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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ        

ΜεταξύΜεταξύ   

1.1.   της  Γενικής  Γραµµατείας  Ισότητας  των  Φύλων  (ΓΓΙΦ)της  Γενικής  Γραµµατείας  Ισότητας  των  Φύλων  (ΓΓΙΦ)   

2.2.   του  Δήµου  ΧΧΧΧΧΧ , του  Δήµου  ΧΧΧΧΧΧ ,   

3.3.   του  Κέντρου  Ερευνών  για  Θέµατα  Ισότητας  (ΚΕΘΙ)του  Κέντρου  Ερευνών  για  Θέµατα  Ισότητας  (ΚΕΘΙ)   

  

  

για  για  τις   τις   υπόυπό --   ένταξη  ένταξη  ΠράξειςΠράξεις   στο  ΕΣΠΑ  2014στο  ΕΣΠΑ  2014--20202020  (παραµένουν  όποιες  (παραµένουν  όποιες  

αφορούν) αφορούν)   

••   Λειτουργία  δοµών  και  υπηρεσιΛειτουργία  δοµών  και  υπηρεσιών  της  δηµόσιας  διοίκησης  προς  ών  της  δηµόσιας  διοίκησης  προς  
όφελος  των  γυναικών  και  για  την  καταπολέµηση  της  βίας  όφελος  των  γυναικών  και  για  την  καταπολέµηση  της  βίας  ––   
Λειτουργία  Κέντρων  Συµβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  Λειτουργία  Κέντρων  Συµβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  
θυµάτων  βίας  σε  περιφερειακό  επίπεδοθυµάτων  βίας  σε  περιφερειακό  επίπεδο   

••   «Λειτουργία  δοµών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  «Λειτουργία  δοµών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  
προς  όφελος  των  γυνπρος  όφελος  των  γυναικών  και  για  την  καταπολέµηση  της  βίας  αικών  και  για  την  καταπολέµηση  της  βίας  ––   
Λειτουργία  Κέντρων  Συµβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  Λειτουργία  Κέντρων  Συµβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  
θυµάτων  βίας  σε  τοπικό  επίπεδο»θυµάτων  βίας  σε  τοπικό  επίπεδο»  

  

••   «Λειτουργία  δοµών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  «Λειτουργία  δοµών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  
προς  όφελος  των  γυναικών  και  για  την  καταπολέµηση  της  βίαςπρος  όφελος  των  γυναικών  και  για  την  καταπολέµηση  της  βίας --
ΛειτουργίΛειτουργία  ξενώνων  φιλοξενίας»α  ξενώνων  φιλοξενίας»      

  

  

Αθήνα, Φεβρουάριος 2016  
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Στην Αθήνα, σήµερα την χχη ………………………., µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 

1. τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, (ΓΓΙΦ) αρµόδια για την άσκηση 
πολιτικής ισότητας των φύλων, που εδρεύει στην Αθήνα, Δραγατσανίου 8, όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα από τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή 
Κούβελα, και θα καλείται εφεξής «η ΓΓΙΦ»  

 
2. το Δήµο ΧΧΧΧ, που εδρεύει στην …………………….), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τ…. 
Δήµαρχο …………………. κ. χχχχχ και θα καλείται  εφεξής « ο Δικαιούχος»  
 

3. το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαρ. 
Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου,Τ.Κ. 10681 εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από την 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου κα Ειρήνη Αγαθοπούλου και θα καλείται εφεξής 
«το ΚΕΘΙ»   

  
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:  
 
Α) την Πρόσκληση µε κωδ. 03_Α.1.1._01, Α/Α ΟΠΣ:1168 και αρ. πρωτ. 109/19.01.2016 της 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» µε τίτλο 

«Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων» 

Β) την Πρόσκληση για την Πράξη «.................................................................»  

