ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.
Ο Δήμος Τρικκαιών, θεωρώντας την ισότητα των φύλων ως έναν από τους βασικούς
πυλώνες για τη δημιουργία μιας ανοιχτής, προσβάσιμης και ασφαλούς πόλης για
όλες και όλους τους δημότες της, τα τελευταία χρόνια με μια σειρά ενεργειών,
δράσεων και προτάσεων στοχεύει στην ουσιαστική υλοποίηση της.


Από το 2013 έως και σήμερα λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων:

Ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει από το 2013 εξειδικευμένη Δομή, υπαγόμενη στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Mέριμνας, για ζητήματα έμφυλης ισότητας αλλά και
πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο, λειτουργεί από το 2013 και χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020».
Εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο Δομών Ισότητας της ΓΓΟΠΙΦ (Συμβουλευτικά
Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 ) και εποπτεύεται
επιστημονικά από το Κ.Ε.Θ.Ι.
Απευθύνεται σε:
Γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας/ ή έχουν υποστεί βία στο
παρελθόν:
• σωματική κακοποίηση
• ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία
• οικονομική βία
• βιασμό ή απόπειρα βιασμού
• θύματα πορνείας ή trafficking
• σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε
κοινωνικό χώρο, στην οικογένεια
Γυναίκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που
εκτίθενται σε πολλαπλές
διακρίσεις:
• μετανάστριες
• πρόσφυγες
• άπορες
• άστεγες
• ΑμεΑ
• άνεργες
Στελεχώνεται με ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικότερα
από Ψυχολόγο, Νομικό, Κοινωνικό Λειτουργό και Κοινωνιολόγο, οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής και
παράλληλα σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας και δικτύωσης με τοπικούς φορείς .
Παρέχει δωρεάν συνεδρίες:
• ψυχολογικής στήριξης
• κοινωνικής-εργασιακής στήριξης
• νομικής συμβουλευτικής
Συνεργάζεται με:
• ξενώνες φιλοξενίας
• αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές
• νοσοκομεία, κέντρα υγείας

• δικηγορικό σύλλογο
• άλλους φορείς, όπου και παραπέμπει.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικων ( Νοέμβριος
2013 ) μέχρι και σήμερα:
- 500 περίπου ωφελούμενες γυναίκες θύματα βίας ή πολλαπλών
διακρίσεων έχουν απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό κέντρο και έχουν λάβει τις
υπηρεσίες του.
- έχει αναπτυχθεί από τα στελέχη του Κέντρου ένα Δίκτυο συνεργαζομένων
προσώπων και φορέων με πάνω από 320 φορείς, με στόχο την πιο
αποτελεσματική και άμεση συνδρομή και αρωγή των γυναικών θυμάτων
μέσω της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρχών ( Αστυνομία,
Εισαγγελία, Νοσοκομείο, Δικηγορικός Σύλλογος, Κέντρα Υγείας, Κοινωνικές
Υπηρεσίες, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΜΚΟ, Σύλλογοι , Φιλανθρωπικά Σωματεία,
Εκκλησία, Σχολεία κ.α. )
- Έχουν υλοποιηθεί από τα στελέχη του Κέντρου περισσότερες από 250
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
για ζητήματα έμφυλης ισότητας και βίας κατά τω γυναικών ( ενημερωτικές
παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων της α’βάθμιας και
β’βαθμίας εκπαίδευσης της πόλης, διοργάνωση ενημερωτικών-επιστημονικών
ημερίδων σχετικά με τη ισότητα των φύλων και τη βία κατά των γυναικών,
δωρεάν καλλιτεχνικές δράσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, έκθεση
φωτογραφίας κ.α. για την ανάδειξη ζητημάτων σχετικά με την έμφυλη βία
και ανισότητα, δωρεάν εργαστήρια
εργασιακής συμβουλευτικής,
εκπαιδευτικές ενημέρωσεις στο στελεχιακό δυναμικό της Αστυνομίας, του
Νοσοκομείου/ Κέντρων Υγείας, των Κοινωνικών Δομών, των ιερέων όλων
των Ιερέων Ναών της πόλης, διοργάνωση Καμπάνιας ευαισθητοποίησης
«ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,
διοργάνωση δωρεάν μαθημάτων αυτοάμυνας για γυναίκες, συνεχείς
παρεμβάσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.α ).


