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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ 

 

Α. Περιγραφή προγράμματος   

Το Καταφύγιο για Θύματα Βίας παρέχει ασφαλή στέγαση και υπηρεσίες στήριξης σε 

γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους, με στόχο την προώθηση του θεμελιώδους 

δικαιώματος στη σωματική, συναισθηματική και πνευματική ακεραιότητα. Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες και το ασφαλές περιβάλλον συμβάλλει στην ενδυνάμωση των θυμάτων, στην 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους και του αισθήματος να ζουν με ασφάλεια.  

Στο Καταφύγιο θα παραπέμπονται γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους. Η 

παραπομπή θα γίνεται από την Αστυνομία ή/και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

ή/και από το Κέντρο Πολυθεματικής Στήριξης Θυμάτων Βίας, ή/και από άλλο αρμόδιο 

Φορέα, ή/και από το ίδιο το θύμα μετά από αίτημα του, νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις. 

 

Β.  Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Το Καταφύγιο παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους, από 

εξειδικευμένο προσωπικό, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε 24ώρη βάση. 

 

Η μεταφορά των θυμάτων στο Καταφύγιο θα πρέπει να γίνεται από την Αστυνομία ή άλλη 

εμπλεκόμενη Υπηρεσία, με σκοπό το θύμα να μην επωμιστεί τα έξοδα μεταφοράς του 

(όπου υπάρχει τέτοιο πρόβλημα) αλλά και για να εξασφαλισθεί ότι η διεύθυνση του 

Καταφυγίου θα παραμείνει άγνωστη προς το κοινό. 

 

Το θύμα, πριν την εισδοχή του στο Καταφύγιο, θα πρέπει να ενημερωθεί για τις 

Διαδικασίες/Πρωτόκολλο Εισδοχής, καθώς και για το Πρωτόκολλο Διαμονής στο 

Καταφύγιο, αφού η εισδοχή του θύματος βίας πρέπει να γίνεται με τη θέληση του και 

νοουμένου ότι πληροί τα κριτήρια εισδοχής του Καταφυγίου.  

 

Στο Καταφύγιο θα παρέχονται: 

-Παροχή υπηρεσιών ασφαλούς στέγασης 

-Παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης που αφορούν οικονομικά ζητήματα, θέματα 

υγείας και εξεύρεση εργασία. 

-Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να 

εξυπηρετούν και γυναίκες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γυναίκες 

υπηκόους τρίτων χωρών, όπως επίσης και γυναίκες με ειδικές ανάγκες.  

-Υπηρεσίες για τα παιδιά των θυμάτων, για το οποίο απαιτείται ειδικός χώρος (για 

απασχόληση, ψυχαγωγία και μελέτη) και 1προσοντούχο προσωπικό. Τα παιδιά των 

θυμάτων συχνά είναι μάρτυρες της βίας και έχουν τραυματικά βιώματα και ως εκ τούτου 

χρειάζεται ειδική φροντίδα για τις ανάγκες τους. Αναγκαία επίσης είναι η πρόσβαση των 

παιδιών στο σχολείο και η συνέχιση της εκπαίδευσης τους.  

 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Πολυθεματικής Στήριξης Θυμάτων Βίας, θα παρέχονται 

Υπηρεσίες Ατομικής Ψυχοκοινωνικής Συμβουλευτικής Στήριξης και Εργασίας σε Ομάδες, 
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στα θύματα τα οποία φιλοξενούνται στα Καταφύγια για Θύματα Βίας, τόσο στο χώρο του 

Κέντρου όσο και στο χώρο του Καταφυγίου (ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε θύματος ). 

 

Γ. Προδιαγραφές λειτουργίας 

Η λειτουργία του Καταφυγίου δεν διέπεται από νομοθεσία, αλλά από τις πιο κάτω 

προδιαγραφές των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες καθορίστηκαν με σκοπό 

την ασφάλεια και υγεία του θύματος, αλλά και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται πιο πάνω: 

 

Γ.1. Προσωπικό  

1. Ο υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στις 

γυναίκες που υφίστανται βία.  

 

Για το Διευθύνον Πρόσωπο απαιτείται:  

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 

πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:                                                                                                                                 

 

Κοινωνική Εργασία / Ευημερία / Πρόνοια, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική 

Διοίκηση, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία 

 

ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

 

Για   τους Λειτουργούς του Καταφυγίου, απαιτείται απολυτήριο αναγνωρισμένης 

Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

 

Για το Προσωπικό καθαριότητας του χώρου και ετοιμασίας φαγητού, απαιτείται 

απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

(Σημ.: Για την καθαριότητα των δωματίων και την ετοιμασία του φαγητού θα 

συμβάλλουν και οι ένοικοι του καταφυγίου, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή και την 

αποφυγή αδρανοποίησης τους). 

 

2. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να κατέχει λευκό ποινικό μητρώο 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 θα 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, με στόχο την αποφόρτιση του προσωπικού 
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αλλά και την απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας και ανάπτυξης των επαγγελματικών του 

δεξιοτήτων. 

