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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 
Της από  31/08/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 20/31-08-2021    Αριθ. Απόφασης: 167 / 2021 
Ορθή επανάληψη (ως προς τα ονόματα των  υπευθύνων) 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Αυγούστου  του  2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17.30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 

οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 
άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 
περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 

συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 
διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 

των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 
πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/43377/26.08.2021  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 
 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  41.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

43.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 44.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 4.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου.  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τέσσερις (44), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 12o: Έγκριση 03ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577 

 

 
Η  Εμτεταλμένη Σύμβουλος κα. Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη εισηγούμενη το θέμα, θέτει 
υπόψιν του Σώματος  εισήγηση με αρ.1321/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου,  η οποία έχει ως εξής: 
 

 Θέτουμε υπόψη σας την 3η Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης υποέργου 
με ιδία Μέσα με Α/Α «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000577, 
αλλαγής του επιστημονικά υπεύθυνου και αλλαγής του υπεύθυνου Υποέργου 

 
Ζητείται από το Σώμα η έγκριση της 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης 
υποέργου με ιδία μέσα Α/Α «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000577. 
 

 
 

Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κοινωνικής πολιτικής και Υγείας 

ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Κοινωνικής πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων 

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 & Ιων. 

Δραγούμη (γωνία) 

Ταχ. Κώδικας : 85131 

Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Κατσαρός 

Τηλέφωνο : 22410-43140 

Email : kkatsaros@rhodes.gr 

 
 

Ρόδος, 24/08/2021 

Α.Π.: / 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Προς: 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 

84100 Ερμούπολη 

mailto:kkatsaros@rhodes.gr
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Τηλ: 2281360800 

Fax: 2281360860 
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Θέμα: Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 
Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ……………. 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 

3. Τη με 1262/24.03.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» και MIS 5000577 στο Ε.Π. 

«Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» 

4. Τη με αριθμ. 125/19.02.2016 σχετική Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για έγκριση υποβολής 

πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου». 

5. Την υπ΄αριθμ. αριθμ. 2352/2016 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης 

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της 

Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577 (ΑΔΑ: 72ΒΔΩ1Ρ-ΨΥ0) 

6. Υπ΄αριθμ. 3622/26.10.2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΓΞΠ7ΛΞ-ΑΡΞ) της 1ης Τροποποίησης της 

Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 

Ρόδου» και MIS 5000577 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020» 

7. Υπ΄αριθμ. 1239/2018 (ΑΔΑ:7ΜΒΙΩ1Ρ-ΑΩΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου με 

θέμα «Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 

Αιγαίο 2014-2020» σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος 

από 1-12-2015 έως και 30-11-2020. 

8. Την υπ΄αριθμ. αριθμ. 7335/19.12.2018 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 1ης Τροποποίησης της 

Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» 

της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577 (ΑΔΑ: ΩΓΒΕΩ1Ρ-Ξ17) 

9. Υπ΄αριθμ. 862/2019 (ΑΔΑ:7ΜΒΙΩ1Ρ-ΑΩΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου με 

θέμα «Έγκριση 2ης Τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 

5000577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

10. Την υπ΄αριθμ. αριθμ. 5863/28.11.2019 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 2ης Τροποποίησης της 

Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» 

της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577 (ΑΔΑ: ΩΔΤΧΩ1Ρ-ΘΣΝ) 

11. Την υπ΄αριθμ. 2885/2020 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ:ΩΛΣΜ7ΛΞ-9ΡΖ) της Πράξης 

με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» 

και MIS 5000577 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 

12. Την υπ΄αριθμ. 842/2020 (ΑΔΑ:Ω0ΘΜΩ1Ρ-ΩΞ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου με θέμα Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Νότιο Αιγαίο 2014-2020»σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την υλοποίηση του ανωτέρω 

προγράμματος από 1-12-2015 έως και 30-11-2023. 

13. Την υπ΄αριθμ 315/2020 (ΑΔΑ: ΨΗ8ΦΩ1Ρ-ΠΘΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για 

την έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης 

«Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και 
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περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577. 

14. Την υπ΄αριθμ 2614/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΙ3Ω1Ρ-8Ι5) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για 

την έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα τουΥποέργου 

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της 

Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577. 

15. Τη με αριθμ. 2561/09.07.2021 απόφαση Δημάρχου Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ:ΨΙΞΤΩ1Ρ-ΗΥΛ). 

16. Τη με αριθμ. 2796/28.07.2021 απόφαση Δημάρχου Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ:9Ω1ΨΩ1Ρ-ΝΘΖ). 
 

