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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με βάση το άρθρο 3 του Σχεδίου Κρατικών 

Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος, καλούν με την παρούσα πρόσκληση, ενδιαφερόμενους όπως 

υποβάλουν αίτηση για τη λειτουργία Σπιτιού της Γυναίκας, ενός διεπιστημονικού 

κέντρου, φιλικού προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου διάφοροι επαγγελματίες θα 

εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς ποινικής διερεύνησης 

περιπτώσεων κάθε μορφής βίας εναντίον γυναικών και παροχής κατάλληλης 

στήριξης/θεραπείας σύμφωνα με τις πρόνοιες διεθνών Συμβάσεων, ιδιαίτερα της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία 

με τον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 

(Κυρωτικό) Νόμο του 2017 (Ν. 14(ΙΙΙ)2017). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τις προδιαγραφές 

λειτουργίας του πλαισίου υποδοχής και τους όρους χρηματοδότησης από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

 

Η χρηματοδότηση της πρότασης και η υποβολή αίτησης θα γίνεται μέσα από το 

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΕΠΚΑ, το οποίο είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy. Για την 

αξιολόγηση των προτάσεων, θα ληφθούν υπόψη  (i) η συνάφεια του αιτητή /φορέα με 

το θέμα και (ii) το προτεινόμενο κόστος λειτουργίας.  

 

Δικαιούχοι Φορείς είναι Σωματεία, Ιδρύματα και Οργανισμοί εγγεγραμμένοι σύμφωνα 

με την υφιστάμενη νομοθεσία που ασχολούνται με την εθελοντική προσφορά στον 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας (Διεύθυνση 

Προδρόμου 63, Στρόβολος, 2063) το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, μέσα σε 

κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Υποβολή αίτησης για τη λειτουργία 

Σπιτιού της Γυναίκας». 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας:  

 

Αρ. τηλεομοιότυπου (φαξ): +357 22 406790 

Αρ. τηλεφώνου: +357 22406709, 22406714 

Διεύθυνση: Προδρόμου 63, 1468 Λευκωσία, Κύπρος 

http://www.mlsi.gov.cy/