 

6. Κάθε μέλος του προσωπικού θα 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 Καταφύγιο όσο και μετά, σε περίπτωση 

τερματισμού των υπηρεσιών του. 

 
 

Γ.2. Κτήριο 

 Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει: 

 

-Δωμάτια φιλοξενίας, κατάλληλα να φιλοξενήσουν γυναίκες θύματα βίας αλλά και τα 

παιδιά τους (1 γυναίκα ενήλικα και μέχρι 3 ανήλικα παιδιά). Σε περίπτωση που η ηλικία ή 

η κατάσταση υγείας των παιδιών (π.χ. αγόρι 17 ετών, νεογέννητο βρέφος, παιδί με 

ειδικές ανάγκες κλπ), προβλέπει άλλες διευθετήσεις, τότε θα γίνεται συνεργασία με άλλη 

αρμόδια υπηρεσία. 

-Μπάνια και τουαλέτες για τους ενοίκους. Τουλάχιστον ένα μπάνιο/τουαλέτα κάθε δύο 

δωμάτια. 

-Τουαλέτες για το προσωπικό. 

-Κουζίνα κατάλληλα εξοπλισμένη. 

-Καθιστικό. 

-Τραπεζαρία. 

-Δωμάτιο παιχνιδιού. 

- Δωμάτιο μελέτης 

-Γραφείο Διευθύνων/Συντονιστή. 

-Αυλή με ειδική περίφραξη και μέτρα ασφαλείας. 

 

 Πιστοποιητικά καταλληλότητας/ελέγχου του υποστατικού: 

 

(1) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

(2) από την Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 

(3) από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

(4) ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση συνάδει με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού 

Κανονισμών, από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. 

(5) Αυτοδήλωση που να βεβαιώνει ότι ο αρμόδιος του Καταφυγίου κατέχει τη γραπτή 

εκτίμηση των κινδύνων που προβλέπεται από τους περί Διαχείρισης Θεμάτων 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.173/2002) και ότι εφαρμόζονται 

τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που καθορίστηκαν στην εκτίμηση. 

(6) Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα (όπου υπάρχει εγκατεστημένος ανελκυστήρας στο 

υποστατικό). 

(7) Άδεια Οικοδομής, εφόσον έχει προηγηθεί η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη 

χρήση των υποστατικών ως Καταφύγιο. 

(8) Αρχιτεκτονικό σχέδιο που δείχνει την κάτοψη και τις διαστάσεις του κτιρίου. 
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(9)Πιστοποιητικό καταλληλότητας του πόσιμου νερού από την Υγειονομική Υπηρεσία, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης 

(παρακολούθηση και έλεγχος) Νόμων του 2001 και 2004.   
 

 Ασφάλεια: 

 

Ύψιστης προτεραιότητας είναι η ασφάλεια των γυναικών θυμάτων και των παιδιών τους 

και στο Καταφύγιο και πρέπει να  εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, είτε η 

γυναίκα αποφασίσει να παραμείνει στο καταφύγιο είτε όχι.  

Πέραν από την αναγκαιότητα του να παραμείνει μυστική η διεύθυνση του Καταφυγίου, τα 

επιπλέον μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στο Καταφύγιο είναι τα εξής: 

-Ασφαλείς και γερές Θύρες Εισόδου που δεν παραβιάζονται.  

-Σύστημα Παρακολούθησης (κάμερες κλπ) 

-Κατάλληλη θύρα/πύλη στην αυλή. 

-Προστατευτικά πλέγματα στα παράθυρα. 

-Σύστημα συναγερμού. 

-Συνεργασία με την αστυνομία για άμεση παρέμβαση σε περιστατικό κρίσης. 

 

Γ.3. Άλλα 

 Θα τηρείται αρχείο εισδοχών με τρόπο που να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, 

ως και οποιαδήποτε άλλα αρχεία για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του 

Καταφυγίου. 

 

 Στη περίπτωση που το θύμα δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί την ελληνική ή την αγγλική 

γλώσσα, τότε θα καλείται διερμηνέας από τον εγκεκριμένο κατάλογο της 

Αστυνομίας.  

 

 Θα τηρούνται Πρωτόκολλα Εισδοχής και Διαμονής του θύματος στο Καταφύγιο, 

όπου θα καθορίζουν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του 

Καταφυγίου, για τους οποίους το θύμα θα πρέπει να ενημερώνεται πριν την 

εισδοχή. Οι κανονισμοί του Καταφυγίου θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες 

γύρω από: 

 
-τις δομές και αρχές λειτουργίας του καταφυγίου 

-τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά 

-το προσωπικό 

-ασφάλεια στο καταφύγιο 

-ευθύνη για τα παιδιά 

-δικαιώματα ενοίκων 

-κανόνες και ευθύνες ενοίκων 

-κανονισμοί για τη μετακίνηση έξω από το καταφύγιο 

-κλπ. 