Αποφασίζουμε 

 
την τροποποίηση της με αριθ. 5863/28.11.2019 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της 
Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577 η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

Το Υποέργο που θα υλοποιηθεί έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του 
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης τοπικής εμβέλειας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή 
απειλούνται από αυτήν στο Δήμο Ρόδου. 

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013, από 
το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο 
«Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις 
στρατηγικούς στόχους του. Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης αποτέλεσαν υπηρεσίες πρώτης 
γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης 
βίας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την 

ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο. 

Στόχοι των δράσεων της Πράξης είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη και η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών πρώτης γραμμής, και μάλιστα 

κοινών προδιαγραφών, για τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και εν γένει προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας. 

2. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο για να καλύπτεται ευρύ φάσμα 

αναγκών των γυναικών εξυπηρετούμενων. 

3. Η αποτελεσματική διασύνδεση και η λειτουργία των δομών του Δικτύου για να ωφελούνται 
πολύπλευρα οι γυναίκες που απευθύνονται στις δομές. 

4. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που άπτονται της ισότητας 

των φύλων και της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. 

5. Η ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες είτε κινδυνεύουν από άσκηση βίας, 

είτε έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας, είτε μπορούν να συμβάλουν στη μείωση / 
εξάλειψη του φαινομένου. 

Αναφορικά με τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής με την οπτική του φύλου 

προβλέπονται τα εξής: 

- Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικfíς στήριξης. 

- Δράσεις προώθησης στην απασχόληση. 

- Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου. 

- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών. 

Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας υποστήριξης των ωφελούμενων, 
θα διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας και του/των 
παιδιού/ών της, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν από το 
Δήμο Ρόδου. 
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Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας», το Συμβουλευτικό 
Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει γυναίκες – θύματα βίας σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας 
(legal aid) για την εκπροσώπησή τους σε δικαστήρια. 

 

Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι γυναίκες που έχουν 

υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, 
μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες, άπορες, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς 
τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα, που υφίσταται 
οποιασδήποτε μορφής έμφυλη βία, σε όποια περιοχή κι αν ζει, θα μπορεί να αναζητήσει την αρωγή στο 
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Τούτο κρίνεται απαραίτητο καθώς διασφαλίζονται συνθήκες 
εμπιστευτικότητας και απορρήτου, που είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των μεγάλων 

αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γυναικών. 

 

Η διάκριση του φυσικού αντικειμένου του έργου σε επιμέρους δράσεις ή/και παραδοτέα αποτυπώνεται 
κατωτέρω. 
Η υλοποίηση του έργου θα έχει συνολική διάρκεια 60 μήνες από 1η Δεκεμβρίου 2015 έως 30 Νοεμβρίου 
2023. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων και 

τετρακοσίων ευρώ (629.400€). 
Αναλυτικά οι επιμέρους δράσεις ή / και τα επιμέρους παραδοτέα του έργου, η χρονική διάρκεια υλοποίησης 
τους/το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και οι επιμέρους προϋπολογισμοί ανά παραδοτέο ορίζονται 
ως εξής: 

 

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 
ΠΕ 1: «Στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης» 
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα στελεχώνεται από άτομα με τις ειδικότητες, οι οποίες 

είχαν προβλεφθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αναφέρονται παρακάτω, και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Πράξης και θα συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τους όρους που 
ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα (ωράριο, 5μερη εργασία κ.λπ.). 
Το προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης αφενός παραμένει το ίδιο, καθώς είναι 
εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και με σημαντική εμπειρία στην παροχή των απαιτούμενων δράσεων και 

αφετέρου εμπλουτίζεται με την πρόληψη ενός/μιας ΠΕ Νομικής. Συγκεκριμένα, για τη λειτουργία του εν 

λόγω Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα συνεχίσουν να απασχολούνται τα τρία στελέχη σε 
ισάριθμες θέσεις εργασίας με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, οι ειδικότητες των 
οποίων είναι: 

 Έναν ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύματα βίας. 

 Έναν ΠΕ Ψυχολόγων με εξειδικευμένη εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύματα βίας. 

 Έναν ΠΕ Κοινωνιολόγων με εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης 

κοινωνικών φορέων. 

