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Αθήνα, 22/06/2012
Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2900
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Κανονισµός Λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Π.∆. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α΄/8.2.2008) «Οργανισµός της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων».
2. Τις διατάξεις του Π.∆.189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/5.11.2009) «Καθορισµός
και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28.9.2010) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός
των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων», σύµφωνα µε το οποίο η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
φύλων µεταφέρεται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011).
5. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε αριθ. πρωτ.
∆ΟΙΚ/6383/1.12.2009 «∆ιορισµός Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων».
6. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε αριθ. Πρωτ.4089/6.9.2011
(ΦΕΚ 1978 Β΄/6.9.2011) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στη Γενική
Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και λοιπών
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων».
7. Την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος για την ουσιαστική ισότητα
των Φύλων 2010 – 2013.
8. Την µε αριθ. πρωτ. ∆∆ΟΙΚ/Φ.1/1093/28.2.2012 Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, για την «Έναρξη λειτουργίας των
Συµβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων».
9. Την µε αρ. πρωτ. 977/17-9-2010 Απόφαση Ένταξης στο ΕΣΠΑ της
Πράξης µε τίτλο «∆ράσεις της δηµόσιας διοίκησης για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών στον άξονα
προτεραιότητας 07» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την µε αρ. πρωτ. 978/17-9-2010 Απόφαση Ένταξης στο ΕΣΠΑ της
Πράξης µε τίτλο «∆ράσεις της δηµόσιας διοίκησης για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών στον άξονα
προτεραιότητας 08» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την µε αρ. πρωτ. 979/17-9-2010 Απόφαση Ένταξης στο ΕΣΠΑ της
1

ΑΔΑ: Β4ΛΑΝ-ΔΑΝ

Πράξης µε τίτλο «∆ράσεις της δηµόσιας διοίκησης για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών στον άξονα
προτεραιότητας 09» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την µε αριθ. Μητρώου 1013/9.2.2010 άδεια λειτουργίας αρχείου µε
ευαίσθητα δεδοµένα σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.2472/1997, της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αποφασίζουµε
Την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας των
Συµβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ).
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Στόχος των Συµβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ, που συνιστούν
υπηρεσίες πρώτης γραµµής, είναι η αντιµετώπιση και καταπολέµηση της
βίας κατά των γυναικών, η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών συµβουλευτικής
στήριξης σε γυναίκες, που είναι ή έχουν υπάρξει θύµατα βίας καθώς και η
υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη του φαινοµένου σε κεντρικό και
τοπικό επίπεδο.
Η λειτουργία των δεκατεσσάρων (14) Συµβουλευτικών Κέντρων στις
Πρωτεύουσες των 13 ∆ιοικητικών Περιφερειών και στον Πειραιά αποτελεί
µέρος ενός ολοκληρωµένου δικτύου υπηρεσιών πρόληψης και
αντιµετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι
Υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες θύµατα βίας να
επικοινωνήσουν µε ένα φορέα αντιµετώπισης της έµφυλης βίας και
παρέχουν πολλαπλή συµβουλευτική στήριξη.
Τα αποτελέσµατα που επιδιώκεται να προκύψουν από τη λειτουργία
των Συµβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ είναι:
1. Η δυνατότητα της πρόσβασης κάθε γυναίκας που έχει ανάγκη σε
υπηρεσίες αντιµετώπισης της βίας ανώνυµα.
2. Η αντιµετώπιση του συµβάντος έµφυλης βίας που θέλει να συζητήσει
κάθε γυναίκα.
3. Η πρόληψη της βίας µέσα από τη διάδοση των αποτελεσµάτων του
έργου των Συµβουλευτικών Κέντρων.
4. Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών άµεσης αρωγής προς τις γυναίκεςθύµατα έµφυλης βίας, σε θέµατα πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής
στήριξης και νοµικής συµβουλευτικής προκειµένου να αντιµετωπίσουν
τη βίαιη συµπεριφορά και τις επιπτώσεις της.
5. Η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιµης
σηµασίας για την ανάδειξη του ζητήµατος της έµφυλης βίας όλων των
µορφών, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
6. Η συµβολή της λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων στο να
«σπάσει η σιωπή» σχετικά µε τη βία και να αποκτήσουν φωνή τα ίδια τα
θύµατα.
ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ
Τα Συµβουλευτικά Κέντρα δέχονται:
•
Γυναίκες που υφίστανται σωµατική κακοποίηση.
•
Γυναίκες που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηµατική ή λεκτική βία.
•
Γυναίκες που υφίστανται οικονοµική βία.
•
Γυναίκες που έχουν υποστεί βιασµό ή απόπειρα βιασµού.
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•
•

Γυναίκες που έχουν υπάρξει θύµατα πορνείας ή trafficking.
Γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.

Στα Συµβουλευτικά Κέντρα απευθύνονται οι γυναίκες κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας των ιδίων ή της υπηρεσίας από την οποία
παραπέµπονται (π.χ. τηλεφωνική γραµµή SOS). Μόνο σε έκτακτες
περιπτώσεις-και κατά την κρίση της/του συµβούλου- µπορεί να παρασχεθεί
υπηρεσία συµβουλευτικής άµεσα.
Επίσης στα Συµβουλευτικά Κέντρα µπορούν να απευθύνονται πολίτες
και φορείς κατόπιν συνεννόησης, προκειµένου να πληροφορηθούν για
θέµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών.
ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Επειδή:
•

•
•

•

•
•
•

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων η οποία ωθεί τις γυναίκες σε θέση κοινωνικού
αποκλεισµού.
Η άνιση µεταχείριση των φύλων είναι κοινωνικά υπαρκτή αλλά όχι
αποδεκτή
Οι βαθύτερες αιτίες της έµφυλης βίας είναι κοινωνικές και όχι
προσωπικές, αν και οι γυναίκες βιώνουν τη βία σε προσωπικό
επίπεδο.
Τα Συµβουλευτικά Κέντρα υιοθετούν την οπτική του φύλου κατά τη
συµβουλευτική στήριξη, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας
τους.
Η σχέση συµβούλου-συµβουλευόµενης βασίζεται στην ισοτιµία και όχι
στην αναπαραγωγή σχέσεων εξουσίας.
Οι σύµβουλοι δεν χρησιµοποιούν το κύρος της θέσης τους για να
κατευθύνουν τη γυναίκα στη λήψη αποφάσεων.
Μέσω της ενδυνάµωσης των γυναικών, ενθαρρύνεται η επανάκτηση
της αυτοεκτίµησής τους ώστε να µπορέσουν να αναλάβουν την
ευθύνη της επαγγελµατικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής
και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το µέλλον τους.

