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Αρ. φακ.:  13.32.001.001 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

 

Α. Περιγραφή προγράμματος   

Το Σπίτι της Γυναίκας θα ενεργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό 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 τους 

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). 

Β.  Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Το Σπίτι παρέχει υπηρεσίες καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με 

δυνατότητα λειτουργίας εκτός του κανονικού ωραρίου, σε επείγουσες 

περιπτώσεις. 

 

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε 

μορφή βίας. Περιλαμβάνουν κατάθεση στην Αστυνομία, υπηρεσίες 

αξιολόγησης/θεραπείας, ιατροδικαστική ή/και άλλη ιατρική εξέταση, νομικές 

υπηρεσίες, παραπομπή/συνοδεία σε άλλες υπηρεσίες και κοινωνική 

στήριξη/αποκατάσταση. 

 

Στο Σπίτι υπάρχει κατάλληλος χώρος για λήψη κατάθεσης από καθορισμένα 

μέλη της Αστυνομίας και για διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης από αρμόδιο 

ιατροδικαστή.  Μέσω σύναψης πρωτοκόλλων συνεργασίας, το  Σπίτι 

συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς του κράτους (π.χ. Αστυνομία, Νομική 

Υπηρεσία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας) για τη 

διασφάλιση της προστασίας/στήριξης της γυναίκας και τυχόν παιδιών της. 

 

Γ. Προδιαγραφές λειτουργίας 

Η λειτουργία του Σπιτιού δεν διέπεται από νομοθεσία αλλά από τις πιο κάτω 

προδιαγραφές των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε συνεργασία με τα 

συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για θέματα ασφάλειας και υγείας και 

διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Οι προδιαγραφές του Σπιτιού αφορούν στα ακόλουθα: 

 

Γ.1. Προσωπικό  

 

1. Παρέχονται υπηρεσίες από κλινικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, 

δικηγόρο, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του επαγγέλματός 

τους. Παρέχεται επίσης η απαραίτητη διοικητική υποστήριξη ενός 

συντονιστή με πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή κλάδο, 

γραμματειακή υποστήριξη και καθαριότητα χώρου.   
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2. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να κατέχει λευκό ποινικό μητρώο και 

να μην έχει καταδικαστεί ή να εκκρεμεί σε βάρος του/της οποιοδήποτε 

σεξουαλικό αδίκημα ενάντια σε παιδί και να προσκομίζει βεβαίωση από την 

Αστυνομία ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει του 

άρθρου 22(6) του Νόμου Ν.91(Ι)/2014.   

 

3. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να κατέχει βεβαίωση από τον Έφορο 

Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελεί υπό πτώχευση σύμφωνα με 

τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5. 

 

4. Κάθε μέλος του προσωπικού προσκομίζει ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν 

πάσχει από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις 

για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας 

θώρακα). 

 

5. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και 

εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία. 

 

6. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην 

οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των 

οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο 

Σπίτι όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του. 

 

Γ.2. Κτήριο 

7. Το κτήριο έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τις ακόλουθες 

Υπηρεσίες: 

- Υγειονομικές Υπηρεσίες 

- Πυροσβεστική Υπηρεσία 

- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

- Τμήμα Δημοσίων Έργων  

- Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες 

- Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 

Γ.3. Άλλα 

8. Πέραν της εποπτείας του προσωπικού/αξιολόγησης του προγράμματος 

από το φορέα που το λειτουργεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

δυνατόν να καθορίσουν εξωτερικό επόπτη/αξιολογητή στα πλαίσια 

διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τις γυναίκες. 

 

9. Τηρείται μητρώο περιπτώσεων και οποιαδήποτε άλλα αρχεία για σκοπούς 

εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος με τρόπο που να διασφαλίζεται 

η εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών. 