 Έναν ΠΕ Νομικής, μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα φύλου και 

ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι/ες με τα 
παραπάνω προσόντα, δύναται η δυνατότητα πρόσληψης υποψηφίων ως κατωτέρω: 1 ΠΕ Νομικής 

 
Μέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ θα προσληφθεί ένας ΤΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει 

η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 
πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή ιθαγένειας – Διατάξεις 

σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
(ΦΕΚ 50/τΑ/2019). Συγκεκριμένα, προβλέπεται: 

 

2. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών υπάγεται: α) στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ι.Φ., όταν έχει συσταθεί στην υπηρεσία αυτή, β) στη διεύθυνση που 
ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή κοινωνικής υπηρεσίας, όταν έχει συσταθεί στους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον 
από: α) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, β) έναν (1) ψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, γ) έναν 
(1) κοινωνιολόγο κατηγορίας ΠΕ, δ) έναν (1) νομικό κατηγορίας ΠΕ και ε) έναν (1) διοικητικό 

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό γραμματέα κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται είτε με σχέση 
δημοσίου δικαίου είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 
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Σε περίπτωση μη πλήρωσης θέσης ή ελλείψεων λόγω παραίτησης κ.λπ., τα άτομα που θα στελεχώσουν το 
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3812/2009 
«Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι/ες με τα παραπάνω προσόντα, δίνεται η δυνατότητα 

πρόσληψης υποψήφιων ως κατωτέρω: 

- ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

- ΠΕ Ψυχολόγων 

- ΠΕ Κοινωνιολόγων 

- ΠΕ Νομικής 

- ΤΕ Διοικητικού 

 
Επισημαίνεται ότι, όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

βασίζονται σε κανονισμό λειτουργίας και εργαλεία που έχουν ήδη εκπονηθεί ή/και πρόκειται να 
επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας». Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές λειτουργίας, όπως 
αυτές είχαν τεθεί την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013), στα έγγραφα και εργαλεία που 
εκπονήθηκαν (π.χ. Κανονισμός Λειτουργίας των ΣΚ, Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας, Οδηγοί 
/ Εργαλεία συμβουλευτικής, Κώδικας Δεοντολογίας, Πρωτόκολλα συνεργασίας, Οδηγός δικτύωσης, 

Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης κ.ά.,) και όπως πρόκειται να επικαιροποιηθούν από τη ΓΓΙΦ και 

τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε, αλλά και λόγω της διεύρυνσης 
της ομάδας στόχου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα ανωτέρω έγγραφα και εργαλεία βρίσκονται στα 
συνημμένα της με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΝΑΙΓ12, Α/Α ΟΠΣ: 1321 Πρόσκληση 

 

Προδιαγραφές Λειτουργίας 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα συνεχίσει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας 
που περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της Πρόσκλησης, όπως ίσχυαν και κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Οι υποχρεωτικές κατηγορίες δράσεων υποστήριξης και αρωγής θα συνεχίσουν να παρέχονται από το 
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης, όπως και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οι δράσεις 
και οι υπηρεσίες αυτές, που αναλύονται παρακάτω, υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων. Επιπλέον, προστίθενται οι δράσεις της προώθησης στην 

απασχόληση. 

 

Δράσεις υποστήριξης και αρωγής 

Στόχος των δράσεων είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως επίσης και η 
πολλαπλή υποστήριξη/αρωγή σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή / και σε γυναίκες που υφίστανται 
πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, κ.λπ.). 

1. Ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικf   í συμβουλευτικf   í και πληροφόρηση των 

γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και αντιμετώπιση του προβλfíματος: 

 Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας. 

 Υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου 
(εξειδικευμένη συμβουλευτική των γυναικών-θυμάτων βίας). 

 Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών-θυμάτων βίας στους 
ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, στις αστυνομικές και 
εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο κ.λπ. 

• Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώματα των θυμάτων, τη 

σχετική νομοθεσία, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης κλπ 

 Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών σε νοσοκομεία ή σε 

κέντρα υγείας, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης 
και υποστήριξης παιδιών κ.λπ. 

 Υπηρεσίες παραπομπής σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση στο 

πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας». 

 

2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση: 

 Υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης. 

 Ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των γυναικών 
που είναι θύματα βίας ή/και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και παρουσιάζουν ολοένα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας (π.χ. ΟΑΕΔ-ΚΠΑ, Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ, 

Επιμελητήρια, Εμπορικοί Επαγγελματικοί σύλλογοι, Γραφεία προώθησης της απασχόλησης 
Περιφερειών και Δήμων, Κέντρα δια βίου μάθησης 1 & 2, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα 
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Κοινότητας των Δήμων, εξειδικευμένα Κέντρα Υποστήριξης Ρομά, μεταναστών/-τριών κ.λπ.). 

 
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας», για την παροχή 

των ανωτέρω εκπονήθηκε από τη ΓΓΙΦ Οδηγός εργασιακής συμβουλευτικής που θα περιλαμβάνει 
μεθοδολογία και εργαλεία. 