Η συµβουλευτική προσέγγιση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
•
•

•

•

Υιοθετείται η συµβουλευτική µε την οπτική του φύλου.
∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε διάκριση κατά των συµβουλευόµενων
γυναικών στη βάση της οικονοµικής και κοινωνικής τους κατάστασης,
της καταγωγής, του µορφωτικού τους επιπέδου της εθνικής τους
ταυτότητας, των φυσικών τους ικανοτήτων, του σεξουαλικού τους
προσανατολισµού κ.λπ.
Τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας που αφορά στην προστασία των
προσωπικών δεδοµένων των συµβουλευόµενων γυναικών που
προσφεύγουν
στις
υποστηρικτικές
υπηρεσίες
της
ΓΓΙΦ
(Συµβουλευτικά Κέντρα και Τηλεφωνική Γραµµή SOS) στο
προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις Υπηρεσίες καθώς και σε όλους
/όλες τους/τις εργαζόµενους/ες της ΓΓΙΦ.
Επιδιώκεται η διεπιστηµονική συνεργασία.

Οι Σύµβουλοι:
•

Ενηµερώνονται και στηρίζουν το συµβουλευτικό τους έργο σε
επιστηµονικά δεδοµένα και όχι σε στερεότυπα.
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•

∆εν χρησιµοποιούν το κύρος της θέσης τους για να επηρεάσουν τις
γυναίκες στη λήψη των αποφάσεών τους.

Αντίθετα:
•

•

•
•

Προσπαθούν να ενδυναµώσουν τις γυναίκες ώστε να πάρουν οι ίδιες
τις αποφάσεις που τις αφορούν σύµφωνα µε τις πραγµατικές τους
ανάγκες.
Ενθαρρύνουν τις γυναίκες να βγουν από την αποµόνωση, να
κατανοήσουν ότι δεν είναι µόνες και ότι δεν ευθύνονται για τη βία που
υφίστανται.
Τηρούν το απόρρητο της Συµβουλευτικής και ενηµερώνουν τις
συµβουλευόµενες ότι τηρούνται οι κανόνες της εχεµύθειας.
Ενθαρρύνουν την ενεργητική συµµετοχή των συµβουλευόµενων στο
σχεδιασµό και την εξέλιξη των ενεργειών στήριξης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Συµβουλευτικά Κέντρα είναι:
•
•
•

•

•

Υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης σε θέµατα
ισότητας των Φύλων.
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συµβουλευτικής (εξειδικευµένη στήριξη
των γυναικών θυµάτων µε την οπτική του φύλου).
Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για τα
δικαιώµατα των γυναικών-θυµάτων βίας, τους σχετικούς νόµους, τις
απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης,
ασφαλιστικών µέτρων, διεκδίκηση επιµέλειας παιδιών κ.ά.
Υπηρεσίες παραποµπής ή συνοδείας - όποτε αυτό απαιτείται - των
θυµάτων σε ξενώνες, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο
δικαστήριο, σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, 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.

Ειδικότερα, κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο θα παρέχει σε συνεργασία µε
∆ικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, εκτός της νοµικής συµβουλευτικής στο
πλαίσιο της δοµής του, νοµικές υπηρεσίες (legal aid) σε γυναίκες - θύµατα
βίας. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η σύναψη σχετικών Πρωτοκόλλων
Συνεργασίας µε τους κατά τόπους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, όπου είναι
εφικτό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η δωρεάν παροχή νοµικών υπηρεσιών
(legal aid) προς τις συµβουλευόµενες γυναίκες-θύµατα βίας σε ενδεχόµενη
προσφυγή τους στις δικαστικές αρχές.
∆ράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για
την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών
Παράλληλα τα Συµβουλευτικά Κέντρα αναπτύσσουν δράσεις
πρόληψης για την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας που αφορούν κυρίως στην
πραγµατοποίηση συναντήσεων και στη διασύνδεση, τη δικτύωση και
συνεργασία µε τοπικούς φορείς. Στόχος των δράσεων πρόληψης για την
εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και των δράσεων
ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου είναι η µηδενική ανοχή της βίας,
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η έµπρακτη κατοχύρωση του δικαιώµατος των γυναικών σε µια ζωή χωρίς
βία, η πληροφόρηση για τη σοβαρότητα και τη συχνότητα του φαινοµένου
της βίας κατά των γυναικών. Ακόµα η διάδοση της πληροφόρησης για το
γεγονός ότι η βία συνιστά αδίκηµα που τιµωρείται, όπως επίσης και ότι τα
δικαιώµατα των θυµάτων προστατεύονται µε συγκεκριµένες νοµοθετικές
διατάξεις
Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενηµέρωση κι
ευαισθητοποίηση οµάδων του πληθυσµού οι οποίες είτε είναι περισσότερο
ευάλωτες στη βία (µετανάστριες, ΑµεΑ κλπ) είτε έρχονται σε επαφή µε
θύµατα βίας (επαγγελµατίες όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
αστυνοµικοί κλπ).
Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται µέσω συνεργασιών σε τοπικό
επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων τα Συµβουλευτικά Κέντρα
αναπτύσσουν ενέργειες δικτύωσης µε τοπικούς φορείς.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Για τη λειτουργία των Συµβουλευτικών Κέντρων απασχολούνται:
•
•

Στελέχη ∆ιοικητικού Συντονισµού.
Σύµβουλοι Κοινωνικής, Ψυχολογικής και Νοµικής στήριξης.

Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των Συµβουλευτικών
Κέντρων πριν την έναρξη της παροχής υπηρεσιών ο φορέας υποχρεούται
να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση
της βίας κατά των γυναικών καθώς και σχετικά µε τους απαιτούµενους
χειρισµούς µε βάση τα εκπαιδευτικά εργαλεία που έχει εκπονήσει.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Για την υποστήριξη των αναγκών των γυναικών θυµάτων βίας και την
πραγµατοποίηση των στόχων του Κέντρου οι σύµβουλοι συνεργάζονται µε
τη συµβουλευόµενη και συνεκτιµούν τις ιδιαίτερες ανάγκες της για
κοινωνική, ψυχολογική ή νοµική στήριξη.
Ο τρόπος προσέγγισης από τα διοικητικά στελέχη και τις/τους
συµβούλους προς τις γυναίκες που απευθύνονται στα Συµβουλευτικά
Κέντρα ακολουθεί τα στάδια του µεθοδολογικού µοντέλου που περιγράφεται
αναλυτικά στον Οδηγό Συµβουλευτικής Γυναικών µε την οπτική του Φύλου
της ΓΓΙΦ.
Συνοπτικά:
Στις τηλεφωνικές κλήσεις απαντά το στέλεχος διοικητικής
υποστήριξης/υποδοχής, που ακούει µε ενσυναίσθηση κάθε γυναίκα που
καλεί και παρέχει πληροφόρηση για την ταυτότητα του φορέα και τις
παρεχόµενες υπηρεσίες. Καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στην
ηµεροµηνία, το αίτηµα, την περιοχή, το τηλέφωνο, δηµογραφικά στοιχεία, το
είδος της βίας, τον τρόπο που πληροφορήθηκε για το Κέντρο και επί αυτού
του εντύπου υποδοχής γράφονται σχόλια και παρατηρήσεις. Μετά τη
διερεύνηση του αιτήµατος της κάθε γυναίκας ακολουθεί η παραποµπή του
στις/στους συµβούλους του Κέντρου ή σε άλλους φορείς, οι οποίοι κρίνονται
κατά περίπτωση ως οι πλέον αρµόδιοι. Οι σύµβουλοι του Κέντρου έρχονται
σε επαφή µε το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και προγραµµατίζουν την αρχική
ή/και τις ακόλουθες συνεδρίες.
Στην πρώτη συνάντηση η/ο σύµβουλος ενηµερώνει τη γυναίκα για τις
δράσεις και τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Κέντρου, προκειµένου να
5
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γνωρίζει τι µπορεί να αξιοποιήσει. Επίσης, ενηµερώνει για το φορέα, το
ωράριο, τον τρόπο λειτουργίας του και το περιεχόµενο των προσφερόµενων
υπηρεσιών.
Σε αυτή τη φάση, στο πλαίσιο ατοµικών συνεδριών, πραγµατοποιείται
από τη/το σύµβουλο η καταγραφή στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά
χαρακτηριστικά, όπως σύνθεση της οικογένειας, εργασιακή κατάσταση,
κοινωνικο-οικονοµικό status, κατάσταση υγείας κ.λπ., καθώς και το αίτηµα
αλλά και ο λόγος που κινητοποίησε τη γυναίκα να απευθυνθεί στο
Συµβουλευτικό Κέντρο. Το έντυπο κοινωνικού ιστορικού αφορά στα
δηµογραφικά στοιχεία της συµβουλευόµενης, του δράστη, το ιστορικό
κακοποίησης, τη νοµική κατάσταση της συµβουλευόµενης, το αν αναζήτησε
βοήθεια κατά το παρελθόν, στην περιγραφή του αιτήµατος (ψυχολογική
στήριξη, κοινωνική στήριξη, νοµική συµβουλευτική, φιλοξενία, νοµική
βοήθεια, ανεύρεση εργασίας ή άλλο.) Το Κοινωνικό Ιστορικό
συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται καθόλη τη διάρκεια των συνεδριών.
Στην πρώτη συνεδρία συµβουλευτικής της γυναίκας γίνεται εκτίµηση
των άµεσων αναγκών της, που µπορεί να αφορούν θέµατα ασφάλειας,
µετοίκησης, ανεργίας, ανάγκης σε σίτιση και είδη πρώτης ανάγκης κ.ο.κ.
Μέσα από τη διαδικασία της συµβουλευτικής η γυναίκα ενθαρρύνεται
να περιγράψει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Στόχος, µέσα από το
ατοµικό σχέδιο δράσης και τη συµβουλευτική διαδικασία, είναι η
ενδυνάµωσή της, η αποδέσµευσή της από τα αισθήµατα ενοχής ή
αυτοµοµφής που πιθανόν να έχει και η ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και
της προσωπικής της δύναµης.
Η γυναίκα διαµορφώνει από κοινού µε την/τον σύµβουλο ένα
λεπτοµερές Σχέδιο ∆ράσης, στο πλαίσιο του οποίου προσδιορίζονται οι
στόχοι, ο αριθµός των συνεδριών, η διάρκεια της συµβουλευτικής κ.ά., και
το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο και να τροποποιείται κατά την εφαρµογή
του, ανάλογα µε τις ανάγκες της ίδιας.
Σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση (follow up), την αξιολόγηση των
συµβουλευτικών ενεργειών και τη θετική ή όχι επίδραση τους στις γυναίκες
