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                                                                                ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                                                             
 

«ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - EUROPE FOR CITIZENS» 
(2007 – 2013) 

 
Α. Στοιχεία εγκεκριµένης πράξης: 
 
Έργο - Πράξη:     Measure 1 – Town Twinning – Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της 

αδελφοποίησης πόλεων 

Υποέργο:  Measure 1.2 - Networks of twinned towns – ∆ίκτυα αδελφοποιηµένων πόλεων 

Τίτλος προγράµµατος: The socialization of dependent people through the practical 

enforcement of the European Map for Gender Equality for local communities - Η 

κοινωνικοποίηση των εξαρτώµενων ατόµων µέσα στα πλαίσια εφαρµογής του Ευρωπαϊκού 

Χάρτη για την Ισότητα των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες 

 
Ακρωνύµιο:   GEQUAL 
 
Εταιρικό Σχήµα: 1. ∆ήµος Ηρακλείου  
                          2. ∆ήµος Λεµεσού 
                          3. ∆ήµος Φιλιππούπολης  
                          4. ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
                           
Επικεφαλής Εταίρος: ∆ήµος Λεµεσού  
 
Εγκεκριµένος Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου:  149.326,34€  
 
Συνολικός προϋπολογισµός για το ∆ήµο Ηρακλείου:  22.628,52 ευρώ 
 
 
Β. Αντικείµενο της πράξης: 
 
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια υλοποίησης από 01/03/2010 έως 27/02/2012 και έχει ως στόχο 

την ανταλλαγή πρακτικών και εµπειριών σε ειδικά θέµατα. Ειδικότερα, το συγκεκριµένο έργο, 

έχει ως σκοπό, την ανάπτυξη οργανωµένου οδηγού ένταξης κοινωνικών οµάδων στο ενεργό  
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κοινωνικό γίγνεσθαι (γυναίκες) και άλλων κοινωνικών οµάδων όπως παιδιά, ΑΜΕΑ, 

ηλικιωµένοι, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. 

 
Γ. ∆ράσεις που υλοποιήθηκαν: 
 

1. Αντιπροσωπεία από φορείς και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις του ∆ήµου Ηρακλείου 

συµµετείχαν: 

• σε συνέδριο µε τίτλο «Introductory Seminar: European Roadmap on Gender Equality 

and the socialisation of dependent people», «Εισαγωγικό Σεµινάριο: Ευρωπαϊκός 

Χάρτης για την Ισότητα των δύο Φύλων και την κοινωνικοποίηση των 

εξαρτώµενων ατόµων», που διοργάνωσε ο ∆ήµος Λεµεσού Κύπρου από τις 20 έως 

τις 25 Απριλίου 2010 στην Λεµεσό της Κύπρου. 

• σε συνέδριο µε τίτλο «Social exclusion of women: overcoming stereotypes 

and the impact of mass media in promoting role models for women» 

«Κοινωνικός αποκλεισµός των γυναικών:ξεπερνώντας τα στερεότυπα των 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην προώθηση του ρόλου των γυναικών» που 

διοργάνωσε ο ∆ήµος Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας από τις 10 έως τις 15 

Σεπτεµβρίου 2010 στο Plovdiv της Βουλγαρίας. 

• σε συνέδριο µε τίτλο «Work-life balance for women and their under-representation in 

social, political and economic life» «Ισορροπία επαγγελµατικής και προσωπικής 

ζωής των γυναικών και η έλλειψη συµµετοχής τους στον Πολιτικό και 

Οικονοµικό Βίο» που διοργάνωσε ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης από τις 1 έως τις 6 

∆εκεµβρίου 2011 στην Θεσσαλονίκη. 

2. Ο ∆ήµος Ηρακλείου προχώρησε στην διοργάνωση συνεδρίου µε θέµα: 

«Gender Equality at times of Economic Crisis» «Ισότητα των ∆ύο Φύλων σε 

καιρό Οικονοµικής Κρίσης» από 27 έως 30 Ιουνίου 2011, στην Αίθουσα Ανδρόγεω 

του ∆ήµου Ηρακλείου. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε Βιωµατικό 

εργαστήρι και έγιναν εισηγήσεις σε θέµατα Ισότητας των Φύλων, οι δυνατότητες 

πρόσβασης στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις και οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης 

στις γυναίκες. Συµµετείχαν πλήθος οµιλητών από φορείς και µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις του ∆ήµου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. ∆ιεξήχθησαν  σηµαντικά και 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την αντιµετώπιση του αποκλεισµού των ευπαθών οµάδων. 

3. Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε την πραγµατοποίηση συνεδρίου µε τίτλο 

«Conclusions from past events-Final dissemination event», «Συµπεράσµατα 

από παλαιότερες συναντήσεις-Τελευταία συνάντηση» στη Λεµεσό της Κύπρου 

από τις 18 έως 23 Σεπτεµβρίου 2011. Ο ∆ήµος Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε σε αυτό, 

µε αντιπροσωπεία εκπροσώπων συλλόγων και φορέων. Κατά τη διάρκεια του, 

παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα του προγράµµατος: τα οφέλη, οι εµπειρίες και τα 

βιώµατα από την ανταλλαγή και εφαρµογή των καλών πρακτικών για τις ευπαθείς 
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οµάδες του πληθυσµού και η προώθηση υποστηρικτικών µέτρων από την πολιτεία και 

τις ∆ηµοτικές αρχές. Επίσης, αναλύθηκαν δράσεις και κατευθύνσεις προκειµένου να 

εξαλειφθεί το φαινόµενο του αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. 

 


