
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΜΘ16, 
του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Άξονα Προτεραιότητας 4, 
µε τίτλο: «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ο Δήµαρχος 
 
Κύριοι Σύµβουλοι, 
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
ανακοίνωσε την Πρόσκληση ΑΜΘ16, για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων 
Πόρων και Κοινωνική Συνοχή», µε τίτλο: «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της 
βίας – Λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε 
τοπικό επίπεδο» 
Στο πλαίσιο αυτό καλεί ως δικαιούχους το Δήµο Αλεξανδρούπολης και το Δήµο 
Καβάλας ή τους εποπτευόµενους φορείς αυτών, προκειµένου να ενταχθούν και 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  
Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των 
Φύλων (ΓΓΙΦ), µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση όλων των µορφών βίας 
κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασµός, σεξουαλική παρενόχληση, 
trafficking κ.λπ.) εκπόνησε το «Εθνικό Πρόγραµµα για την Πρόληψη και 
Καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το πρώτο Ολοκληρωµένο 
Πρόγραµµα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιµετώπιση της βίας σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Πρόγραµµα αυτό ενσωµατώθηκε το 
2010 στο «Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», 
ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΙΦ 
προχώρησε, µεταξύ άλλων, στη δηµιουργία ενός Δικτύου εξήντα µία (61) Δοµών 
πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας, µία 
από τις οποίες λειτούργησε και στο Δήµο Αλεξανδρούπολης.  
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη συνέχιση 
λειτουργίας και αναβάθµιση των υπαρχουσών Δοµών. Με την ένταξη της πράξης στο 
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι εν λόγω δοµές θα λειτουργήσουν στην 
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020.  
Στόχος των Συµβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άµεσης αρωγής 
προς τις γυναίκες – θύµατα έµφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και 
ευαισθητοποίησης κρίσιµης σηµασίας για την ανάδειξη του ζητήµατος της έµφυλης 
βίας όλων των µορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Η χρηµατοδότηση των Συµβουλευτικών 
Κέντρων καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών αφορά στην κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας τους (µισθοδοτικό κόστος 3 στελεχών, λοιπά λειτουργικά 
κόστη) για τρία έτη.  



Προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης, ο Δήµος θα 
ακολουθεί τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές τίθενται στα συνηµµένα στη 
πρόσκληση έγγραφα και σύµφωνα µε τα εργαλεία που εκπονήθηκαν κατά την 
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (Κανονισµός Λειτουργίας, Οδηγοί / Εργαλεία 
συµβουλευτικής, Κώδικας Δεοντολογίας, Πρωτόκολλα συνεργασίας, Οδηγός 
δικτύωσης, Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης κ.α,) και όπως πρόκειται να 
επικαιροποιηθούν από τη ΓΓΙΦ και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς.  
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων που θα αναπτυχθούν από 
τους Δήµους θα πρέπει να συνεχίσουν να περιλαµβάνονται υποχρεωτικές δράσεις και 
υπηρεσίες που υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του 
ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων. 
Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής αφορούν ενδεικτικά σε: 
1. Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης 
2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση 
3. Δράσεις δικτύωσης 
4. Δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέµηση 
της βίας κατά των γυναικών  
 
Προκειµένου να υποβάλει ο Δήµος Αλεξανδρούπολης πρόταση στην εν λόγω 
Πρόσκληση, θα πρέπει το Δηµοτικό Συµβούλιο : 
 
1. Να εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση µε κωδικό ΑΜΘ16 της µε 
την ιδιότητα του Δικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας για την υλοποίηση του 
υποέργου της πράξης µε τίτλο «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – 
Λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε 
τοπικό επίπεδο», που αφορούν τη λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών βίας στο Δήµο 
Αλεξανδρούπολης. Η σύνταξη της πρότασης, πρόκειται να εκπονηθεί, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόµενης πρόσκλησης.  

2. Η Πρόταση η οποία θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο Ε.Π. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει υποβληθεί και δεν έχει χρηµατοδοτηθεί από 
άλλο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

3. Να εγκρίνει το σχέδιο της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ που απαιτείται 
για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης και αποτελεί συνηµµένο αρχείο 
αυτής. Τα συµβαλλόµενα µέρη είναι η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων ο 
Δήµος Αλεξανδρούπολης, ως Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας και το Κέντρο 
ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Συντονιστής Δικαιούχων. 

4. Να εγκρίνει το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 
«Λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας 
στο Δήµο Αλεξανδρούπολης » της Πράξης «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέµηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», που απαιτείται για την υλοποίηση 
της παραπάνω πρότασης και αποτελεί συνηµµένο αρχείο αυτής  



5. Να εξουσιοδοτήσει το Δήµαρχο να υπογράψει την πρόταση υποβολής, την 
προγραµµατική συµφωνία που απαιτείται, την απόφαση υλοποίησης υποέργου µε 
Ίδια Μέσα καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο για την υποβολή 
(αίτηση χρηµατοδότησης, τεχνικό δελτίο προτεινόµενης πράξης, από φάσεις 
ορισµού οµάδας έργου και επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης ποιότητας 
παραδοτέων, κλπ), σύµφωνα µε την πρόσκληση µε κωδικό ΑΜΘ16.  