 

3. Δράσεις δικτύωσης: 

 Δικτύωση των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης μεταξύ τους, καθώς επίσης και με τους 

με τους Ξενώνες Φιλοξενίας και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Τηλεφωνική Γραμμή SOS 
15900, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες, γυναικείες 
οργανώσεις, ΜΚΟ κ.λπ.). 

 Δικτύωση με τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και τα Παραρτήματά τους. 

 

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις δικτύωσης θα αναπτυχθούν και βάσει όσων περιγράφονται στο Πλάνο 
δικτύωσης, το οποίο επισυνάπτεται στο και έλαβε υπόψη τον Οδηγό Δικτύωσης που είχε εκπονηθεί κατά 

την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 
 

4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών σε συνεργασία με το οριζόντιο σχέδιο δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης 

που υλοποιείται από τη ΓΓΙΦ και εντάσσεται στην Πράξη: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής 
εμβέλειας» για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 
Στόχος των δράσεων ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και 
των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου είναι η μηδενική ανοχή της βίας, η 

έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία. Αυτό σημαίνει, αφενός 
ότι η κοινωνία ως σύνολο πρέπει να απορρίψει τη βία κατά των γυναικών και, αφετέρου, ότι το 
σύνολο των πολιτών (ανδρών και γυναικών) θα πρέπει να ενημερωθεί για τους τρόπους 
αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, προκειμένου οι γυναίκες να ενθαρρυνθούν στην 
αναζήτηση στήριξης και στην αναφορά αλλά και καταγγελία περιπτώσεων βίας, καθώς και να 
ενδυναμωθούν, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις καταστάσεις που βιώνουν. 
Παράλληλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων του 

πληθυσμού, οι οποίες είτε απειλούνται από βία, είτε έρχονται σε επαφή με θύματα βίας. Στην 
περίπτωση αυτή, έχει εξαιρετική σημασία οι ειδικές αυτές ομάδες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 
ή/και να διαγιγνώσκουν την κακοποίηση, καθώς και να προσφέρουν στις γυναίκες-θύματα την 
κατάλληλη υποστήριξη ή/και να τις παραπέμψουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις: 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης με κοινό-στόχο τις γυναίκες-θύματα βίας. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης με κοινό-στόχο τους/τις επαγγελματίες δημόσιων φορέων και των 
ΜΚΟ. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες των ΜΜΕ. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης με κοινό-στόχο τον ανδρικό πληθυσμό κάθε ηλικίας. 

 

Οι δράσεις ως στόχο έχουν κυρίως, την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
γυναικών και των παιδιών τους, την καταπολέμηση των στερεότυπων που ανέχονται και αναπαράγουν τη 
βία κατά των γυναικών, αλλά και τη διάχυση της πληροφόρησης για τις υπάρχουσες δομές στήριξης και 
προστασίας των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας. 
Επισημαίνεται ότι οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα αναπτυχθούν και βάσει όσων 
περιγράφονται στο Πλάνο πληροφόρησης και επικοινωνίας, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 

 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας 
παρακολούθησης των ωφελούμενων, το Συμβουλευτικό Κέντρο θα διασφαλίσει τη συνεχή εποπτεία και 
παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής 
υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν (follow up). 
Ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πράξης, έχει την ευθύνη στελέχωσης και λειτουργίας του 
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Επίσης, σε συνάφεια με την Πράξη 

«Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, το ΚΕΘΙ εποπτεύει επιστημονικά το εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τις γυναίκες θύματα βίας, αλλά και η ολοκληρωμένη 
συγκέντρωση στοιχείων των συμβουλευόμενων γυναικών. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης που υλοποιείται πανελλαδικά 
μέσα από την υλοποίηση της Πράξης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες παρεμβάσεις 
εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το ΚΕΘΙ 

διασφαλίζει: 
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 Τη λειτουργία της δομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών της ΓΓΙΦ, και μέσω των εγχειριδίων, εργαλείων συμβουλευτικής, καθώς και 

διοικητικών εγγράφων και εγγράφων τυποποίησης της λειτουργίας των δομών (π.χ. κανονισμός 
λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.) που εκπονήθηκαν ή και πρόκειται να 
αναπτυχθούν/επικαιροποιηθούν, και τα οποία απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
ΣΚ. 

 Την παροχή «Ψυχολογικής εποπτείας» στα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης, 

και 

 Την υλοποίηση του προγράμματος παροχής νομικής βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας. 

