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Ο ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ ΒΙΑ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ λειτουργεί ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίασ Γυναικών Θυμάτων Βίασ ςτο Δήμο 

Βόλου» (κωδ. ΟΠ 5000683) θ οποία εντάςςεται ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 2α «Ανάπτυξθ και 

Αξιοποίθςθ Ικανοτιτων Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενεργόσ Κοινωνικι Ενςωμάτωςθ» του 

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» ο 

οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΚΣ, προχπολογιςμοφ 1.104.585,39€. 

Λειτουργεί από τισ 24 επτεμβρίου 2013. Με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 4290/24-11-2020 (Α.Δ.Α. 9Ρ8Ρ7ΛΡ-

ΛΒ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ εγκρίκθκε θ ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ δομισ ζωσ 

31/12/2022. 

 

 τόχοσ του Ξενϊνα είναι θ παροχι αςφαλοφσ διαμονισ ςτισ γυναίκεσ κφματα βίασ και των 

παιδιϊν τουσ. Παρζχεται, ςτισ γυναίκεσ που φιλοξενοφνται και ςτα παιδιά τουσ, ςτζγθ, 

προςταςία, αςφάλεια, ψυχολογικι και κοινωνικι υποςτιριξθ από εξειδικευμζνο προςωπικό 

(ψυχολόγο και κοινωνικζσ λειτουργοφσ), με ςκοπό τθν αυτονομία τουσ, τθν ενδυνάμωςθ και 

τθν επανζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία και ςτθν αγορά εργαςίασ. Διευκολφνεται θ πρόςβαςι 

τουσ ςε φορείσ που ζχουν ςχζςθ με τθν απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ, κατάρτιςθ, 

όπωσ επίςθσ και ςτουσ φορείσ υγείασ και πρόνοιασ. 

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΟΝΣΑΙ 

Ο Ξενϊνασ προςφζρει αςφαλι διαμονι που περιλαμβάνει ςτζγθ και διατροφι. Η διαμονι ζχει 

μεταβατικό / προςωρινό χαρακτιρα, με ςτόχο θ γυναίκα να επανζλκει ςτθν κοινότθτα και να ηιςει 

ανεξάρτθτα από τθν βία και ζξω από αυτι. 

Φιλοξενοφνται γυναίκεσ που ζχουν υποςτεί και υφίςτανται βία ςε όλεσ τισ μορφζσ ι/και πολλαπλζσ 

διακρίςεισ (π.χ. μετανάςτριεσ, πρόςφυγεσ, μονογονείσ, ΑμΕΑ, άνεργεσ, άςτεγεσ κ.λπ.) μαηί με τα 

παιδιά τουσ, εφόςον πρόκειται για κορίτςια ζωσ 18 ετϊν και αγόρια ζωσ 12 ετϊν κι εφόςον 

διατρζχουν κίνδυνο και χριηουν αςφαλοφσ διαμονισ. τθν περίπτωςθ των ανιλικων αγοριϊν οι 

φορείσ παραπομπισ λαμβάνουν υπόψθ τουσ το όριο θλικίασ των 12 ετϊν. Οι φιλοξενοφμενεσ 

γυναίκεσ και τα παιδιά τουσ μποροφν να φιλοξενθκοφν ζωσ 3 μινεσ, ενϊ ανάλογα με τθν περίπτωςθ 
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και αν κρικεί αναγκαίο από το επιςτθμονικό προςωπικό και τθ Διοίκθςθ του Ξενϊνα, θ διάρκεια 

φιλοξενίασ μπορεί να παρατακεί. Διακζτει επαρκι μζτρα για τθν αςφάλεια των φιλοξενοφμενων, 

ενϊ παράλλθλα ςυνεργάηεται με το τοπικό Αςτυνομικό Σμιμα. 

 Ο Ξενϊνασ ζχει δυναμικότθτα 20 ατόμων (γυναικϊν και των παιδιϊν τουσ) και τα 

υπνοδωμάτια φιλοξενίασ ζχουν ανεξάρτθτθ τουαλζτα-μπάνιο. 

 Φυλάςςεται ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου κι ζχει ςυςτιματα 

αςφαλείασ, ςυναγερμοφ και άμεςθσ ςφνδεςθσ με τθν Ελλθνικι Αςτυνομία. 

 Παρζχει Κοινωνικι ςτιριξθ από Κοινωνικζσ Λειτουργοφσ. 

 Παρζχει Ψυχολογικι ςτιριξθ από Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο. 

 Παρζχει Επαγγελματικι ςυμβουλευτικι, υπθρεςίεσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ και 

 Νομικι ςτιριξθ, ςε ςυνεργαςία με τα υμβουλευτικά Κζντρα Γυναικϊν τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΔΟΠΙΦ).  