Γ) τις εγκριτικές αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλόµενων µερών για τη 
συµµετοχή τους στο έργο  
 
και µε στόχο το συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων και των απαιτούµενων δράσεων για 
την αποτελεσµατική υλοποίηση των ανωτέρω υπό ένταξη – Πράξεων, οι οποίες θα καλούνται 
εφεξής «η Πράξη / ή οι Πράξεις» :   

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Α) Προγραµµατική περίοδος ΕΣΠΑ 2007-2013 

 
Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 
(ΓΓΙΦ), µέσω της χρηµατοδότησης από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013,  
δηµιούργησε ένα δίκτυο εξήντα µίας (61) Δοµών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και 
καταπολέµηση της έµφυλης βίας, ως εξής: 

• Την 24-ωρη τηλεφωνική γραµµή SOS -15900, παράλληλα µε µια 
ολοκληρωµένη δέσµη οριζοντίων παρεµβάσεων εθνικής εµβέλειας, µε σκοπό το 
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συντονισµό και την παρακολούθηση της πολιτικής για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, τη συνεργασία µε αρµόδιους φορείς 
άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση αρµόδιων κρατικών και άλλων 
φορέων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, την επιµόρφωση κρατικών λειτουργών 
καθώς και την παροχή νοµικής βοήθειας µε έµφαση στην πρόληψη και την 
καταπολέµηση της βίας, σε εθνικό επίπεδο. 

§ Κάθετες παρεµβάσεις περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας που αφορούσαν 
στην ανάπτυξη 39 Συµβουλευτικών Κέντρων και 19 Ξενώνων Φιλοξενίας στις 
έδρες ή/και στις µεγαλύτερες πληθυσµιακά πόλεις των Περιφερειών µε αντικειµενικά 
πληθυσµιακά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειµένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη 
γεωγραφική κάλυψη της χώρας µε στόχο την υποστήριξη των γυναικών - θυµάτων βίας 
και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

§ Αναβάθµιση της λειτουργίας 2 Ξενώνων φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µια στο Ν. Αττικής και µια στο Ν. Θεσσαλονίκης.  

 

 
Β) Νέα προγραµµατική Περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020  

 
Η συνέχιση της λειτουργίας του ανωτέρω δικτύου Δοµών, µε στόχο τη 
συνεχιζόµενη παροχή των υπηρεσιών τους, εξασφαλίστηκε µέσω της 
χρηµατοδότησης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020. Η χρηµατοδότηση αυτή καλύπτει διάστηµα 
τουλάχιστον 3 ετών από τη λήξη της υλοποίησης των προηγουµένων αντίστοιχων 
Πράξεων, του ΕΣΠΑ 2007-2013, µε ενδιάµεση αξιολόγηση των δοµών στους δεκαοκτώ 
µήνες µε στόχο τη βελτίωση και αναβάθµιση του παραγόµενου έργου. 
 
Επιπλέον, συνεχίζεται η υλοποίηση των οριζόντιων παρεµβάσεων εθνικής εµβέλειας 
στο πλαίσιο της (υπό ένταξη) Πράξης µε τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας 
Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων», µε στόχο την πρόληψη και καταπολέµηση της 
έµφυλης βίας, µέσω χρηµατοδότησης από το Ε.Π. Μεταρρύθµιση Δηµοσίου Τοµέα 2014-
2020. Οι παρεµβάσεις αυτές θα λειτουργούν συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά στη 
λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου υποστηρικτικών δοµών (Συµβουλευτικά Κέντρα και 
Ξενώνες).   
 
Στόχος του δικτύου Δοµών είναι η παροχή υπηρεσιών άµεσης αρωγής προς τις γυναίκες – 
θύµατα έµφυλης βίας ή /και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, η υλοποίηση 
δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιµης σηµασίας για την ανάδειξη του ζητήµατος 
της έµφυλης βίας όλων των µορφών, καθώς και η εργασιακή υποστήριξη των γυναικών για 
προώθησή τους στην απασχόληση, όταν απαιτείται. Οι Δοµές, για τη λειτουργία τους, 
ακολουθούν τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές είχαν τεθεί κατά την 
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προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και όπως πρόκειται να επικαιροποιηθούν 
από τη ΓΓΙΦ.  
 