 

Για τα ανωτέρω, ο Δήμος Ρόδου βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας που έχει υπογράψει με τη ΓΓΙΦ και 
το ΚΕΘΙ δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Η εν λόγω Προγραμματική 
Συμφωνία επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 
Ο Δήμος Ρόδου θα μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας 
της Περιφέρειας και θα διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο 
Κανονισμός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός 1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ), καθώς και 
ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο Δήμος Ρόδου υποβάλλει ως συνημμένο α) Πλάνο δημοσιότητας/επικοινωνίας και β) Πλάνο 
δικτύωσης. 

Επίσης, σημειώνεται ότι: 

 Η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στο δείκτη «Αριθμός ωφελουμένων», στη λειτουργία των 

Συμβουλευτικών Κέντρων και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις ωφελούμενες, από την έναρξη 
μέχρι και τη λήξη της χρηματοδότησης, θα πραγματοποιείται από το Συμβουλευτικό Κέντρο με την 
ενημέρωση της υπάρχουσας Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων (data base) που χρησιμοποιείται 
ήδη στα Συμβουλευτικά Κέντρα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΓΓΙΦ και του 

ΚΕΘΙ και τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών και υφιστάμενων και επικαροποιημένων εγγράφων και εργαλείων (Κανονισμός 
Λειτουργίας, κ.λπ.). Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι: αίτημα, επίπεδο εκπαίδευσης, 
υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, τέκνα, κατάσταση απασχόλησης, είδος βίας κ.λπ. 

 Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα 

πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι η ΓΓΙΦ, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχε λάβει 
άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία θα ανανεωθεί για την 
παρούσα περίοδο. 
Επισημαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας Πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή 

microdata. 

 
Υποδομές και Εξοπλισμός 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Ρόδου βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου, στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων. 
Ο χώρος του ΣΚ έχει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 78 τμ. Το ΣΚ έχει εύκολη πρόσβαση στα μέσα 

συγκοινωνίας και διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης /διευκολύνσεις σε ΑμεΑ. Συγκεκριμένα: το ΣΚ βρίσκεται 
ισόγειο ακινήτου, διαθέτει έναν χώρο υποδοχής – βραχυπρόθεσμης παραμονής, τρεις χώρους για ατομικές 
συνεδρίες και έναν χώρο για ομαδικές συνεδρίες/συναντήσεις, στον οποίο έχει διαμορφωθεί και χώρος 
αναμονής παιδιών. Επίσης, διαθέτει χώρο κουζίνας, και δύο WC εκ των οποίων το ένα (1) είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Το ΣΚ διαθέτει δύο εισόδους/εξόδους εκ των οποίων η μία (1) 
έχει τις προδιαγραφές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, σημάνσεις exit, καθώς και θέση parking για ΑμΕΑ, 
όπως επίσης ράμπα από το δρόμο προς το πεζοδρόμιο. 

Για την παροχή των υπηρεσιών υπάρχουν ισάριθμες θέσεις εργασίας με την προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο 2007-2013 (με αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας και επισκεπτών/-τριών, Η/Υ 
και σχετικός εξοπλισμός, καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο, κ.λπ.). Ο χώρος διαθέτει επαρκή εξοπλισμό 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και σύστημα κλιματισμού, θέρμανσης και πυρασφάλειας. 

Επισημαίνεται ότι το ΣΚ του Δήμου Ρόδου διασφαλίζει την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην κτιριακή υποδομή 
του. Συγκεκριμένα, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω: 

 οριζόντια προσβασιμότητα (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο χωρίς εμπόδια, προσβάσιμη είσοδος, 
προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, 
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) 

 προσβάσιμοι χώροι υγιεινής (WC) 

 χώρος αναμονής σε περίπτωση κινδύνου 

 σήμανση σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. οπτική σήμανση) 

 προσβάσιμος εξοπλισμός (π.χ. προσβάσιμες θέσεις εργασίας και οθόνες Η/Υ) 

Τέλος, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μετεγκατάστασης, το Κέντρο Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης θα συνεχίσει να διαθέτει κτιριακή υποδομή βάσει των τιθέμενων προδιαγραφών. 
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ΠΕ 1 : Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Παραδοτέα: 

Π1.1 : Παρουσιολόγια στελεχών. 

Π1.2 : Έντυπα συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης 

Π1.3 : Υλικό /αποδεικτικά υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Π1.4 : 

 Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες 

Π1.5 : Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Π1.6 : Αποδεικτικά Δαπανών Λειτουργικών Εξόδων και Αναλωσίμων του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Χρονική Διάρκεια – Ενδιάμεση Αξιολόγηση 

Η χρηματοδότηση του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι για οκτώ έτη (από 01/12/2015 έως 30/11/2023). Για 

τη βελτίωση του παραγόμενου έργου θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των Συμβουλευτικών 

Κέντρων. Την αξιολόγηση θα αναλάβουν από κοινού ο φορέας που συντονίζει τις δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, και ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης δράσεων του 
ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), καθώς και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ - τομέας Εσωτερικών για λογαριασμό της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Το Υποέργο προβλέπει την κάλυψη δαπανών για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Ενδεικτικά καλύπτονται: 

- Μισθοδοσία των στελεχών του ΣΚ. 