θύµατα βίας, µετά την ολοκλήρωση του κύκλου συνεδριών,
χρησιµοποιούνται ειδικά έντυπα (ερωτηµατολόγια).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Οι σύµβουλοι συνεργάζονται µεταξύ τους και κάνουν εσωτερικές
παραποµπές ώστε να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γυναίκας.
Σέβονται τις πιθανές δυσκολίες και τους περιορισµούς που αντιµετωπίζει η
γυναίκα, καθώς και τις αντιφάσεις και παλινδροµήσεις στη συµπεριφορά και
τα συναισθήµατά της. Συνδυάζοντας τα δεδοµένα που καταγράφει κάθε
ειδικότητα και συνθέτοντας την εικόνα των αναγκών της γυναίκας, γίνεται ο
σχεδιασµός που αφορά σε συγκεκριµένες ενέργειες συµβουλευτικής
στήριξης.
Κάθε ειδικότητα επιτελεί συγκεκριµένο ρόλο και η παραποµπή της
γυναίκας σε περισσότερες της µίας ειδικότητες προτείνεται και
πραγµατοποιείται, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, εφόσον υπάρχει η
συµφωνία της ίδιας. Για παράδειγµα γίνεται παραποµπή σε ψυχολόγο όταν
χρειάζεται ψυχολογική στήριξη, σε νοµικό όταν υπάρχουν ζητήµατα νοµικής
φύσεως και δικαιωµάτων και σε κοινωνική λειτουργό για το χειρισµό και την
παρέµβαση σε θέµατα εργασιακά, φιλοξενίας, ενηµέρωσης για
συνταξιοδότηση, δικαιωµάτων των αλλοδαπών γυναικών, δικτύωσης µε
άτοµα ή δοµές της κοινότητας.
Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών συµβουλευτικής διαδικασίας
ακολουθεί εκτίµηση σε συνάρτηση µε τους αρχικούς στόχους, τόσο από
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την/τον σύµβουλο που συνεργάζεται µε τη συµβουλευόµενη, όσο και από τη
διεπιστηµονική οµάδα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Η διεπιστηµονική προσέγγιση αφορά στη συνεργασία των
διαφορετικών ειδικοτήτων µε στόχο µία σφαιρική αντιµετώπιση των
επιµέρους προβληµάτων και αναγκών των γυναικών, αλλά και τη συνθετική
αντιµετώπισή τους.
Οι διεπιστηµονικές συναντήσεις που πραγµατοποιούνται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά δεκαπενθήµερο) κρίνονται απαραίτητες. Στις
συγκεκριµένες συναντήσεις τίθενται τρέχοντα ζητήµατα που αφορούν σε
περιστατικά που αντιµετωπίζει το Κέντρο και πραγµατοποιείται συζήτηση
µεταξύ των συµβούλων και ανταλλαγή απόψεων. Οι σύµβουλοι είναι σε
επικοινωνία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων, που προΐσταται των Συµβουλευτικών Κέντρων.
Η συµβουλευτική στήριξη πραγµατοποιείται σε ατοµικές ή οµαδικές
συνεδρίες. Κάθε ατοµική συνεδρία διαρκεί συνήθως 45 έως 60 λεπτά.
Το προσωπικό του Κέντρου συµµετέχει σε συνέδρια, ηµερίδες κ.ο.κ.,
παρουσιάζει το συµβουλευτικό και ερευνητικό του έργο και συνεργάζεται µε
άλλα συµβουλευτικά κέντρα και αντίστοιχες υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό µε στόχο τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κάθε εργαζόµενη/ος αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την ειδικότητά της/του. Επιπροσθέτως, αναλαµβάνει καθήκοντα, που
απορρέουν από τους στόχους και τις γενικότερες ανάγκες του πλαισίου,
τηρώντας τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της δοµής και
αναγνωρίζοντας τον αλληλοσυµπληρωµατικό χαρακτήρα που πρέπει να
διέπει τους ρόλους των συµβούλων.
Όλα τα µέλη της οµάδας θεωρούνται ισότιµα και έχουν υποχρέωση να
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του Κέντρου και να υποστηρίζουν τις
δράσεις του.
Η τήρηση της αρχής της εχεµύθειας, της διαφύλαξης του απορρήτου
και των λοιπών δεσµεύσεων που απορρέουν από τον Κώδικα ∆εοντολογίας
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (Απόφαση αρ. πρωτ.
2134/25.4.2012) αποτελεί υποχρέωση όλων των στελεχών του Κέντρου.
Σύµβουλος κοινωνικής στήριξης
Η/Ο σύµβουλος κοινωνικής στήριξης, µε εκπαίδευση και εξειδίκευση
στη συµβουλευτική γυναικών θυµάτων βίας, παρέχει συµβουλευτική για την
ενδυνάµωση τους και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης που καλύπτουν
ζητήµατα όπως η αντιµετώπιση πρωταρχικών αναγκών και συγκεκριµένων
πρακτικών θεµάτων που είναι κρίσιµα για τις γυναίκες. Συνεργάζεται µε
υπηρεσίες και φορείς της κοινότητας.
Αρµοδιότητες:
•