Στο πλαίσιο των «Δράσεων Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των 
Φύλων», η ΓΓΙΦ σε συνεργασία µε το ΚΕΘΙ και άλλους εµπλεκόµενους φορείς αναλαµβάνουν 
τη διασφάλιση ενός Ενιαίου Συστήµατος Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, µέσω της 
εκπόνησης/επικαιροποίησης εγχειρίδιων, εργαλείων συµβουλευτικής καθώς και διοικητικών 
εγγράφων και εγγράφων τυποποίησης της λειτουργίας των δοµών (π.χ. κανονισµός 
λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.), εργαλείου αποτίµησης-αξιολόγησης του 
παραγόµενου έργου,  καθώς και Πρότυπο εργαλείο εκπόνησης Σχεδίου Βιωσιµότητάς τους.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Όπως αναφέρθηκε στο προοίµιο οι συµβαλλόµενοι έχουν αναλάβει την υλοποίηση Πράξεων 
που, αν και χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, λειτουργούν 
συµπληρωµατικά. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο Δήµος ΧΧΧΧ έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης  ή των πράξεων 
(οι οποίες καλούνται εφεξής Οι Πράξεις) οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από το 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ……………………………… 2014-2020  

 

1. Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας»  

2. ……… 

3. ………. 

 

ενώ οι ακόλουθοι φορείς: Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 
από κοινού υλοποιούν τη δέσµη των Οριζοντίων Παρεµβάσεων.  

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική διοίκηση και 
λειτουργία των Πράξεων, στο πλαίσιο της συµπληρωµατικότητας, θεωρείται αναγκαία η 
σύναψη Προγραµµατικής Συµφωνίας, µε την οποία προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι 
ειδικοί όροι για την εκτέλεση των αντικειµένων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που 
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αναλαµβάνουν στο πλαίσιο του Δικτύου  Δοµών για την πρόληψη και καταπολέµηση της  
έµφυλης βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Η παρούσα Προγραµµατική Συµφωνία στοχεύει στην εξασφάλιση µόνιµης, τακτικής και 
λειτουργικής συνεργασίας, ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη, για την προετοιµασία, το 
σχεδιασµό, την υλοποίηση των συµπληρωµατικών Πράξεων και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης.  

Η παρούσα Συµφωνία έχει ως αντικείµενο την καταγραφή όλων των 
αναγκαίων ενεργειών, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συµβαλλοµένων 
µερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συµβαλλόµενοι Φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 

 

2.1. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων αναλαµβάνει: 

• Να παρέχει το Κοινό Πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Δοµών και της 
µεθοδολογίας προσέγγισης της συµβουλευτικής µέσω εργαλείων που εκπονήθηκαν 
στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (Οδηγός Παροχής Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών και Λειτουργίας των Υποστηρικτικών Δοµών, Εγχειρίδιο σεξουαλικής 
παρενόχλησης, Κανονισµοί λειτουργίας των δοµών, Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.). Τα 
εργαλεία αυτά, πρόκειται να επικαιροποιηθούν (Κανονισµοί λειτουργίας των δοµών, 
Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.) ή/και να αναπτυχθεί  Οδηγός συµβουλευτικής για την 
απασχόληση, καθώς και άλλα απαραίτητα πρότυπα σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες 
του Έργου, προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο σύστηµα παροχής υπηρεσιών 
στο Δίκτυο των δοµών. 

• Να παρέχει στους Δικαιούχους τις αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίες για την τήρηση 
και λειτουργία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, ως και για την απόκτηση 
της αναγκαίας εκ του νόµου σχετικής άδειας. 

•   Να παρέχει σύγχρονο εργαλείο αποτίµησης και αξιολόγησης του παραγόµενου έργου 
του Δικτύου των δοµών ενιαίο για όλες τις δοµές , καθώς και Πρότυπο Σχέδιο για τη 
βιωσιµότητα κάθε δοµής.  

• Να µεριµνήσει για τη διενέργεια της αποτίµησης/αξιολόγησης του έργου των δοµών 
στη βάση σχετικού εργαλείου που θα εκπονήσει και µε στοιχεία που θα αντλήσει, 
κατά κύριο λόγο, από την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της οποίας δικαιούχος είναι η 
ΕΕΤΑΑ.  



