
 

 

 

Λίγα λόγια για τη βία 

«Η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί παλιά 

μάστιγα της κοινωνίας και κατάφωρη παραβίαση των 

βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυστυχώς, 

πρόκειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις 

κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα 

από το επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής 

σταθερότητας, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία. Συναντάται 

τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. 

Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο και ως εκ τούτου 

διαδεδομένο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της 

στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25
η
 

Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 

κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό 

πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. 

Στην Ελλάδα, έρευνες απέδειξαν ότι η βία 

εναντίον των γυναικών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις 

και το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό από ποτέ. Τις 

περισσότερες φορές οι γυναίκες – θύματα ενδο-

οικογενειακής βίας δεν καταγγέλλουν το γεγονός, 

θέλοντας με αυτό τον τρόπο να «προστατέψουν» την 

οικογένεια από τη δημοσιοποίηση του προβλήματος, 

ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που αυτό-ενοχοποιούνται ή 

αγνοούν ότι η ψυχολογική και οικονομική βία που τους 

ασκείται αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά και 

καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. 

Τα τελευταία 5,5 χρόνια η Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) λειτουργεί την 24ωρη 

πανελλαδική τηλεφωνική Γραμμή S.O.S. 15900. Κατά 

το χρονικό διάστημα από 11/3/2011 ως 16/11/2016, η 

Γραμμή δέχτηκε 26.548 κλήσεις, ενώ η ηλεκτρονική 

σελίδα www.womensos.gr δέχτηκε 346 ηλεκτρονικά 

μηνύματα. 

 

 

 

 

 

 Ο Δήμος Ρεθύμνης, αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη για πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου 

της βίας κατά των γυναικών, από τον Ιούλιο του 2013, 

εντάσσει στις κοινωνικές υπηρεσίες του το Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών. 

Σκοπός – Στόχος 

Στόχος του Κέντρου Συμβουλευτικής είναι: 

 Η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας 

εναντίον των γυναικών. 

 Η ΔΩΡΕΑΝ παροχή πολλαπλών υπηρεσιών 

συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες 

διέπονται από τους κανόνες του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. 

 Η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και 

ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη του 

ζητήματος της έμφυλης βίας, σε όλες της μορφές 

της, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 

 Η ανάδειξη του Κέντρου Συμβουλευτικής ως 

μέσο που θα «σπάσει τη σιωπή»  για τη βία, 

ώστε ν’ αποκτήσουν «φωνή» τα ίδια τα θύματα. 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε 

θέματα ισότητας των Φύλων. 

 Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη 

στήριξη των γυναικών-θυμάτων με την οπτική 

του φύλου). 

 Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα 

δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων βίας, τους 

σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες 

για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης, 

ασφαλιστικών μέτρων, διεκδίκηση επιμέλειας 

παιδιών. 

 Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας – όποτε αυτό 

απαιτείται - των θυμάτων σε ξενώνες, στις 

αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο 

δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, 

κέντρα ψυχικής υγείας, σε φορείς αρμόδιους για 

προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς 

προώθησης της απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και 

στήριξης παιδιών κ.λπ. 

 Παροχή, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς 

συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε 

γυναίκες-θύματα βίας. 

 Συμβουλευτική στήριξη σε γυναίκες οι οποίες 

υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (γυναίκες στο 

φάσμα της φτώχειας, μονογονείς, πρόσφυγες, 

μετανάστριες, ΑμΕΑ, άνεργες κτλ).  

 Δράσεις προώθησης της απασχόλησης 

/εργασιακή συμβουλευτική και πληροφόρηση. 

 

 

 

 

http://www.womensos.gr/


 

 

 

Στελέχωση 

Η διεπιστημονική ομάδα απαρτίζεται από: 

 Κοινωνιολόγο 

 Κοινωνική Λειτουργό 

 Ψυχολόγο 

 Νομικό 

 

Ωράριο λειτουργίας 

Εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν ραντεβού. 

Ποιες γυναίκες μπορούν να απευθυνθούν 

Γυναίκες που υφίστανται: 

 Σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, 

συναισθηματική ή λεκτική βία. 

 Οικονομική αποστέρηση ή κοινωνική 

απομόνωση. 

 Έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού. 

 Έχουν υπάρξει ή είναι θύματα πορνείας ή 

trafficking. 

 Έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση 

στον εργασιακό τους χώρο. 

 Γυναίκες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 

(στο φάσμα της φτώχειας, μονογονείς, 

πρόσφυγες, μετανάστριες, ΑμΕΑ, άνεργες 

κτλ). 

 

 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα 

 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS: 15900 

 Γραμμή Πληροφόρησης για την εμπορία 

ανθρώπων: 1109 

 Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης: 28310 

21307 

 Γραφείο Πρόνοιας Δήμου Ρεθύμνης: 28313 

41243 & 28313 41335 

 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνης: 28310 

20799 

 Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 28310 

42120 

 Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών Ρεθύμνης: 

28310 21400 & 28310 42270 

 Εισαγγελία Ρεθύμνης: 28310 55147 

 Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνης: 28310 88150 

 Δικηγορικός Σύλλογος: 28310 20534 

 Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης: 28310 87100 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάνε την αρχή… 

        …Σπάσε τη σιωπή 
 

Δ/νση: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 98 

Τηλ.:28310 56607, Fax:28310 21270 

E-mail: isotitavia.reth@gmail.com 

www.rethymno.gr 

www.facebook.com/isotitavia.reth 
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