Είναι υπεύθυνη/ος στην πρώτη συνεδρία για τη λήψη ενός όσο δυνατό
πληρέστερου κοινωνικού ιστορικού της γυναίκας, το οποίο καταγράφει
και αρχειοθετεί. Εκτιµά και διερευνά το βαθµό επικινδυνότητας του
δράστη ώστε, σε συνεργασία µε τη διεπιστηµονική οµάδα να υπάρξει
η κατάλληλη αντιµετώπιση και στήριξη της γυναίκας. Εκτιµά το βαθµό
επιρροής της κακοποίησης στην υπόλοιπη ζωή της γυναίκας, ώστε να
εµπλουτιστεί το ιστορικό της.
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•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

Πληροφορεί τις γυναίκες για τα δικαιώµατά τους και τις ενηµερώνει για
τις δυνατότητες του Κέντρου και τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
Ενηµερώνει για τις κοινωνικές παροχές που µπορούν να
αξιοποιήσουν, για θέµατα ασφαλιστικών δικαιωµάτων και άλλα θέµατα
κοινωνικής προστασίας.
Παρέχει σε ατοµική ή οµαδική συνάντηση υπηρεσίες κοινωνικής
στήριξης και συµβουλευτικής.
Μετά από κάθε συνεδρία, συµπληρώνει κατά το λόγο αρµοδιότητάς
της/του το έντυπο κοινωνικού ιστορικού, συντάσσει εκθέσεις όταν
χρειάζεται και ενηµερώνει τα αρχεία του Συµβουλευτικού Κέντρου.
∆ιατηρεί δεδοµένα, προκειµένου να αξιοποιηθούν επιστηµονικά ή
ερευνητικά.
Παραπέµπει σε άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένης στήριξης, όταν αυτό
είναι απαραίτητο. Κάνει τη διασύνδεση µε υπηρεσίες υγείας και
ψυχικής υγείας για παιδιά, κοινωνικές υπηρεσίες για ευπαθείς οµάδες
γυναικών (θύµατα trafficking, οροθετικές, µονογονεϊκές και άλλες).
Συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες, παρακολουθεί την πορεία των
συµβουλευόµενων που έχουν παραπεµφθεί και διαµεσολαβεί
προκειµένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε φορείς
προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευσης-κατάρτισης, υγείαςπρόνοιας, κλπ.
Για την επιτυχία των σκοπών του Συµβουλευτικού Κέντρου απαιτείται
η διασύνδεση και η συνεχής συνεργασία µε φορείς, όπως οι
κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων, οι Ξενώνες Φιλοξενίας, το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ΜΚΟ κ.λπ. Καταγράφει τις
υπάρχουσες δοµές αρωγής και προστασίας γυναικών - θυµάτων βίας,
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις κατά της βίας σε τοπικό επίπεδο και
τους φορείς και υπηρεσίες που παρέχουν συµπληρωµατικές µε το
Συµβουλευτικό Κέντρο Υπηρεσίες. Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα
επικαιροποιεί τον κατάλογο των φορέων που µπορεί να απευθυνθεί
για συνεργασία, ενισχύοντας τη συµβουλευτική κοινωνική στήριξη.
Ως µέλος της διεπιστηµονικής οµάδας, ενηµερώνει την οµάδα µε τις
πληροφορίες και τις τεχνικές κοινωνικής παρέµβασης.
Συµµετέχει στην έρευνα για τις ανάγκες των παρεχόµενων υπηρεσιών
και την αντιµετώπιση συνολικά της βίας.
Πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά σεµινάρια και άλλες δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας κατά των
γυναικών.
Συνεργάζεται µε τη διεπιστηµονική οµάδα για το σχεδιασµό και
υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης κι ευαισθητοποίησης σε τοπικό
επίπεδο (πχ έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων και ενηµερωτικού
υλικού).
Ως στέλεχος της κοινοτικής δικτύωσης, εργάζεται για τη δηµιουργία και
επέκταση δικτύων πληροφόρησης & υποστήριξης, σε συνεργασία µε
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ΜΚΟ και άλλους φορείς.
Καταχωρεί τις σηµειώσεις από τη συνεδρία µε τη συµβουλευόµενη
στον Η/Υ, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο του κοινωνικού ιστορικού,
καταχωρεί στοιχεία στη Βάση ∆εδοµένων, καθώς και στο φυσικό
φάκελο της συµβουλευόµενης.

Σύµβουλος ψυχολογικής στήριξης
Η/Ο σύµβουλος αναλαµβάνει τη ψυχολογική στήριξη των
συµβουλευόµενων γυναικών. Μέσα από τη διαδικασία των ψυχολογικών
συνεδριών βοηθά τις συµβουλευόµενες γυναίκες να αυξήσουν την
κατανόησή τους για την κατάστασή τους στο παρόν, όσον αφορά στη βία,
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να αναγνωρίσουν τα θετικά τους σηµεία και τις εσωτερικές δυνάµεις
κινητοποίησης, να προσδιορίσουν και να αρχίζουν να τροποποιούν
ευρύτερα δυσλειτουργικά συναισθηµατικά και γνωστικά µοτίβα που
σχετίζονται µε τη διατήρηση των κακοποιητικών σχέσεων.
Αρµοδιότητες:
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Παροχή ψυχολογικής στήριξης µε την οπτική του φύλου, που διέπεται
από τις βασικές αρχές συµβουλευτικής, όπως περιγράφεται αναλυτικά
και στον οδηγό «Βία Κατά των Γυναικών: Οδηγός Παροχής
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών & Λειτουργίας των Υποστηρικτικών
∆οµών» της ΓΓΙΦ.
Λήψη ιστορικού που αφορά την κακοποίηση της γυναίκας: Αξιολόγηση
της επικινδυνότητας, του είδους της βίας, της διάρκειας της, του
τρόπου αντιµετώπισης της βίας από τη συµβουλευόµενη. Λήψη
ιστορικού της βίας: Ηµεροµηνία έναρξής της και διακύµανσή της στο
χρόνο.
Αξιολόγηση και συγκέντρωση δεδοµένων που αφορούν τις γνωστικές
λειτουργίες, τις συναισθηµατικές και συµπεριφορικές αντιδράσεις της
συµβουλευόµενης που σχετίζονται µε την βία.
Λήψη πληροφοριών για τις οικογενειακές σχέσεις καθώς και για τις
ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις. Εντοπισµός δυσκολιών επικοινωνίας.
Προσπάθεια ανάπτυξης υποστηρικτικού δικτύου.
Αξιολόγηση και παρέµβαση σε ψυχικές και συµπεριφορικές
διαταραχές καθώς και δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης και
έκφρασης που προκαλούνται από την κακοποίηση.
Αναγνώριση των βασικών συναισθηµατικών αναγκών της
συµβουλευόµενης και κατά πόσο αυτές εκπληρώνονται στις παρούσες
σχέσεις της. Επεξεργασία εµποδίων ή ενισχυτικών παραγόντων στην
ικανοποίηση των συναισθηµατικών της αναγκών.
Πληροφόρηση του περιεχοµένου της συµβουλευτικής διαδικασίας µε
έµφαση στη συνεργατικότητα και την εχεµύθεια.
Συµπλήρωση του ιστορικού και ενηµέρωση του φακέλου της
συµβουλευόµενης µετά από την κάθε συνεδρία, ο οποίος
διαφυλάσσεται στα αρχεία του Συµβουλευτικού Κέντρου και υπόκειται
στο καθεστώς της εχεµύθειας.
Τήρηση δεδοµένων, προκειµένου να αξιοποιηθούν επιστηµονικά ή
ερευνητικά.
∆ηµιουργία δικτύου διασύνδεσης: διασύνδεση µε φορείς ψυχικής
υγείας, κέντρα συµβουλευτικής απασχόλησης και νοµικής βοήθειας,
για την πληροφόρηση και την πιθανή παραποµπή της
συµβουλευόµενης, εφόσον η ίδια το επιθυµεί. ∆ηµιουργία καταλόγου
των φορέων στους οποίους θα γίνονται παραποµπές και συστηµατική
επικαιροποίησή του.
∆ιεπιστηµονική συνεργασία µε στελέχη του φορέα.
Πραγµατοποίηση
εκπαιδευτικών
σεµιναρίων
και
άλλων
δραστηριοτήτων.
Συµµετοχή στη δηµιουργία και επέκταση δικτύων πληροφόρησης και
προγραµµάτων ευαισθητοποίησης σε συνεργασία µε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση µε µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς για
την ενηµέρωση των πολιτών για την πρόληψη της βίας κατά των
γυναικών.
Συµµετοχή στη διεπιστηµονική οµάδα για το σχεδιασµό και υλοποίηση
δράσεων ενηµέρωσης κι ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο (πχ
έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων και ενηµερωτικού υλικού, µε
έµφαση στην ψυχολογική διάσταση των επιπτώσεων της βίας).
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•

