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Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα 

Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου σας καλεί να 
συμμετέχετε στο επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα 

 
Πολιτικές πόλεων κατά του ρατσισμού 

Εργαλειοθήκη για την ισότητα 
 

Δευτέρα  9  Οκτωβρίου 2017, Μέγαρο Μήτρου Σουλιμιώτη  
Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, Αγία Βαρβάρα 

 
το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία 

του Δήμου  Αγίας Βαρβάρας 

 
 
 

 
Πληροφορίες: 
 Άννυ Καμαριώτη, 210 3623506 , 210 3623089, centre@cecl.gr 

 
Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/VZdCFgK3jgqjL12v2 
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Το εργαστήριο αποσκοπεί στην παρουσίαση της εργαλειοθήκης ισότητας και την 
κατάρτιση επί των πρακτικών εκείνων που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση 
της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων και πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του έργου «Anti-Discrimination Policies Successfully Implemented – 
ADPOLIS».  
 
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δικαιωμάτων, 
Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το European 
Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (Αυστρία), 
Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Σουηδία), Legal Defence Bureau for National and 
Ethnic Minorities (NEKI) (Ουγγαρία), Cidalia (Ισπανία) και Πανεπιστήμιο της Πάδοβα 
(Ιταλία) και την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πόλεων κατά του 
Ρατσισμού (ECCAR) και της UNESCO. 
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Π ρ ό γ ρ α μ μ α   
 

 

9:00- 9:15     Εισαγωγή  

 Καλωσόρισμα  
 Παρουσίαση του προγράμματος και της δομής του εργαστηρίου 

 

9:15-10:15    Πολιτικές πόλεων κατά του ρατσισμού  

 Πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι προκλήσεις στον σχεδιασμό, στην 
υλοποίηση και στην αξιολόγηση μέτρων κατά των διακρίσεων σε 
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας και ποια τα κλειδιά για 
βιώσιμο αποτέλεσμα - Βέλτιστες πρακτικές 

 Σχέδιο δράσης δέκα σημείων της ECCAR 
 

10:15-10:30  Διάλειμμα  

 

10:30- 11:30   Η εργαλειοθήκη για την ισότητα  

 Η εργαλειοθήκη: στόχοι, μεθοδολογία, τρόπος χρήσης 

 Η εργαλειοθήκη αναλυτικά:  
o Γραφείο κατά των διακρίσεων 
o Διαχείριση της Πολυμορφίας εντός του Φορέα Διοίκησης της πόλης 
o Ομάδα πολιτικής ελέγχου εισόδου 
o Εκλεγμένο Συμβούλιο Μεταναστών 
o Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους: χτίζοντας 

μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό 
o Ενδεδειγμένες πολιτικές στέγασης 
o Φόρουμ Ιθαγένειας Μεταναστών 
o Έλεγχος και παρακολούθηση 
o Βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες για περιθωριοποιημένες ομάδες 
o Υπηρεσίες υποδοχής για τους νέους κατοίκους της πόλης 

11:30-12:15  Διάλειμμα για γεύμα 
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12:15- 14:15    Εφαρμογή της εργαλειοθήκης στην πράξη 

 Εργασία σε ομάδες – μελέτες περίπτωσης  

Σκοπός είναι οι ομάδες να συνδέσουν το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης με 
συγκεκριμένες πρακτικές της πόλης τους. Κάθε ομάδα θα συνεργαστεί σε ένα 
κεφάλαιο και μπορεί να επιλέξει το θεματικό κεφάλαιο που την ενδιαφέρει 
περισσότερο. Ανάλογα με το ενδιαφέρον και την επαγγελματική πείρα των 
συμμετεχόντων, μπορούν: 

α) να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο κεφάλαιο ως οδηγό σχεδιασμού ενός 
αρχικού σχεδίου μιας νέας πολιτικής/πρακτικής για την πόλη τους 

β) να συγκρίνουν ήδη υπάρχουσες πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης 
χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη 

γ) να καταγράψουν τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της ίδιας 
πολιτικής σε διαφορετικές πόλεις 

 

14:15- 15:00   Συζήτηση - συμπεράσματα – αξιολόγηση  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


