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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
126 ∆ήµοι υπέγραψαν την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των 

Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» 
 

Τη ∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου 2011, πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο της 

Ακρόπολης η τελετή υπογραφής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα 

των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» µε την οποία 126 ∆ήµοι ανέλαβαν 

δηµόσια δέσµευση για την ανάπτυξη και εφαρµογή σχεδίου δράσης για την 

ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του ∆ήµου τους.  

 

Στην τελετή απεύθυνε χαιρετισµό ο Πρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων 

Ελλάδος κ. Κώστας Ασκούνης ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στις άνισες 

συνθήκες εργασίας των δύο φύλων, τόνισε ότι αποτελεί άµεση και επιτακτική 

ανάγκη να σχεδιαστούν πρόσθετα στρατηγικά προγράµµατα που να 

κατοχυρώνουν τα θεσµικά δικαιώµατα και να διασφαλίζουν την ουσιαστική 

συµβολή των γυναικών στην κοινωνική συνοχή της χώρας µας, ενώ 

παράλληλα πρόσθεσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ∆ήµων και Περιφερειών και της Επιτροπής αιρετών 

γυναικών για την σύνταξη της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων 

στις τοπικές κοινωνίες. 

 

Στην εισαγωγική της οµιλία η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων 

Μαρία Στρατηγάκη τόνισε πως µε την υπογραφή της Χάρτας αναγνωρίζουµε 

ότι οι δηµότες είναι άνδρες και γυναίκες, ζουν και εργάζονται µε ισότιµους 

αλλά διαφορετικούς τρόπους, έχουν διαφορετικές ανάγκες και, αν θέλουµε οι 

πολιτικές µας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και των δύο, θα πρέπει να το 

λαµβάνουµε καθηµερινά υπόψη. Όταν σχεδιάζουµε πολιτικές, λαµβάνουµε 

αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές µας και δρούµε ως πολιτικά υποκείµενα. 



 

Χαιρετισµό εκ µέρους του ∆ηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη 

απεύθυνε η Αντιδήµαρχος Αθηναίων κ. Καλλιόπη Γιαννοπούλου 

επισηµαίνοντας τη σηµασία της υπογραφής της Χάρτας. 

 

Η κ. Sandra CECIARINI, ∆ιευθύντρια ∆ιεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας 

του Συµβουλίου ∆ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης, αφού παρουσίασε 

συνοπτικά το ρόλο του Συµβουλίου, χαιρέτισε την υπογραφή της Χάρτας από 

τους ∆ήµους, τονίζοντας την υποστήριξη του Συµβουλίου ∆ήµων και 

Περιφερειών Ευρώπης στην εφαρµογή της. 

 

Το συνέδριο «Η Πόλη της Ισότητας» συνεχίζεται µε Ηµερίδα στην οποία 

αναλύεται και συζητείται ο Οδηγός εφαρµογής της Χάρτας και µε παρεµβάσεις 

από γυναίκες ∆ηµάρχους. Η ηµερίδα αναµεταδίδεται διαδικτυακά από τις 

ιστοσελίδες www.isotita.gr και www.hellasnews.tv.  

 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των ∆ήµων που υπέγραψαν την 

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες 

 

 

 

 

 

 

 