Καταχώριση των σηµειώσεων από τη συνεδρία µε τη
συµβουλευόµενη στον Η/Υ, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του
κοινωνικού ιστορικού, καταχώριση στοιχείων στη Βάση ∆εδοµένων,
καθώς και στο φυσικό φάκελο της συµβουλευόµενης.

Σύµβουλος νοµικής στήριξης
Η/Ο σύµβουλος πληροφορεί και ενηµερώνει τη γυναίκα προκειµένου,
αφενός να καταφέρει να προχωρήσει στην άσκηση και κατοχύρωση των
δικαιωµάτων της και αφετέρου να πετύχει την κινητοποίησή της, ώστε να
προβεί σε συγκεκριµένες νοµικές ενέργειες, εφόσον το επιθυµεί η ίδια.
Αρµοδιότητες:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Προσφέρει σε ατοµική ή οµαδική συνάντηση, υπηρεσίες νοµικής
συµβουλευτικής στις γυναίκες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
νοµικής φύσεως.
Παρέχει νοµικές πληροφορίες και διευκολύνει τις διαδικασίες που κινεί
η συµβουλευόµενη. Μεταξύ των θεµάτων που επιλαµβάνεται είναι η
συµβουλευτική σε ζητήµατα οικογενειακού δικαίου, ενδοοικογενειακής
βίας και λήψης µέτρων για την προστασία της γυναίκας, όπως επίσης
και σε συµβουλευτική για την τακτοποίηση της αστικοδηµοτικής της
κατάστασης και του καθεστώτος διαµονής της αν πρόκειται για
µετανάστρια κλπ.
Συνεργάζεται µε όλα τα στελέχη του φορέα και όλες τις ειδικότητες για
την κοινή αντιµετώπιση των συµβουλευόµενων γυναικών.
Συµµετέχει σε διεπιστηµονικές συνεργασίες.
Εφαρµόζει και αξιοποιεί το νοµικό πλαίσιο προστασίας προσφύγων κι
αιτουσών άσυλο, νοµιµοποίησης µεταναστριών/ών, κ.ά.
Πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά σεµινάρια και άλλες δραστηριότητες.
Συµπληρώνει στο έντυπο κοινωνικού ιστορικού και νοµικής
κατάστασης της συµβουλευόµενης το µέρος που αφορά στις δικές
της/του ενέργειες και ενηµερώνει το φάκελο της συµβουλευόµενης
µετά από την κάθε συνεδρία καθώς και τα αρχεία του Συµβουλευτικού
Κέντρου.
Συντάσσει εκθέσεις και κρατάει αρχεία που αφορούν στη νοµική ή
διοικητική εξέλιξη των υποθέσεων των συµβουλευόµενων γυναικών.
Συνεργάζεται µε τους κατά τόπους ∆ικηγορικούς Συλλόγους για την
παροχή νοµικής βοήθειας από τα µέλη του προς τις γυναίκες θύµατα
βίας που έχουν ανάγκη.
Συµµετέχει σε δράσεις για την ενηµέρωση των νοµικών συνεπειών της
βίας κατά των γυναικών τόσο στην κοινότητα όσο και στο πλαίσιο της
διεπιστηµονικής συνεργασίας.
Καταγράφει τις υπάρχουσες νοµικές υπηρεσίες - φορείς που εν
δυνάµει θα συνεργαστούν µε το Κέντρο, όπως εισαγγελία, δικαστικές,
αστυνοµικές αρχές.
Καταγράφει τις υπάρχουσες δοµές αρωγής και προστασίας γυναικών θυµάτων βίας, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις κατά της βίας σε
τοπικό επίπεδο και τους φορείς και υπηρεσίες που παρέχουν
συµπληρωµατικές µε το Συµβουλευτικό Κέντρο υπηρεσίες. Σε τακτικά
χρονικά διαστήµατα επικαιροποιεί τον κατάλογο των φορέων που
µπορεί να απευθυνθεί για συνεργασία, ενισχύοντας τη νοµική
συµβουλευτική
Προκειµένου να υποστηριχθούν τα δικαιώµατα των γυναικών
δηµιουργεί και επεκτείνει δίκτυα νοµικής πληροφόρησης-υποστήριξης,
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•
•