- Δαπάνες για αναλώσιμα και για λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης: 

 Αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (λογαριασμοί ΔΕΗ-ΟΤΕ, ΝΕΡΟ, Κοινόχρηστα, 

Θέρμανση, συντήρηση, καθαριότητα, επισκευές, ημερίδες, catering κ.λπ.) και αναλωσίμων 
(Γραφική Ύλη, Είδη Super Market, καθαρισμού, εκτυπώσεις, φυλλάδια, πανό, κλπ.). 

- Δαπάνες μετακινήσεων για τις ανάγκες επιμόρφωσης και συμμετοχής των στελεχών σε συνέδρια, 

ημερίδες, workshops, δικτύωση με τα νησιά του Νοτίου συγκροτήματος του Ν. Δωδεκανήσου κ.λπ. 

 

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης αφορά στην κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας του (σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για υποδομές και κτιριακές 
παρεμβάσεις) για πέντε έτη. 

 

Παραδοτέα 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤ
Α 

ΕΡΓΑΣΙ
Α Σ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

ΗΜΕΡ/ΝΙ
Α 
ΕΝΑΡΞΗ
Σ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙ
Α 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ
/ 

ΜΗΝ
Ε Σ1 

ΕΠΙΛΕΞΙΜ
Η 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΔΗΜΟΣΙ
Α 
ΔΑΠΑΝΗ 
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1 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών 

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο) 
 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 629.400,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ 
Νότιο Αιγαίο  (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 
Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 
(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν . 

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, 

τεκμηριώνεται/ περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες] 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

[ Περιγράφονται: 

 οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 

 οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού 
αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ. (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας 
«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ 
Μονάδα 

Θεσμικό 
Πλαίσιο2 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ
ΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦ. 
ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Απόφαση 

υλοποίησης 
Υποέργου 

 

Γραφείο 
Δημάρχου 
Ρόδου 

 

Αρ 58 

Ν.3852/2010 

 

Αντώνης 

Καμπουράκης 

Υπ Αριθμ 
32/2019 

Απόφαση 

Πρωτοδικείου 
Ρόδου 

Πρόσληψη νέου 

προσωπικού για το 

Υποέργο  (εάν 

απαιτείται ) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και 

Ολοκλήρωσης του 
Υποέργου 

 

 

 

 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 
και Υγείας 

 

 

 

 

ΦΕΚ 
3159/Τεύχος Β/ 

30-12-2011 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίν
ος 
Κατσαρός 

Υπ Αριθμ 

2561/202
1 

Απόφαση 
Δήμου Ρόδου 
Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος 

Τμήμα 
Εφαρμογής 

Προγραμμάτω
ν Κοινωνικής 

Πολιτικής & 
Ισότητας των 

Φύλων 

Δ/νση 
Κοινωνικής 
Πολιτικής & 

Υγείας 

 

 

 

Οικονομική 
Διαχείριση 

Τμήμα 

Εφαρμογής 
προγραμμάτ

ων 
Κοινωνικής 

Πολιτικής και 
ισότητας των 

Φύλων 

 

 

ΦΕΚ 
3159/Τεύχος Β/ 

30-12-2011 

 

 

Ειρήνη 
Μαργκό
ς 

 

Υπ Αριθμ 
5863/201

9 

Απόφαση 

Δήμου Ρόδου 

ΔΕ Διοικητικού 

Νομική 

Υποστήριξη 
(προαιρετικά) 

- - - - 

 
2 Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα 
οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας κλπ) 
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Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης και με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίησή της, όπως επίσης και 

της επίτευξης των τιθέμενων στόχων προβλέπεται: 

1. Η εκτέλεση της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ, που 

αφορά στην εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα 
συμβαλλόμενα μέλη για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την υλοποίηση των απαιτούμενων 
ενεργειών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. 

2. Η συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΕΠΠΕ και Ομάδας Έργου του Υποέργου. 

Η ΕΠΠΕ/Ομάδα Έργου γνωμοδοτεί και εισηγείται την παραλαβή των παραδοτέων μετά τη 
συμβατική ολοκλήρωσή τους. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των 
προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα – 
αρτιότητα, βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο 

Αιγαίο». 
 

