
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ/ΟΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: 
Πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας 
κατά γυναικών 

1.1. Συνέχιση 
λειτουργίας ξενώνα 
γυναικών θυμάτων βίας 

Αφορά την Πράξη «Λειτουργία Δομών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας» στο Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με 
σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας του 
ξενώνα με ημερομηνία λήξης έως 
31/12/2023 και την ανάπτυξη δράσεων 
υποστήριξης ως εξής: 
α) Φιλοξενία γυναικών και των παιδιών 
τους β) Κοινωνική στήριξη γ) Ψυχολογική 
στήριξη δ) Υπηρεσίες προώθησης στην 
απασχόληση ε) Δράσεις δικτύωσης. Ο 
ξενώνας προσφέρει ασφαλή διαμονή και 
διατροφή, λειτουργεί όλο το 24ωρο, 
Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄όλη τη 
διάρκεια του έτους. Ο χώρος έχει 
προδιαγραφές  για την προσβασιμότητα 
σε ΑμεΑ. Στόχος είναι η συνέχισή του και 
μετά το 2023 με ένταξή του στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 
μέσω νέων προγραμμάτων  ΕΣΠΑ. 

Γυναίκες θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή και 
πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, 
πρόσφυγες μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.α.) και 
των παιδιών τους (μέχρι 18 ετών για κορίτσια 
και 12 ετών για αγόρια) 

 1.2. Σύσταση και 
λειτουργία Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας 
Δήμου Θεσσαλονίκης 

Οι  αρμοδιότητές της είναι: Α) Συνεργασία 
με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, 
συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της 
ισότητας των φύλων στις πολιτικές του 
Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην 
εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα 
των φύλων σε τοπικό επίπεδο. 

 



Β)Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται 
προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων σε όλους τους τομείς της 
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής. Γ) Συνεργάζεται με την Περιφερειακή 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ), τις 
αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές 
μονάδες του 
Δήμου και με δομές και συλλογικότητες 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων 
και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό 
επίπεδο. Δ) Συνεργάζεται με τις δομές 
«του Δικτύου της ΓΓΟΠΙΦ» για την 
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών, ήτοι με τα Συμβουλευτικά 
Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας και την 
πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή 
SOS15900, καθώς και με φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών. 

 1.3. Μηδενική ανοχή 
 
 
 

- Δημόσια Δέσμευση του Δήμου για 
  “Μηδενική Ανοχή” στη σεξουαλική 
   παρενόχληση σε θέματα ισότητας των 
   δύο φύλων 
- Πραγματοποίηση ημερίδας στις 
  10/6/2022 σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης 
  και Προϊσταμένους Τμημάτων του Δήμου 
με θέμα «Η υπέρβαση του γλωσσικού 

 



-Σχεδιασμός διοργάνωσης ημερίδας 
  ενημέρωσης λοιπού προσωπικού του 
  Δήμου 
-Συμμετοχή Aιρετών και υπηρεσιακών 
  παραγόντων του Δήμου σε ημερίδα που 
οργάνωσε η ΚΕΔΕ στις 28/6/2022 με θέμα 
«Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής 
παρενόχλησης και βίας στο χώρο στο χώρο 
εργασίας» 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: 
Ευαισθητοποίηση τοπικής 
κοινωνίας 
 

2.1. Ενημέρωση 
ευαισθητοποίησης 
τοπικής κοινωνίας 

Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση 
αρμόδιων κρατικών και άλλων 
φορέων και της τοπικής 
κοινωνίας γίνεται με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών και 
εντύπων μέσων όπως: 
- Ιστοσελίδα Δήμου Θεσσαλονίκης 
  (www.thessaloniki.gr) 
- Δημιουργία σελίδας 
- Διανομή έντυπου ενημερωτικού Υλικού 
  (Φυλλάδια - Αφίσες) 
- Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού 
  Υλικού και Υλικού Ευαισθητοποίησης 
  κοινού π.χ. αναπαραγωγή μηνύματος 
  κοινωνικής πολιτικής σε ψηφιακούς 
  πίνακες στις στάσεις του ΟΑΣΘ, σε δίκτυα 
  κοινωνικής δικτύωσης Facebook με 
  σχετικές αναρτήσεις (βίντεο και άρθρα, 
  προσκλήσεις εκδηλώσεων) 
- Δημιουργία και προβολή βίντεο 
  ευαισθητοποίησης καθώς και προβολή 

 

http://www.thessaloniki.gr/


  σχετικών ταινιών με το θέμα της βίας 
  κατά των γυναικών 
- Δελτία τύπου 
- Συμμετοχή σε θεματικές ραδιοφωνικές 
  εκπομπές 