•

•

•

σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις και άλλους φορείς µέσα από τις δράσεις δικτύωσης.
∆ιατηρεί δεδοµένα, προκειµένου να αξιοποιηθούν επιστηµονικά ή
ερευνητικά.
Συνεργάζεται µε φορείς που δέχονται αιτήµατα ή καταγγελίες
γυναικών θυµάτων βίας προκειµένου να ενηµερωθούν για τις
αναγκαίες διαδικασίες. Επεξηγεί, εάν χρειάζεται, τις διοικητικές
διαδικασίες και προτείνει στους φορείς τη διαδικαστική πορεία (π.χ.
νοσοκοµεία, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνοµικές αρχές) που θα
ακολουθήσουν για να κατοχυρωθούν τα δικαιώµατα των γυναικών.
Ασχολείται µε το σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση
διαφόρων προγραµµάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε τοµείς
προσκείµενους στην ειδικότητα της/του. Συµµετέχει σε δράσεις της
τοπικής κοινωνίας όπου ενηµερώνει τις/τους πολίτες για το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο που αφορά στην έµφυλη βία. Εργάζεται για τη θετική
τροποποίηση της αντίληψης και της στάσης των φορέων σχετικά µε τη
βία κατά των γυναικών.
Καταχωρεί τις σηµειώσεις από τη συνεδρία µε τη συµβουλευόµενη
στον Η/Υ, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο του ιστορικού, καταχωρεί στοιχεία
στη Βάση ∆εδοµένων, καθώς και στο φυσικό φάκελο της
συµβουλευόµενης.
Η δικτύωση και διασύνδεση του Συµβουλευτικού Κέντρου µε
υπηρεσίες και άλλους φορείς της κοινότητας, αναφορικά µε δράσεις
που αφορούν στην πρόληψη-ευαισθητοποίηση, αντιµετώπιση και
αποκατάσταση-ένταξη γυναικών θυµάτων βίας είναι σηµαντικός
τοµέας της δράσης του. Οι σύµβουλοι του Κέντρου, ο καθένας/ η
καθεµία στην ειδικότητά του/της αλλά και σαν διεπιστηµονική οµάδα
ασχολούνται µε δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης.

Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης / υποδοχής
Το στέλεχος διοικητικής υποστήριξης /
υποδοχής είναι
ευαισθητοποιηµένο σε κοινωνικά ζητήµατα και θέµατα ισότητας των φύλων.
∆ιαθέτει βασικές γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωρίζει τις
βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των δοµών, καθώς και τις
βασικές αρχές συµβουλευτικής. Ακόµα, γνωρίζει τις υφιστάµενες δοµές
αρωγής και προστασίας γυναικών θυµάτων βίας που λειτουργούν στην
περιοχή, καθώς και τους φορείς που άµεσα ή έµµεσα υποστηρίζουν τη
λειτουργία του Κέντρου.
Αρµοδιότητες:
•

•

•

•

Οργάνωση και τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχοµένων και
εξερχοµένων εγγράφων, καταγραφή της καθηµερινής παρουσίας των
στελεχών και ανάλογη ενηµέρωση της Υπηρεσίας.
Έλεγχος, παρακολούθηση, διεκπεραίωση της έντυπης και
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ανάλογη ενηµέρωση των υπολοίπων
στελεχών.
Υποδοχή του ενδιαφεροµένου προσώπου. Ενηµέρωσή του για τις
δράσεις και το προφίλ παροχής υπηρεσιών του Κέντρου, διερεύνηση
του αιτήµατος του και παραποµπή του στις/στους συµβούλους του
Κέντρου – µέσω της συµπλήρωσης του Εντύπου Υποδοχής. Μέριµνα
για την ασφαλή παραµονή του στο χώρο υποδοχής του Κέντρου.
Τήρηση και ενηµέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού Αρχείου (Βάση
∆εδοµένων) µε στοιχεία, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του φορέα. Μέριµνα για τη
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•
•