Η Ομάδα Έργου - ΕΠΠΕ θα αποτελείται από τους: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 

Ευδοκία 

Πάττα 
Αποστολίδη 

Δημοτική 

Σύμβουλος 
Δήμου Ρόδου 

Εντεταλμένη 

Δημοτική 

Σύμβουλος για 
θέματα 
Ισότητας 

Πρόεδρος 

 

Καράμπης Ηλίας 

ΤΕ Διοικητικού- 

 

Λογιστικού 

 

Προϊστάμενος 

Τμήματος 

 

Επιστημονικά 

Υπεύθυνος 

 

Ειρήνη Μαργκός 

 

ΔΕ Διοικητικού 

Τμήμα Εφαρμογής 

προγραμμάτων 

Κοινωνικής Πολιτικής 

και ισότητας των Φύλων 

 

Οικονομικά Υπεύθυνη 

 

Μηνατσή 
Παρασκευή  

 

Π.Ε. 
Κοινωνιολόγων 

Υπεύθυνη Κέντρο 

Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών 

 

Μέλος 

 
Ως Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται ο κος. Κωνσταντίνος Κατσαρός, ΠΕ Διοικητικού, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων, Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, Δ/νση 
Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 

Ο Υπεύθυνος του υποέργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και 
συνυπογράφει μαζί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για 

την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. 
 

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), 

οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το 
αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
Αντώνης Β. Καμπουράκης 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΕΩ1Ρ-ΥΟ5
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα 

 

 

Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Πράξης: 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρόδου 

 

α

/
α 

Στάδιο Ημερομηνία Παρατηρήσε ις 

1 Απόφαση Έγκρισης απόφασης 

εκτέλεσης με ίδια μέσα 
20/3/2016  

2 Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού που υπάρχει 1/12/2015 
 

3 Πακέτο 1 εργασιών 1/12/2015 - 

30/11/2023 

 

4 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με Ιδία 

μέσα 

19-12-2018 
 

5 2η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με Ιδία 

μέσα 
28-11-2019  

6 Εκθέσεις προόδου 1/12/2015- 

30/11/2023 

Σε μηνιαία βάση 

 

7 Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού 1/2/2021 
 

8 Λήξη έργου (φυσικού αντικειμένου) 30/11/2023 8 έτη από την 

έναρξη 

9 Αποπληρωμή και οικονομική 

εκκαθάριση έργου 

6 μήνες μετά τη λήξη του 

φυσικού 

αντικειμένου 

 

1

0 

Έκθεση απολογισμού έργου 30/6/2024  

ΑΔΑ: Ψ0ΖΕΩ1Ρ-ΥΟ5
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Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού3 
 

 

 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ4 

 

 

Κόστος 
Άλλων 
Άμεσων 
Δαπανών5 

 

Σύνολο 
Έμμεσω ν 

Δαπανώ ν6 

 

 

 

Σύν
ολο 

Εκτιμώμενη 
απασχόλησ η 
Τακτικού 

Προσωπικο ύ 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικο ύ 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

 

Κόστος 
Προμηθει ών 

 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ 1 

Π1.1 : 

Παρουσιολόγια 
στελεχών. 

Π1.2 : Έντυπα 
συναντήσεων – 
συνεργασιών 
δικτύωσης Π1.3 : 

Υλικό /αποδεικτικά 
υλοποίησης των δράσεων 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης Π1.4 :
 Ατομικές 
εκθέσεις στελεχών για 
την παροχή υπηρεσιών σε 
ωφελούμενες 

Π1.5 : Μηνιαία 
έκθεση πεπραγμένων του 
ΣΚ 

Π1.6 : Αποδεικτικά 
Δαπανών Λειτουργικών 
Εξόδων και Αναλωσίμων 
του 

ΣΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578.400
,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.000
,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.400,00 

ΣΥΝΟΛΑ ……. Α/Μ ……. € 363 Α/Μ 578.400, …
…

……. 51.000, …
…

629.400,00 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  
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00€ . 
€ 

€ 00€ . 
€ 

 
 

3 
Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι 

στόχοι της Πράξης/του Υποέργου 
4 

Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να 

αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 
5 

Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 
6 

Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

     

 

……. € 

  
€ 

578.400,00 €   
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Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό7 

 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ
) 

(Ζ) (Η) (
Θ
) 

 

 

α/α 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

 

Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: α) 
Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου 

β) υπερωριακή απασχόληση γ) 
πρόσθετη απασχόληση 

Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση 

 

 

Εργασίες – 
Καθήκοντα- 

Ρόλος 

 

 

Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

 

 

Χρονική 
διάρκεια 
(από-έως) 

 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση σε 

Α/Μ 

 

 

Μικτό 
Μηνιαίο 
Κόστος 

 

 

Κόστος 
(€) 

 

1 

 

Κατσαρός 
Κωνσταντίνος 

ΠΕ 

Διοικητικο ύ 

15%  

Υπεύθυνος 
Πράξης 

ΠΕ1 1/12/20
15 = 

30/6/2
024 

2,5  0€ 

 

2 

 

Ειρήνη Μαργκός 

ΔΕ 

Διοικητικο ύ 

 

15% 

Οικονομικά 
Υπεύθυνη 

 

ΠΕ! 

