκεύω Μπιζιώτη – Πρόεδρος δικτύου παρέµβασης γυναικών Κρήτης  
«Η φτώχεια ως παράγωγο φαινόµενο της οικονοµικής κρίσης 

� κα Μαρία Πετράκη – Υπεύθυνη Γραφείου Εξυπηρέτησης Επιµελητηρίου 
Ηρακλείου 
«Μέθοδοι και τεχνικές ατόµων µε αναπηρία για την ανεύρεση εργασίας» 

� κα Μαρία Κακουλάκη – Μέλος του συλλόγου φοιτητών του ΕΑΠ 
«Σκέψεις και προτάσεις για το φαινόµενο του αποκλεισµού των ευπαθών 
κοινωνικών οµάδων σε µια ‘πολιτισµένη µεταµοντέρνα εποχή» 

 
11:30-12:00 ∆ιάλειµµα για καφέ 
 
12:00-13:00 ∆ήµος Φιλιππούπολης 

 
� κ. Krasimir Asenov- Chief Expert in Directorate “Social Policy” for 

Plovdiv Municipality 
“Vulnurable Social Groups and their Integration in Society  

� κα. Mariana Nikolova – Regional Director of Academy for Professional 
Discrimination and Social Exclusion  
*(οι παρουσιάσεις θα είναι στην Βουλγάρικη γλώσσα – υπάρχει 
µετάφραση των παρουσιάσεων στον φάκελο που σας έχει δοθεί στην 
εγγραφή σας ) 

 
13:00-14:00 Συζήτηση  
 
 
 
23/09/2011 
 
 
09:30-10:00  Εγγραφή συνέδρων  
    
10:00-11:00 ∆ήµος Λεµεσού  
 

� κα. Εύη Τσολάκη – Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας  
 

Παρουσίαση/ Πορίσµατα  
 
11:00-11:30 ∆ιάλειµµα για καφέ 
 
11:30-12:30 Αναφορά στα µέσα διάχυσης τα οποία ετοιµάζονται για το 

πρόγραµµα ( ιστοσελίδα, ενηµερωτικό βιβλιάριο)   
 
 
12:30-14:00 Συζήτηση  
 
 

     


