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       ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”

Τίτλος Πράξης: "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών

και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07"

Κωδικός ΣΑΕ: 455/8

Κωδικός πράξης ΣΑΕ ; 2012ΣΕ45580000

Δικαιούχος: Δήμος Ηρακλείου

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 700.000,00 ευρώ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Αντικείμενο της πράξης:

Το έργο υλοποιείται με ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου και έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία

Ξενώνα  Φιλοξενίας  στο  Δήμο  Ηρακλείου  γυναικών  –  θυμάτων  σωματικής,  ψυχολογικής,

οικονομικής υστέρησης ή σεξουαλικής βίας  και των παιδιών τους, καθώς και την παροχή

συμβουλευτικής στήριξης αυτών.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας που θα λειτουργήσει, θα εδρεύει στο Ηράκλειο και θα στεγάζεται σε

κτίριο που παραχωρείται δωρεάν (ως προς τη χρήση) στο Δήμο Ηρακλείου, με συμφωνητικό

παραχώρησης, σε όχι ανακοινώσιμη διεύθυνση για το ευρύτερο κοινό και σε περιοχή που είναι

εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας θα λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄

όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Ξενώνας  θα είναι δυναμικότητας 20 ατόμων (γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών

τους).  Ο χώρος που θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να λειτουργήσει ως Ξενώνας Φιλοξενίας

με πρόσβαση για ΑμεΑ. 

Στόχο  λειτουργίας  της  δομής  αποτελεί  η  προσωρινή  φιλοξενία  των  γυναικών  που  έχουν

υποστεί οποιασδήποτε μορφής βίας καθώς και τα παιδιά τους.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς συμβουλευτικής, θα παραπέμπονται στον Ξενώνα

Φιλοξενίας οι γυναίκες – θύματα βίας που θα πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παράλληλα,  κατά  τη  διάρκεια  παραμονής  τους  στον  Ξενώνα  Φιλοξενίας,  θα  πρέπει  να

τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες θα ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας για

τους Ξενώνες Φιλοξενίας που θα δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 



Για την εύρυθμη λειτουργία του Ξενώνα, το προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει τον Ξενώνα

Φιλοξενίας θα αποτελείται από στελέχη (ΠΕ,ΤΕ) και γενικό βοηθητικό προσωπικό. 