 2.2. Εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης 
τοπικής κοινωνίας 

- Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και 
  ενημέρωσης του κοινού με αφορμή την 
  25η Νοεμβρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα 
  εξάλειψης κατά της βίας των γυναικών» 
-Εκδηλώσεις με αφορμή την 8η  Μαρτίου 
 ως Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών» 

 

 2.3. Δράσεις 
ευαισθητοποίησης 
τοπικής κοινωνίας 

- Ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης στις 
  Δημοτικές Κοινότητες-Δημοτικές 
  Βιβλιοθήκες 
- Παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης σε 
  μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές 
  για τη λειτουργία του Ξενώνα και την 
  έμφυλη βία σε γηγενή και προσφυγικό 
   πληθυσμό 
- Ενημέρωση φιλοξενουμένων  γυναικών 
  και  των παιδιών τους του Ξενώνα, από 
  υπαλλήλους Δημοτικών Ιατρείων Δήμου 
  Θεσσαλονίκης για θέματα διατροφής και 
  προσωπικής υγιεινής 

• - Ενημέρωση και επιμόρφωση μαθητών 

•   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

•   Εκπαίδευσης 

• - Καλλιτεχνικά δρώμενα – street art 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: 
Ανάπτυξη συνεργασιών με 

3.1. Δημιουργία δικτύων 
και ανάπτυξης 

-Φορείς κατά της βίας των Γυναικών 
-Φορείς Ασφάλειας-Προστασίας 

 



γυναικείες οργανώσεις, 
επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς φορείς 

συνεργασιών με Φορείς, 
ΜΚΟ, Συλλόγους 
Γυναικών 

-Φορείς Υγείας: 
-Φορείς Εργασίας: 
-Φορείς Εκπαίδευσης 
-Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
-Προξενεία Χωρών 
-Σύλλογοι 
-Σύλλογοι Γυναικών 

- 18/3/2016 υπογράφηκε Προγραμματική 

   Συμφωνία μεταξύ Γενικής Γραμματείας 

   Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), του Δήμου 

  Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και του Κέντρου 

  Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

-14/6/2017 υπογράφηκε Μνημόνιο 

  Συνεργασίας μεταξύ  Ύπατης Αρμοστείας 

  του ΟΗΕ με τη Γενική Γραμματεία 

  Ισότητας Φύλων 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: 
Προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και 
της πρόσβασης των 
γυναικών στην αγορά 
εργασίας 

4.1. Διατήρηση και 
ανάπτυξη δικτύων 

-  Δίκτυο Παιδικών Σταθμών σε όλες τις 
   Δημοτικές Κοινότητες και τα κριτήρια 
   πρόσβασης σ’ αυτούς (οικονομική 
   συμμετοχή προσιτή). 
 - Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
   Παιδιών και Παιδιών με ειδικές ανάγκες 
   (ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Δομές 
   υποστηρικτικές για τις εργαζόμενες ή 
   άνεργες οικογένειες (Αρμοδιότητα 
   ΚΕΔΗΘ – ΝΠΔΔ) 
 - ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
   Ηλικιωμένων) για άτομα τρίτης ηλικίας, 
   αναπηρίας αυτοεξυπηρετούμενα 

 



   απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό 
   περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει 
   σοβαρά κοινωνικό – οικονομικά – 
   υγείας προβλήματα. 
- ΚΑΠΗ και του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ 
  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ για υποστήριξη ατόμων  τρίτης 
  ηλικίας και ατόμων που χρήζουν βοήθεια 
  (Αναπηρία) (ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ) 
- Ορισμός ως χώρου θηλασμού  φροντίδας 
  βρέφους και παιδιού βάσει του άρθρου 3 
  του Ν. 4316/2014 των γυναικών που 
  προσέρχονται στις κεντρικές υπηρεσίες 
  του Δήμου (1ος όροφος  Δημαρχείο – 
  Βασ. Γεωργίου Α1) 

 4.2. Πρόγραμμα 
προώθησης των 
γυναικών στην αγορά 
εργασίας 

- Υποστήριξη μέσω εκπαίδευσης και 
  κατάρτισης με προγράμματα εργασιακής 
  συμβουλευτικής με ατομικές – ομαδικές 
  συνεδρίες 
-Οργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων σε 
  συνεργασία με το Σύνδεσμο Γυναικών 
  Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. 

o - Δράση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 
o   στα καταστήματα επιχειρήσεων μέσω 

  των επαγγελματικών επιμελητηρίων 
o - Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε στελέχη 
o   επιχειρήσεων για την ισότητα των φύλων, 
o   διαφορετικότητας και την καταπολέμηση 
o   της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 
o   εργασίας σε συνεργασία με το Εμπορικό 
o   Επιμελητήριο. 

 



 


