
Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται ∆ΩΡΕΑΝ
και καλύπτονται από το απόρρητο της συµβουλευτικής

Οι υπηρεσίες παρέχονται εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες, κατόπιν ραντεβού
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∆εν είσαι η µόνη
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

To Συµβουλευτικό Κέντρο
Γυναικών συνεργάζεται µε: 

■ To Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

 σε θέµατα συµβουλευτικής απασχόλησης και 

 επιχειρηµατικότητας

■ Τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για την παροχή 

 νοµικής βοήθειας

Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου
Στενηµάχου 3, 713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: / Fax:  2810 341387  
E-mail:  irakleio@isotita.gr

Για πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία Συµβουλευτικών Κέντρων 
σε άλλες πόλεις απευθυνθείτε στο www.isotita.gr

Τα Συµβουλευτικά Κέντρα Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας και η Τηλεφωνική Γραµµή 
SOS 15900 της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και οι Ξενώνες 
και τα Συµβουλευτικά Κέντρα των ∆ήµων συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ / Ε.Π. 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».



 

 

 

  ■ Γυναίκες που υφίστανται βία [ενδοοικογενειακή,

 σεξουαλική παρενόχληση, βιασµό, εµπορία 

  και διακίνηση (trafficking), κ.ά.] 

■  Γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 

 (µετανάστριες, αιτούσες άσυλο, γυναίκες µε αναπηρία, 

 µονογονείς κ.ά.)

■  Άνεργες γυναίκες

■  Γυναίκες που επιθυµούν να δηµιουργήσουν επιχείρηση 

 

  

 

  

   

  

 

  

 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
παρέχει εξειδικευµένες και εξατοµικευµένες
υπηρεσίες σε γυναίκες, όπως: 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών 
στελεχώνεται µε ειδικευµένο 
και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό:  

Το Συµβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών απευθύνεται σε:

Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
λειτουργεί σε συνδυασµό µε: 

  ■ Tην πανελλαδικής εµβέλειας Τηλεφωνική

 Γραµµή SOS 15900 της ΓΓΙΦ που προσφέρει

 υπηρεσίες ενηµέρωσης και τηλεφωνικής 

 συµβουλευτικής σε γυναίκες θύµατα βίας

 σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες το χρόνο

 µε αστική χρέωση

■ Τα Συµβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ 

■ Τους Ξενώνες Φιλοξενίας και τα Συµβουλευτικά 

 Κέντρα των ∆ήµων.

 

 
 

  

  

 

  

 

■  Ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύµατα βίας

 λόγω φύλου

■  Νοµική συµβουλευτική (οικογενειακό δίκαιο, βία, 

 εργασία, άδεια παραµονής στη χώρα κ.ά.) 

■  Νοµική βοήθεια

■  Παραποµπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες 

■ Ψυχολόγους   ■ Κοινωνικούς/ές λειτουργούς  ■ Νοµικούς       
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