  

 Ευρωπαϊκή  Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Με  τη  συγχρηµατοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

Λειτουργία  Λειτουργία  
Δοµών  και  Δοµών  και  

Υπηρεσιών  προς  Υπηρεσιών  προς  
όφελος  των  όφελος  των  

γυναικών  και  για  γυναικών  και  για  
την  την  

καταπολέµηση  καταπολέµηση  
της  βίαςτης  βίας  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ   
ΜΕΤΑΞΥ  

της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ,   
του ΔΗΜΟΥ χχχχχ  και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΧΧ/ΧΧ/2016 
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• Να συστήσει και να συντονίσει την Επιτελική Οµάδα Συντονισµού µε αντικείµενο 
την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο της αποτίµησης 
και της αξιολόγησης της δράσης των δοµών. 

• Να καλεί, ad hoc, στις συναντήσεις της Επιτελικής Οµάδας Συντονισµού, εκπρόσωπο 
του Δικαιούχου, για την επίλυση ζητηµάτων που µπορεί να προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης.   

• Να εξασφαλίσει, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης  ΕΚΔΔΑ, Πρόγραµµα επιµόρφωσης των στελεχών των Δοµών.  

• Να συνεχίσει τη λειτουργία και την παρακολούθηση της Τηλεφωνικής Γραµµής SOS 
15900.  

• Να αναπτύξει και να υλοποιήσει Εθνική Καµπάνια Ενηµέρωσης υλοποιώντας δράσεις 
δηµοσιότητας µε την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών µέσων (έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, διαδίκτυο, µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση κ.λπ.) και 
ενεργειών (tv/radio spot, ηµερίδες, φυλλάδια, θεατρικά δρώµενα, παρεµβάσεις σε 
σχολεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. αθλητικούς και άλλους χώρους κ.λπ.), που ως κύριο 
στόχο θα έχουν τη στοχευµένη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικά, 
αλλά και συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού ειδικά σε θέµατα έµφυλης βίας 
(ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασµός, πορνεία και διακίνηση & 
εµπορία γυναικών µε σκοπό την εκµετάλλευση), καθώς και την πρόληψη τέτοιων 
φαινόµενων. Επιπλέον, στοχεύουν στην προαγωγή του σεβασµού των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων των γυναικών και των παιδιών τους, στην καταπολέµηση των 
στερεοτύπων που ανέχονται και αναπαράγουν τη βία, αλλά και στη διάχυση της 
πληροφόρησης για τις υπάρχουσες δοµές στήριξης και προστασίας των γυναικών 
θυµάτων έµφυλης βίας . Δεδοµένου ότι  οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται 
βία σε όλες τις µορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. µετανάστριες, πρόσφυγες, 
µονογονείς, ΑµΕΑ, άνεργες κ.λπ.) αντιµετωπίζουν αποκλεισµό  από την αγορά εργασίας, 
µέρος των ενεργειών ή συµπληρωµατικά οι ενέργειες δηµοσιότητας θα  στοχεύουν στην  
ενηµέρωση/πληροφόρηση για νέες και καινοτόµες  ευκαιρίες  απασχόλησης  που 
αφορούν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα και εναλλακτικές µορφές απασχόλησης όπως  
η κοινωνική επιχειρηµατικότητα. 

• Αναλαµβάνει τη σύναψη Πρωτοκόλλων Συνεργασίας µε τους Δικηγορικούς Συλλόγους 
για την παροχή νοµικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύµατα βίας. 

 
 

2.2  Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας αναλαµβάνει την 
επίβλεψη/παρακολούθηση και συντονισµό των Δοµών του Δικτύου (Συµβουλευτικά 
Κέντρα και Ξενώνες) για την πρόληψη και την καταπολέµηση της έµφυλης βίας κατά των 
γυναικών. Συγκεκριµένα, αναλαµβάνει:  



  

 Ευρωπαϊκή  Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Με  τη  συγχρηµατοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

Λειτουργία  Λειτουργία  
Δοµών  και  Δοµών  και  

Υπηρεσιών  προς  Υπηρεσιών  προς  
όφελος  των  όφελος  των  

γυναικών  και  για  γυναικών  και  για  
την  την  

καταπολέµηση  καταπολέµηση  
της  βίαςτης  βίας  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ   
ΜΕΤΑΞΥ  

