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Κέντρο Συμβουλευτικής
Υποστήριξης  Γυναικών

Δήμου Χίου
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Δήμου Χίου

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

Παιδείας & Πολιτισμού

Γ

Υ

Ν

Α

Ι

Κ

Ε

Σ

ίνομαι δυνατή
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σφάλεια οικογένειας

σότητα των φύλων

αταγγέλω τη Βία

νημερώνομαι

πάσε τη σιωπή

Λειτουργεί από Δευτέρα έως και
Παρασκευή 8:00π.μ - 16:00μ.μ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 22713 50040

Fax: 22713 50010

email: womanaid@outlook.com

Δ/νση: Επαρχιακή οδός Χίου-
Δαφνώνα, Χαλκειός (πρώην

Δημαρχείο Καμποχώρων)

email:sos15900@isotita.gr

«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς

όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό

επίπεδο» στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Επιχειρησιακού

Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”



Στις 5 Φεβρουαρίου 2014 ξεκίνησε η

λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο

Δήμο Χίου.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών παρέχει

εξειδικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες που

υφίστανται βία (ενδοοικογενειακή βία,

σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, εμπορία

και διακίνηση) και σε γυναίκες που ανήκουν σε

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μετανάστριες,

γυναίκες με αναπηρία, αιτούσες άσυλο,

μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά).

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
στελεχώνεται με ειδικευμένο προσωπικό:

ΚοινωνικήΛειτουργό

Ψυχολόγο

Κοινωνιολόγο

Επίσης, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
του Δήμου Χίου, συνεργάζεται με δικηγόρο για
νομική στήριξη.
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Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται
ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το απόρρητο
της συμβουλευτικής.

To Συμβουλευτικό κέντρο Γυναικών του
Δήμου Χίου λειτουργεί σε συνδυασμό με:

Την πανελλαδικής εμβέλειας τηλεφωνική
γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που
προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και
τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες
θύματα βίας και λειτουργεί 24 ώρες το
24ωρο 365 ημέρες το χρόνο (με χρέωση
αστικής μονάδας).

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της
ΓΓΙΦ.

Τους Ξενώνες Φιλοξενίας και τα
Συμβουλευτικά Κέντρα τωνΔήμων.
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ToΣυμβουλευτικό κέντρο Γυναικών του Δήμου
Χίου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:

Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη σε
θύματα βίας.

Ψυχολογική υποστήριξη (ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας).

Νομική στήριξη.

Συνεργασία και παραπομπή σε άλλες
κοινωνικές υπηρεσίες.

Δράσεις πρόληψης για την εξάλειψη της
έμφυλης βίας κατά των γυναικών και
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
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