 Σο επιςτθμονικό προςωπικό του Ξενϊνα πραγματοποιεί δράςεισ ενθμζρωςθσ κι 

ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν με θμερίδεσ, διαλζξεισ και ομιλίεσ ςτα ςχολεία όλων των 

βακμίδων εκπαίδευςθσ ςτον διευρυμζνο Καλλικρατικό Διμο Βόλου. 

 

ΣΕΛΕΧΩΗ – ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο Ξενώνασ ςτελεχώνεται από  2 Κοινωνικζσ Λειτουργοφσ, 1 Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο, 1 Διοικθτικι 

Τπάλλθλο και 1 Τπάλλθλο Γενικϊν Κακθκόντων. 

Λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοςιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 

Οι παραπομπζσ ςτον Ξενϊνα γίνονται από: 

 τα υμβουλευτικά Κζντρα του Δικτφου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και 

Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΔΟΠΙΦ). 

 Σα Κζντρα Κοινότθτασ και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων  και 

 Σισ Τπθρεςίεσ του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ).  

 ε πολφ κρίςιμεσ και ζκτακτεσ περιπτϊςεισ παραπομπι μπορεί να γίνει από τθν τθλεφωνικι 

γραμμι SOS 15900, μετά από ζγκριςθ τθσ ΓΓΔΟΠΙΦ. 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΞΕΝΩΝΑ 

Οι φιλοξενοφμενεσ κατά τθν εγκατάςταςι τουσ ενημερώνονται προφορικά και γραπτά για τουσ 

κανόνεσ που διζπουν τη λειτουργία του Ξενώνα. τθ ςυνζχεια, ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

υπογράψουν τθ ςχετικι φόρμα των εν λόγω κανόνων. Η υποψιφια φιλοξενοφμενθ ςυμπλθρϊνει 

ζντυπθ αίτθςθ οικειοκελοφσ προςζλευςθσ για φιλοξενία. Για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ 

ςυνεκτιμϊνται τα προςκομιςκζντα παραπεμπτικά ζγγραφα και πραγματοποιείται ατομικι 

ςυνζντευξθ από τθν Κοινωνικι Λειτουργό. 
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Απαραίτητεσ για την ειςαγωγή ςτον Ξενώνα είναι οι ακόλουθεσ ιατρικζσ εξετάςεισ: 

 Γνωμάτευςθ από γενικό/ι ιατρό ι πακολόγο για αερογενϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα. 

 Δερματολογικι εκτίμθςθ για μεταδοτικζσ δερματικζσ αςκζνειεσ. 

 Ψυχιατρικι εκτίμθςθ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυμβίωςθσ με άλλα άτομα  και 

 Παιδιατρικι γνωμάτευςθ για τα παιδιά των γυναικϊν. 

ε περιπτϊςεισ εξαιρετικά ζκτακτησ ανάγκησ μπορεί να πραγματοποιθκεί προςωρινή ειςαγωγή 

ςτον Ξενϊνα μζγιςτησ διάρκειασ τριών (03) ημερών, χωρίσ να ζχουν γίνει οι προαναφερκείςεσ 

ιατρικζσ εξετάςεισ, για τθν προςωρινι φιλοξενία τθσ ςυγκεκριμζνθσ γυναίκασ, ςε υπάρχον χωριςτό 

τμιμα του Ξενϊνα. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Σα τθλζφωνα επικοινωνίασ κακϊσ και θ διεφκυνςθ του Ξενϊνα είναι απόρρθτα για λόγουσ 

αςφαλείασ και επομζνωσ οι ενδιαφερόμενεσ μποροφν να απευκφνονται: 

 Με e-mail ςτον Ξενϊνα Φιλοξενίασ Γυναικϊν Θυμάτων Βίασ Διμου Βόλου: 

xfkg.dvolou@gmail.com 

 το Σμιμα Κοινωνικισ Προςταςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ, ΚΑΠΗ και 

Δθμόςιασ Τγείασ Διμου Βόλου:  

 Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών: 24213 53145, -146, 147, -148. 

 Γραφείο Προϊςταμζνησ: 24213 53140. 

 Γραφείο Τπεφθυνησ Ζργου: 24213 53154. 

 την Σθλεφωνικι Γραµµι SOS 15900 τθσ  Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και 

Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΔΟΠΙΦ). Πρόκειται για γραμμι 

πανελλαδικήσ εμβζλειασ, 24ωρησ λειτουργίασ (00:00-24:00) 365 μζρεσ το χρόνο, με αςτικι 

χρζωςθ, τθν οποία ςτελεχϊνουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί/ζσ επιςτιμονεσ που παρζχουν 

άμεςθ βοικεια ςε ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά βίασ. 

 

 

 


