
 
 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου 
Χαλανδρίου απευθύνεται σε: 
 
•γυναίκες που βιώνουν ή έχουν υποστεί βία 
στο οικογενειακό, εργασιακό ή ευρύτερο 
κοινωνικό τους περιβάλλον (ψυχολογική βία, 
οικονομική, λεκτική, σεξουαλική, σωματική)
  
•γυναίκες που αντιμετωπίζουν μια περίοδο 
κρίσης (άνεργες, διαζευγμένες, κ.α.) 
•γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις (άγαμες μητέρες, μετανάστριες, 
ΑΜΕΑ, κ.α.) 
 
Οι ωφελούμενες μπορούν να προέρχονται 
από κάθε περιοχή και οι υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 
 
 

 

  
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών  
Δήμου Χαλανδρίου παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες, όπως: 
•ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε όλες τις 
προαναφερθείσες ομάδες 
•ψυχοεκπαίδευση (κύκλοι ομιλιών σε 
επιλεγμένη θεματολογία με στόχο την 
προσωπική ενδυνάμωση) 
•ομαδική συμβουλευτική σε γυναίκες που 
έχουν ολοκληρώσει τις ατομικές συναντήσεις 
•εξειδικευμένη πληροφόρηση και  
ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των 
δύο φύλων και πρόληψης της έμφυλης βίας 
•νομική συμβουλευτική σε θέματα έμφυλης 
βίας και άλλα (οικογενειακό δίκαιο, βία, 
εργασία, άδεια παραμονής στη χώρα, κ.α.) 
•επαγγελματική συμβουλευτική (προώθηση 
στην απασχόληση, εναρμόνιση 
επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής, 
διαχείριση δυσκολιών στον χώρο εργασίας)  
•παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες υγείας, αστυνομικές και 
εισαγγελικές αρχές κ.α. 

  

    Δεν είσαι η μόνη 

              Δεν είσαι μόνη 

 
 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου 
Χαλανδρίου καταρτίζεται από έμπειρο και 
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, κοινωνική 
λειτουργό, κοινωνιολόγο, νομικό & 
ψυχολόγο. Οι σύμβουλοι: 
 
•παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
συμβουλευτικής. 
•τηρούν το απόρρητο της συµβουλευτικής κι 
ενηµερώνουν τη συµβουλευόµενη ότι 
τηρούνται οι κανόνες της εχεµύθειας. 
•ενθαρρύνουν τις γυναίκες να βγουν από την 
αποµόνωση, να κατανοήσουν ότι δεν είναι 
µόνες και ότι δεν ευθύνονται για τη βία που 
υφίστανται. 

 

Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η 
ενδυνάμωση των γυναικών και η επανάκτηση 
της αυτοεκτίμησής τους ώστε να μπορέσουν 
να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής, 
επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής 
και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες 
αποφάσεις για το μέλλον τους. 



 

 

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου 
Χαλανδρίου λειτουργεί σε συνεργασία με: 
 
•την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική 
Γραμμή SOS 15900 της Γενική Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων, που προσφέρει 
υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής 
συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας σε 
24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, με αστική 
χρέωση. 
•Τα συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που 
λειτουργούν από το 1988 στην Αθήνα. 
•Τα συμβουλευτικά κέντρα και τους Ξενώνες 
Φιλοξενίας άλλων δήμων.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών  
Δήμου Χαλανδρίου 
Ώρες κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή,                
9π.μ. - 3μ.μ. (κατόπιν ραντεβού) 
Στρ. Αλ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι, 15234 
Τηλ./Φαξ: 2106899916 
Εmail: womenaidhalandri@gmail.com.gr 
Web page: womenaidhalandri.blogspot.gr 
 

 
Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 
Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών σε άλλες πόλεις, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα isotita.gr 
 

 
Οι ωφελούμενες μπορούν να προέρχονται από κάθε περιοχή 
και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 
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