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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 

 

Α. Περιγραφή προγράμματος   

 

Το Κέντρο Πολυθεματικής Στήριξης Θυμάτων 1Βίας θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό 

κέντρο, φιλικό προς τα 2θύματα, όπου διάφοροι επαγγελματίες θα εργάζονται κάτω από 

την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης/θεραπείας στα θύματα και τις 

οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων 

και μελών των οικογενειών τους. 

 

Στο Κέντρο θα παραπέμπονται θύματα βίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

ή/και την αστυνομία, ή/και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ή/και άλλες Κρατικές 

Υπηρεσίες και Φορείς, ή/και θα απευθύνονται απευθείας θύματα/οικογένειες θυμάτων. 

 

Β.  Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 

Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 

9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. 

 

Οι υπηρεσίες θα απευθύνονται σε θύματα βίας και τα μέλη της οικογένειας τους (ή στενού 

τους περιβάλλοντος), με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και προς όφελος των γυναικών και των παιδιών τους. 

 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι: 

 

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και 

καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. 

- Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και 

καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. 

- Συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας με στόχο την ενημέρωση και 

ενδυνάμωση των θυμάτων. 

- Μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών, ενθαρρύνεται η επανάκτηση της αυτοεκτίμησής 

τους ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και 

οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον 

τους. 

 

                                                 
1 Βία και Μορφές Βίας: Όπως ορίζεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 
2 Θύμα:  Όπως ορίζεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της 

Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. 
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- Ενθάρρυνση των γυναικών ώστε να βγουν από την απομόνωση, να κατανοήσουν ότι 

δεν είναι μόνες και ότι δεν ευθύνονται για τη βία που υφίστανται. 

- Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των Φύλων. 

- Ατομική ψυχοκοινωνική συμβουλευτική στήριξη (ενδυνάμωση, επαγγελματική 

συμβουλευτική, ενίσχυση αυτοπεποίθησης, άσκηση του γονικού ρόλου κλπ) 

-Εργασία σε Ομάδες 

- Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών - θυμάτων 

βίας, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, 

μήνυσης, ασφαλιστικών μέτρων, διεκδίκηση επιμέλειας παιδιών. 

- Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας - όποτε αυτό απαιτείται - των θυμάτων σε 

Καταφύγια, στην αστυνομία, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 

στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης, σε φορείς προστασίας και στήριξης 

παιδιών κλπ. 

- Παραπομπή για νομικές συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βίας. 

-Τηλεφωνική υποστήριξη, κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου, με σκοπό την 

συμβουλευτική καθοδήγηση του θύματος καθώς και τη παροχή πληροφοριών. 

 

Σε συνεργασία με το Καταφύγιο για Θύματα Βίας, το Κέντρο θα παρέχει Υπηρεσίες 

Ατομικής Ψυχοκοινωνικής Συμβουλευτικής Στήριξης και Εργασίας σε Ομάδες, 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 Κέντρου 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 περιγράφονται πιο πάνω: 

 

Γ.1. Προσωπικό  

1. Ο υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

ψυχοκοινωνική στήριξη στις γυναίκες που υφίστανται βία. Στις περιπτώσεις κλινικών 

ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων και στο Μητρώο Επαγγελματιών 

Κοινωνικών Λειτουργών, αντίστοιχα. Σε περίπτωση όπου προκύπτει ανάγκη για 

συνεργασία του θύματος με Ψυχίατρο, θα γίνεται παραπομπή για αξιολόγηση από τις 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Παρέχεται επίσης η απαραίτητη διοικητική υποστήριξη 

από ένα 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 

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. 

 

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 Κέντρο 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 τα θύματα και τις οικογένειας τους. 

 

9. Θα τηρείται μητρώο περιπτώσεων με τρόπο που να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα 

ως και οποιαδήποτε άλλα αρχεία ή και στατιστικά δεδομένα, για σκοπούς 

παρακολούθησης και εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος. 

 
 
10. 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.  