της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ,   
του ΔΗΜΟΥ χχχχχ  και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
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Α. Το συντονισµό και την επιστηµονική, οργανωτική/διοικητική και τεχνικο-οικονοµική 
παρακολούθηση του συνολικού έργου, ως εξής: 

• Παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του Κοινού Πλαισίου λειτουργίας των δοµών και 
µεθοδολογίας προσέγγισης της συµβουλευτικής διαδικασίας, όπως αυτό προκύπτει από 
τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα (π.χ. κανονισµός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας 
κ.λπ.).  

• Συνεργασία µε τη ΓΓΙΦ για την παραγωγή ή/και επικαιροποίηση εργαλείων (π.χ. 
κανονισµοί λειτουργίας των Δοµών, κώδικες δεοντολογίας, οδηγός συµβουλευτικής για 
την απασχόληση κ.λπ.), την ευθύνη των οποίων έχει η ΓΓΙΦ. 

• Συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ για την επεξεργασία των καταχωρηµένων, από τα στελέχη 
των Δοµών, στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων σε µηνιαία βάση ανά δοµή 
για την αποτύπωση της δράσης της (π.χ. στοιχεία για συνεδρίες, ωφελούµ,ενες, 
δικτύωση κ.λπ.). 

• Συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ και τη ΓΓΙΦ για την επιµόρφωση των στελεχών των Δοµών. 

• Προγραµµατισµός ενεργειών, σχεδιασµός και παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος 
των δράσεων του συνόλου του έργου από την τριµελή οµάδα Επιστηµονικού 
Συντονισµού του ΚΕΘΙ.  

• Επιστηµονική υποστήριξη των στελεχών των Δοµών σε θέµατα έµφυλης βίας και 
συµβουλευτικής µε την οπτική του φύλου καθώς και σε θέµατα εργασιακής 
συµβουλευτικής. 

• Συντονισµό και επίβλεψη του έργου και των καθηκόντων των συµβούλων/στελεχών 
των Δοµών του Δικτύου ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση της Δοµής, την 
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, τη δικτύωση των δοµών µε άλλους φορείς, καθώς 
και την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, µέσω των εποπτών/-
τριών. 

• Συντονισµό των εποπτών/-τριών και υποβοήθηση για την άσκηση των καθηκόντων 
τους προκειµένου να επιβλέψουν τα στελέχη των Δοµών του Δικτύου ως προς τη 
συµβουλευτική διαδικασία, τη λειτουργία των δοµών, καθώς και τη δικτύωση µε τους 
φορείς και την ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσµού σε θέµατα βίας 
κατά των γυναικών. 

• Παρακολούθηση της καταχώρησης των στοιχείων της συµβουλευτικής διαδικασίας σε 
µηναία βάση στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων.  

• Πραγµατοποίηση επιτόπιων συναντήσεων στις Δοµές του Δικτύου και παροχή οδηγιών 
για την επίλυση τρεχόντων ζητηµάτων (και µέσω καθηµερινής τηλεφωνικής και 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας), για την επιστηµονική και οργανωτική/διοικητική επίβλεψη 
των δοµών. 

• Επικουρία στελεχών/συµβούλων των δοµών του δικτύου για την αξιοποίηση και 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και ανάδειξης καλών πρακτικών. 



  

 Ευρωπαϊκή  Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Με  τη  συγχρηµατοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

Λειτουργία  Λειτουργία  
Δοµών  και  Δοµών  και  

Υπηρεσιών  προς  Υπηρεσιών  προς  
όφελος  των  όφελος  των  

γυναικών  και  για  γυναικών  και  για  
την  την  

καταπολέµηση  καταπολέµηση  
της  βίαςτης  βίας  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ   
ΜΕΤΑΞΥ  

της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ,   
του ΔΗΜΟΥ χχχχχ  και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 
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• Προτάσεις για  πιθανές ενέργειες βελτίωσης του παρεχόµενου έργου των Δοµών. 