Το 2017 υπογράφεται από το Δήμαρχο Τρικκαίων η «Ευρωπαϊκή Χάρτα
για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης
(CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού
Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Κάθε Περιφέρεια και Δήμος που
υπογράφει τη Χάρτα αναλαμβάνει δημόσια δέσμευση για την προώθηση της αρχής
της Ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται
στη Χάρτα. Η προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων επιτυγχάνεται με την
ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στη χάραξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, ώστε άνδρες και γυναίκες να
επωφελούνται ισότιμα από όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις, κατά τρόπο πρακτικό και
ουσιαστικό. Προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δεσμεύσεων που διατυπώνονται
στη Χάρτα, κάθε Δήμος που την υπογράφει, αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο
Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι
προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό.



Ίδρυση της «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» του δήμου Τρικκαίων με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιστός στις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής
Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και σύμφωνα με το
άρθρο 6 του ν. 4604/2019, ο δήμος Τρικκαίων το 2019 ιδρύει τη «Δημοτική
Επιτροπή Ισότητας».
Η «Δημοτική Επιτροπή ισότητας» είναι συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:
α) σε 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, 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 ΓΓΙΦ για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών.
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο.
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού
συμβουλίου.
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή
συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής
οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των
φύλων.
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός
είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών,
η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.


Συμμετοχή του δήμου Τρικκαίων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Urbact
III -“Gendered Landscape”, με στόχο την ενσωμάτωση της έμφυλης
διάστασης στις πολιτικές, τις υπηρεσίες και τις υποδομές της πόλης
Διάρκεια προγράμματος 2019 -2022 .

Στο πλαίσιο του έργου, τα Τρίκαλα ( η μοναδική ελληνική πόλη) μαζί με άλλες 5
Ευρωπαϊκές πόλεις : Umea ( Σουηδία ) , Βαρκελώνη ( Ισπανία ), La Rochelle (
Γαλλία ), Celje ( Σλοβενία ), Panevezys ( Λιθουανία ) , θα συνεργαστούν

προκειμένου να δομήσουν τις τοπικές τους στρατηγικές για την ενίσχυση και
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φυλών στην τοπική κοινωνία, με στόχο τη
δημιουργία μιας ανοιχτής και ασφαλούς πόλης, στην οποία άνδρες και γυναίκες θα
κάνουν χρήση του δημόσιου χώρου, των υποδομών και της υπηρεσιών της ελεύθερα
και ισότιμα.
Στόχος του προγράμματος και της συμμετοχής του Δήμου Τρίκκαιων είναι μέσα από
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η εξεύρεση νέων λύσεων
εφαρμογής για την ενεργή ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας των φύλων στην
αστική και βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν στο Δίκτυο.
Για την υλοποίηση του Έργου έχει ήδη συσταθεί Τοπικής Ομάδας Δράσης (ULG) του
έργου GENDERED LANDSCAPE στην οποία συμμετέχουν τοπικοί και όχι μόνο
φορείς όπως η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, το
Αυτοτελές τμήμα Smart City του Δήμου Τρικκαίων, η e-trikala, το Κέντρο Πρόληψης
και Kοινωνικής Παρέμβασης, το Επιμελητήριο Τρικάλων, το Γραφείο για την
Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων,
η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, η Ομάδα εθελοντών του
δήμου Τρικκαίων E-ethelontes, η ΜΚΟ Urbana κ.α., με σκοπό να συνδιαμορφώσουν
την τοπική στρατηγική για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου ( gender
mainstreaming ) σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής
ζωής της πόλης.

