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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Ρεθύμνου
εγκαινίασε εχθές η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ.Βάσω Κόλλια, στο
πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και την
υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης ή γυναικών που απειλούνται από το φαινόμενο.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Ρεθύμνου παρέχει υπηρεσίες πρώτης
γραμμής σε γυναίκες που υφίστανται βία κάθε μορφής (σωματική κακοποίηση,
ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία, σεξουαλική βία ή παρενόχληση κ.ο.κ.). Το
Κέντρο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνιολόγος, κοινωνική
λειτουργός, ψυχολόγος και αναμένεται η πρόσληψη νομικού) και αποτελεί τμήμα της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου. Οι υπηρεσίες είναι εξατομικευμένες,
παρέχονται αδάπανα, διέπονται από τους κανόνες του απορρήτου και αφορούν:
o

Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των Φύλων.

o

Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη των γυναικών θυμάτων
με την οπτική του φύλου).

o

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.

o

Παροχή, σε συνεργασία με τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο, νομικών υπηρεσιών
σε γυναίκες-θύματα βίας.

Το μέγεθος και τη σημασία του προβλήματος τόνισε στο χαιρετισμό της η Γενική
Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, η οποία υπογράμμισε ότι «η βία και η κακοποίηση
γυναικών αποτελούν την κρυμμένη «αλήθεια» της κοινωνίας μας, που αγγίζει κάθε
κοινωνική ομάδα, κάθε οικονομικό στρώμα, κάθε σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας.
Είτε συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες, είτε ως δημόσια μορφή εκφοβισμού ή ακόμη
ως εκδήλωση σεξισμού, πρόκειται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
γυναικών. Και αυτό έχει συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία. Καλούμε, λοιπόν, εκείνες
που υποφέρουν σιωπηλά να μιλήσουν. Η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται και
τιμωρείται ως έγκλημα από το Νόμο. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική
υπόθεση αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που μας αφορά όλους».
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών εντάσσεται σε ένα ευρύ πρόγραμμα
που υλοποιεί σε όλη τη χώρα η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Τη δημιουργία 15 Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών από τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ήδη τα 14
Κέντρα βρίσκονται σε λειτουργία.
Τη δημιουργία επιπλέον 25 Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων, υπό την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε όλη τη χώρα.
Ήδη τα 24 Κέντρα βρίσκονται σε λειτουργία.
Τη δημιουργία 19 Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας, υπό την εποπτεία
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη οι 13 Ξενώνες βρίσκονται σε λειτουργία.
Την υποστήριξη 2 ακόμη Ξενώνων, οι οποίοι λειτουργούν υπό την ευθύνη του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τη λειτουργία της 24ωρης Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, η οποία προσφέρει
άμεση υποστήριξη και συμβουλές σε γυναίκες-θύματα βίας.
Στοιχεία επικοινωνίας - Κέντρο
Θυμάτων Βίας, στο Δήμο Ρεθύμνου

Συμβουλευτικής

Υποστήριξης

Γυναικών

Το Κέντρο λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού.
Διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτη 98 (πρώην ΚΕΠ Δήμου), Ρέθυμνο.
Τηλ: 28310 56.607 (δωρεάν κλήση)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
κ. Χριστίνα Αγορίτσα, τηλ.: 213 1511148, xragoritsa@isotita.gr
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα.
www.isotita.gr
www.womensos.gr
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