 

Β.  Το σχεδιασµό, το συντονισµό και την υλοποίηση της δράσης για την ψυχολογική 
εποπτεία στα στελέχη των Δοµών του Δικτύου για την υποστήριξη και ενδυνάµωσή 
τους, ως εξής: 

• Παροχή τρίωρης ψυχολογικής εποπτείας σε µηνιαία βάση από επόπτες/-τριες 
ψυχολόγους στα στελέχη των Δοµών, για τη δηµιουργία ασφαλούς πλαισίου και ορίων 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (π.χ. αποφυγή επαγγελµατικού στρες και 
κόπωσης, burn out κ.λπ.).  

 

Γ.  Το σχεδιασµό, το συντονισµό και την υλοποίηση της δράσης για την Νοµική Βοήθεια σε 
γυναίκες θύµατα βίας ως εξής:  

• Παροχή, σε συνεργασία µε τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους, κατόπιν 
υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας υπηρεσιών δωρεάν νοµικής βοήθειας (legal 
aid) σε γυναίκες θύµατα βίας. Επισηµαίνεται ότι η ΓΓΙΦ αναλαµβάνει τη σύναψη 
Πρωτοκόλλων Συνεργασίας µε τους Δικηγορικούς Συλλόγους για την παροχή νοµικών 
υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύµατα βίας και το ΚΕΘΙ την εξειδίκευση της 
συνεργασίας, καθώς και την υλοποίηση του Προγράµµατος. 

 
 

2.3 Ο Δήµος ως δικαιούχος αναλαµβάνει: 

 

• Να συνεργάζεται µε την ΓΓΙΦ ως φορέα πολιτικής για την ισότητα των φύλων στις 
ενέργειες και πρωτοβουλίες που προτείνονται για την αποτελεσµατική λειτουργία του 
έργου, συµπεριλαµβανοµένης και της Εθνικής Καµπάνιας Ενηµέρωσης που θα διενεργήσει 
η ΓΓΙΦ. 

• Να συνεργάζεται και να υιοθετεί πιθανές προτάσεις/ ενέργειες για τη βελτίωση του 
παρεχόµενου έργου που θα προτείνει το ΚΕΘΙ, καθώς έχει τον επιστηµονικό συντονισµό, 
την επίβλεψη / παρακολούθηση και την οργανωτική στήριξη των δοµών. 

• Να διασφαλίζει τη συνεργασία µε τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση των 
στελεχών τους στις δοµές του Δικτύου, βάσει των αρµοδιοτήτων και δράσεων που οι 
ανωτέρω φορείς έχουν αναλάβει. 

• Να διασφαλίζει ότι η δοµή θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τίθενται στην 
Πρόσκληση και σύµφωνα µε το πλαίσιο των βασικών αρχών και κανόνων που θέτει η 
ΓΓΙΦ.  

• Να διασφαλίζει την πλήρη στελέχωση των δοµών µε όλες τις απαιτούµενες ειδικότητες και 
θέσεις  
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γυναικών  και  για  γυναικών  και  για  
την  την  

καταπολέµηση  καταπολέµηση  
της  βίαςτης  βίας  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ   
ΜΕΤΑΞΥ  

της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ,   
του ΔΗΜΟΥ χχχχχ  και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 
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• Να διασφαλίσει τη συµµετοχή των στελεχών των δοµών στις επιµορφωτικές δράσεις που 
θα σχεδιάσει η ΓΓΙΦ σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ, αναλαµβάνοντας την κάλυψη  δαπανών 
που θα προκύψουν από τη συµµετοχή τους σε αυτές (π.χ µετακίνηση). 

• Να συνεχίσει τη λειτουργία των δοµών µε το υφιστάµενο εκπαιδευµένο, εξειδικευµένο και 
ευαισθητοποιηµένο προσωπικό, λόγω της ήδη µεγάλης εµπειρίας που έχει αποκτήσει στη 
διάρκεια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. 

• Να διασφαλίζει την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στις ενδιαφερόµενες γυναίκες 
σύµφωνα µε το Κοινό Πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Δοµών και της 
µεθοδολογίας προσέγγισης της συµβουλευτικής που θέτει η Γενική Γραµµατεία Ισότητας 
των Φύλων. 

