
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το  Συμβουλευτικό  Κέντρο  Γυναικών  Ηρακλείου εντάσσεται  στο  δίκτυο  υποστηρικτικών
δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών  και
Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  της  βίας  κατά  των
γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΕΠ «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε
γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις από εξειδικευμένο
προσωπικό  (ψυχολόγο,  κοινωνικό  λειτουργό,  νομικό).  Οι  υπηρεσίες  καλύπτονται  από  το
A  ΠΟΡΡΗΤΟ της συμβουλευτικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

 ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση,

 νομική  συμβουλευτική  και  πληροφόρηση  για  τα  δικαιώματα  των  γυναικών,  τους
σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας,
κ.ά.,

 ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη των γυναικών με την οπτική του
φύλου),

 συνεργασία  με  άλλες  υπηρεσίες  και  παραπομπή  των  γυναικών  σε  ξενώνες,  στις
αστυνομικές  και  εισαγγελικές  αρχές,  στο  δικαστήριο,  σε  νοσοκομεία,  σε  φορείς
αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και
υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου δέχεται γυναίκες:

 που υφίστανται σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, 

 που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία,

 που υφίστανται οικονομική βία,

 που έχουν υποστεί  βία από μέλος της οικογένειάς τους (σύζυγο, σύντροφο, πατέρα,
αδερφό ή άλλο συγγενικό πρόσωπο),

 που έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού,

 που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορία με σκοπό την
οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking),

 που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο, στην
οικογένεια.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών  λειτουργεί σε συνδυασμό με  ένα  Δίκτυο εξήντα μίας
(61) υποστηρικτικών δομών που περιλαμβάνει:

 Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση/365 ημέρες τον
χρόνο και προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες-θύματα βίας. 

 Δέκα τέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) της ΓΓΙΦ, τα οποία λειτουργούν
στις έδρες των Περιφερειών της χώρας και στον Πειραιά και  με φορέα υλοποίησης το
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
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 Είκοσι  πέντε  (25)  Συμβουλευτικά  Κέντρα  και δέκα  εννέα  (19)  Ξενώνες
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, τα οποία λειτουργούν
σε  ισάριθμους  Δήμους,  οι  οποίοι  επιλέχθηκαν  με  αντικειμενικά  πληθυσμιακά  και
γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της
χώρας. Επίσης, χρηματοδοτήθηκαν  δύο (2) Ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ για την
αναβάθμισή τους, οι οποίοι λειτουργούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης,  για  περισσότερες  πληροφορίες,  μπορείτε  να  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα:
www  .  womensos  .  gr

Είναι βέβαιο ότι η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτικό αλλά κοινωνικό
ζήτημα και αποτελεί προαπαιτούμενο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου:

Στενημάχου 3, Θέρισος (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)

Τηλ.: 2810 341387 / Fax: 2810 341387 / E-mail: irakleio@isotita.gr  
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