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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια
της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην «Ήμερα της γυναίκας»

Θεματική εβδομάδα με αφορμή την 8η Μαρτίου «Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας» έχει προγραμματίσει ο Δήμος Βέροιας μέσω των δομών «Κέντρου
Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» , «Κέντρου Κοινότητας» και «ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ» .

- Την Τετάρτη 4 Μαρτίου θα γίνει εκδήλωση στο Φουαγιέ της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών η οποία περιλαμβάνει εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας
με θέμα την γυναίκα από την Φωτογραφική Ομάδα «Αντίθεσις» , Ειδικότητα
Τέχνης Φωτογραφίας του Δ.Ι.Ε.Κ. Βέροιας παράλληλα θα πλαισιώσει
μουσικά την εκδήλωση το συγκρότημα «Χωρίς Μπούσουλα».

- Το Σάββατο 7 Μαρτίου θα διεξαχθεί εκδήλωση στην Αντωνιάδειο Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών με θέμα «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η γυναίκα».

- Την Κυριακή 8 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Βέροιας η
δράση «Χαρίζουμε τα μαλλιά μας , Χαρίζουμε δύναμη στις καρκινοπαθείς
Γυναίκες» από το 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας ειδικότητα κομμωτικής σε συνεργασία
με το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ.

- Η εβδομάδα από 2 έως 7 Μαρτίου (θεματική εβδομάδα αφιερωμένη στην
γυναίκα) θα πραγματοποιηθούν ΠΑΠ ΤΕΣΤ σε συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Βέροιας και την μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού Γ.Ν.
Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας σε ωφελούμενες των κοινωνικών δομών του
Δήμου.

Πριν την έναρξη των εκδηλώσεων θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά
με το πρόγραμμα της θεματικής εβδομάδας .
Οι δαπάνες που θα προκύψουν για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων

θα καλυφθούν από τις ανάλογες πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό
του Δήμου και αφορούν τις δομές «Κέντρο Κοινότητας» και «Κέντρο Συμβουλευτικής
υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» .

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την πραγματοποίηση εκδήλωσης του



Δήμου Βέροιας στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην «Ήμερα της
γυναίκας».
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