• Να διασφαλίζει τη συµµετοχή των στελεχών των δοµών στις δράσεις της ψυχολογικής 
εποπτείας που θα υλοποιήσει το ΚΕΘΙ. 

• Να διασφαλίζει τη συνεργασία των στελεχών των Συµβουλευτικών Κέντρων µε το ΚΕΘΙ 
για την παροχή νοµικής βοήθειας σε συµβουλευόµενες. 

• Να υλοποιεί ενέργειες δικτύωσης µε όλες τις δοµές του Δικτύου (Συµβουλευτικά Κέντρα, 
πανελλαδική Τηλεφωνική Γραµµή SOS 15900) και τους φορείς που λειτουργούν σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

• Να διασφαλίζει ότι τα στελέχη των δοµών θα συλλέγουν συστηµατικά στοιχεία για τις 
ωφελούµενες και τους δράστες και θα ενηµερώνουν συστηµατικά την ηλεκτρονική βάση 
δεδοµένων, καθώς και να παραχωρεί στοιχεία για τη λειτουργία της δοµής που αιτείται η 
ΓΓΙΦ ή/και το ΚΕΘΙ ή/και η ΕΕΤΑΑ.  

• Να µεριµνήσει, σε συνεργασία µε την ΓΓΙΦ, και την ΕΕΤΑΑ για την έκδοση των σχετικών 
αδειών από την αρχή προστασίας δεδοµένων, καθώς και για την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.  

• Να διασφαλίζει ότι τα στελέχη των δοµών θα εκπονούν τον ατοµικό τους απολογισµό, 
καθώς και το συνολικό απολογισµό της δοµής, όπως ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας 
της Δοµής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

• Να διασφαλίζει την ανάπτυξη ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, σύµφωνα µε τον Πλάνο Δηµοσιότητας και Δικτύωσης που περιλαµβάνεται στο 
Τεχνικό Δελτίο της πράξης και στην Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα.  

• Να παράσχει κάθε δυνατή αρωγή και πληροφόρηση στους φορείς που θα αναλάβουν την 
αξιολόγηση των δοµών και κυρίως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, στην ΓΓΙΦ και στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ.  

• Να διασφαλίσει την εποπτεία και παρακολούθηση της πορείας της ωφελούµενης γυναίκας 
καθ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και µετά από αυτήν (follow-
up).  



  

 Ευρωπαϊκή  Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Με  τη  συγχρηµατοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

Λειτουργία  Λειτουργία  
Δοµών  και  Δοµών  και  

Υπηρεσιών  προς  Υπηρεσιών  προς  
όφελος  των  όφελος  των  

γυναικών  και  για  γυναικών  και  για  
την  την  

καταπολέµηση  καταπολέµηση  
της  βίαςτης  βίας  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ   
ΜΕΤΑΞΥ  

της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ,   
του ΔΗΜΟΥ χχχχχ  και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
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• Να εκπονήσει σχέδιο για τη βιωσιµότητα της δοµής, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις  (24) 
µήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε δοµής, σύµφωνα µε το Πρότυπο Σχέδιο που θα 
τούς παράσχει η ΓΓΙΦ. 

• Να ενηµερώνει γραπτώς την Επιτελική Οµάδα Συντονισµού, είτε απευθείας τη ΓΓΙΦ είτε 
το ΚΕΘΙ, για οποιαδήποτε προβλήµατα προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης/ των 
Πράξεων.   

• Να συνεργάζεται µε το ΚΕΘΙ, που έχει τον επιστηµονικό συντονισµό, την επίβλεψη / 
παρακολούθηση και την οργανωτική στήριξη των δοµών για την αποτελεσµατική 
λειτουργία της Πράξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η διάρκεια της παρούσας Συµφωνίας αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τα 
συµβαλλόµενα µέρη και λήγει µετά την έκδοση της «Απόφασης Ολοκλήρωσης» των Πράξεων.    
 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (04) πρωτότυπα, 
έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα (01) και το τελευταίο θα υποβληθεί στην Επιτελική 
Δοµή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ (τοµέας Εσωτερικών).  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ………………. 

 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 