1/12/20
19 = 

30/6/2
024 

 

2,5 

  

0€ 

        
Σύνολο 0€ 

 
Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό 8 

 

 

α/α 

 

Ειδικότητα 

Σχέση 
Απασχόλησ ης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 

Νομική Βάση 

Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα (από 
–έως) 

Χρόν
ος 

(μήνε
ς) 

 

Κόστος (€) 

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ ΠΕ1 1/12/2015 
– 

30/11/202
3 

96 160.200,00€ 
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2 ΠΕ Ψυχολόγων ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ ΠΕ1 1/12/2015 
– 

30/11/202
3 

96 168.600,00€ 

3 ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ ΠΕ1 1/12/2015 
– 

30/11/202
3 

96 132.900,00€ 

4 ΠΕ Νομικών ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ ΠΕ1 1/9/2020 
– 

30/11/202
3 

39 66.300,00€ 

5 ΤΕ Διοικητικού ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ ΠΕ1 1/12/2020 
– 

30/11/202
3 

36 50.400,00€ 

 Σύνολο 578.400,00€ 

 

 
 

7 

8
 Το προσωπικό έχει περιγραφεί στην σελίδα 3 και 4 και οι αμοιβές του έχουν δηλωθεί αναλυτικά στον Πίνακα Β 
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Πίνακας Β.3 Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται) 

 
 

 

α
/
α 

 

Περιγραφή 

Συμμετοχή σε 

Πακέτα Εργασίας 

Μονάδα 

Μέτρησης 

 

Ποσότητα 

χρονικό διάστημα 

διάθεσης στο έργο 
Κόστος 

Απόσβεσης (€) 

 

Παρατηρήσεις 

        

 

Πίνακας Β.4 Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων) 

 

 

α
/
α 

 

Περιγραφή 

Συμμετοχή σε 
Πακέτα Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

θεσμικό 
πλαίσιο 

 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 

Ποσότητα 

 

Τιμή 
μονάδας 

 

Κόστο
ς (€) 

 

Παρατηρήσεις 

1 Λειτουργικά Έξοδα (ΔΕΗ, 
νερό, γραφική ύλη, έξοδα 
υποδοχής και φιλοξενίας, 
μετακινήσεις, ταξίδια, 
εκτυπώσεις, κτλ) 

ΠΕ1.6: 

Αποδεικτικά 
Δαπανών 
Λειτουργικών 
Εξόδων και 
Αναλωσίμων 

του ΣΚ 

ΕΚΠΟΤ
Α 

μήνες 96 531,25 51.0
00,0
0 

 

         

 
Σύνολο 

51.
00
0,0
0€ 

 

 
Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών 
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α
/
α 

 
Περιγραφή 

Συμμετοχή σε 

Πακέτα Εργασίας 

Διαδικασία 

Ανάθεσης / 

θεσμικό 

πλαίσιο 

 

Μονάδ

α 

Μέτρηση

ς 

 
Ποσότητα 

 

Τιμή 
μονάδας 

 

Κόστ
ος 
(€) 

 
Παρατηρήσεις 

         

         

 
Σύνολο 

€  

Πίνακας Β.6 Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών) 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας , με αριθ.1321/2021 
της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 
 Την πρόταση του Αντιδημάρχου κ.Ιωάννη Καμπούρη για τον ορισμό του 

κ.Κωνσταντίνου Κατσαρού ως υπεύθυνου υποέργου και του κ.Ηλία Καράμπη ως 
επιστημονικού υπεύθυνου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), των άρθρων 82 και 83 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
τεσσάρων (44) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν  «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα τέσσερις (44) Δημοτικοί Σύμβουλοι.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  03η Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης υποέργου με ιδία μέσα 

Α/Α «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000577, που αφορά 
στην αλλαγή του Υπεύθυνου Υποέργου και τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου 
Κατσαρού - ΠΕ Διοικητικού, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Εφαρμογής 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας και στην αλλαγή του Επιστημονικά Υπεύθυνου και τον ορισμό του 

κ. Ηλία Καράμπη ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, Προϊσταμένου Τμήματος. 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΕΩ1Ρ-ΥΟ5


		2021-09-07T09:34:42+0300
	Athens