•

διασφάλιση του απορρήτου και τήρηση του αρχείου, καθώς και των
τηλεφωνικών µηνυµάτων και σηµειωµάτων που αφορούν στις
συµβουλευόµενες σε ασφαλείς συνθήκες. Οι βάσεις δεδοµένων
απαρτίζονται από επιµέρους αρχεία αναφορικά µε:
i.
τον προγραµµατισµό των ατοµικών ή οµαδικών συνεδριών
συµβουλευτικής µέσω της ενηµέρωσης και της διαχείρισης του
αρχείου µε τις ατοµικές ή οµαδικές συνεδρίες,
ii.
την καταχώρηση ωρών ατοµικών ή οµαδικών συνεδριών
συµβουλευτικής ανά σύµβουλο και µε χρονολογική ακολουθία,
iii.
την καταχώρηση των στοιχείων από τα αντίστοιχα έντυπα για
την κάθε συµβουλευόµενη.
Τήρηση του βιβλίου τηλεφωνικών επικοινωνιών και του βιβλίου
ραντεβού των συµβουλευόµενων.
Επικοινωνία µε ποικίλους φορείς, οµάδες, γυναικείες οργανώσεις.
Αµφίπλευρη ενηµέρωση και πληροφόρηση για τον χαρακτήρα των
παρεχόµενων υπηρεσιών, ηµερίδες, εκδηλώσεις κ.ο.κ. Ενηµέρωση –
επικαιροποίηση της χρησιµοποιούµενης λίστας συνεργαζόµενων
φορέων. Φροντίδα για την καταγραφή και διατήρηση των στοιχείων
της επικοινωνίας µε κάθε συνεργάτιδα/-τη και συνεργαζόµενο φορέα.
Μέριµνα για την οµαλή λειτουργία του µηχανογραφικού εξοπλισµού
του Κέντρου, καθώς και για ό,τι συσχετίζεται µε τη λειτουργία του
κτηρίου, του περιβάλλοντος χώρου, την προµήθεια αναγκαίου υλικού
κ.ο.κ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Η πραγµατοποίηση συναντήσεων εποπτειών και διαρκούς
επιµόρφωσης είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των Συµβουλευτικών
Κέντρων και τα στελέχη διοικητικής υποστήριξης /υποδοχής και οι
σύµβουλοι υποχρεούνται να συµµετέχουν.
Στις εποπτείες παρουσιάζονται οι δυσκολίες που καλούνται οι
εργαζόµενες/οι να αντιµετωπίσουν – δίνεται επίσης η δυνατότητα για
προβληµατισµό και διάλογο πάνω στις προσεγγίσεις της συµβουλευτικής
διαδικασίας. Η εποπτεία πραγµατοποιείται από εξειδικευµένες/ους
επιστήµονες και απευθύνεται είτε στα στελέχη ανά ειδικότητα είτε στη
διεπιστηµονική οµάδα.
Η συχνότητα των ατοµικών η οµαδικών συναντήσεων εποπτείας
προσδιορίζεται σε συνεργασία µε τα στελέχη, την Υπηρεσία και την/τον
επόπτρια/η.
Η εποπτεία, µέσω της παρουσίασης και της συζήτησης των
περιπτώσεων, συµβάλλει στην κατανόηση της συµβουλευτικής σχέσης και
των συναισθηµάτων αντιµεταβίβασης, στην άντληση επιστηµονικών
απόψεων αναφορικά µε την εξέλιξη της συµβουλευτικής σχέσης, στη
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η εποπτεία
υποστηρίζει τη/το σύµβουλο ενθαρρύνοντάς την/τον και θέτοντας ασφαλή
πλαίσια και όρια, τα οποία λειτουργούν ως προϋποθέσεις για µία
αποτελεσµατική εξέλιξη της σχέσης µε την συµβουλευόµενη, αλλά και ως
µηχανισµός προστασίας της/του συµβούλου από το ενδεχόµενο
υπερβάσεων ή/και επαγγελµατικής εξουθένωσης (burn out).
Μέσω της εποπτείας ανατροφοδοτείται η συµβουλευτική διαδικασία
και η όλη ενισχυτική διαδικασία λειτουργεί ως ενδοϋπηρεσιακό πρόγραµµα
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να
συµµετέχουν ενεργητικά όλα τα στελέχη.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτίµηση των υπηρεσιών προσφέρει τη δυνατότητα στις/στους
εργαζόµενες/ους να αξιολογήσουν τις συνθήκες εργασίας τους σε
επιστηµονικό, διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της εκτίµησης των υπηρεσιών:
•

•
•
•

Αναφέρεται ο αριθµός των συµβουλευόµενων ενδεικτικά, ως προς
την πρώτη επαφή, τις ενέργειες της συµβουλευτικής, (π.χ. καταγραφή
αριθµού συνεδριών συµβουλευτικής και ποιοτικός διαχωρισµός ανά
ειδικότητα, αποτελεσµατικότητα συνεργασίας συµβουλευτικής οµάδας,
ορθός καταµερισµός των αρµοδιοτήτων).
Παρακολουθείται η τήρηση των όρων εργασίας που υπαγορεύονται
από τη σχέση εργασίας και τη δεοντολογία που διέπει κάθε ειδικότητα.
Καταγράφεται η κίνηση του Συµβουλευτικού Κέντρου µέσω εκθέσεων
σε εξαµηνιαία και ετήσια βάση.
Αξιολογούνται τα αποτελέσµατα της Συµβουλευτικής (impact
assessment) µέσω της παρακολούθησης από τις/τους συµβούλους
της πορείας των συµβουλευόµενων µετά το πέρας της
συµβουλευτικής διαδικασίας (follow-up).

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
Οι σύµβουλοι λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα διαφύλαξης του
απορρήτου των πληροφοριών που συγκεντρώνουν µέσω της
επαγγελµατικής τους πρακτικής και δεν αποκαλύπτουν σκόπιµα ή από
αµέλεια την ταυτότητα των συµβουλευόµενων σε τρίτους.
Οι σύµβουλοι από την πρώτη κιόλας συνάντηση ενηµερώνουν τη
συµβουλευόµενη πως οι πληροφορίες, τις οποίες πρόκειται να µοιραστεί
µαζί τους κατά τη διάρκεια των προγραµµατισµένων συναντήσεων
προστατεύονται. Η συγκατάθεση της συµβουλευόµενης να τηρηθεί αρχείο
µε τα προσωπικά της δεδοµένα δίδεται εγγράφως (έντυπο συγκατάθεσης).
Ο φάκελος της συµβουλευόµενης ενηµερώνεται σε κάθε συνάντηση,
καθώς και στην περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας-συνεργασίας. Σε
κάθε συνάντηση συµβουλευτικής καταγράφονται τα εξής:
o Παρούσα κατάσταση (κοινωνική, ψυχολογική, νοµική) της
συµβουλευόµενης.
o Συζήτηση των προβληµάτων/πιθανών λύσεων.
o Οριοθέτηση των στόχων/επιτυχιών.
o Κατά την τελευταία συνάντηση πραγµατοποιείται αξιολόγηση της
όλης συνεργασίας από τη συµβουλευόµενη και τη/το σύµβουλο.
Το υλικό που αναφέρεται παρακάτω εξυπηρετεί στην καταγραφή των
ενεργειών, στην ενηµέρωση των στελεχών και στο συντονισµό των
δράσεων του Συµβουλευτικού Κέντρου:
•
Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
•
Παρουσιολόγια στελεχών
•
Έντυπα ατοµικών συνεδριών
•
Έντυπο Υποδοχής
•
Έντυπο Συγκατάθεσης
•
Βιβλίο ραντεβού
•
Έντυπο Ενεργειών ∆ιασύνδεσης µε Φορείς
•
Φυσικό Αρχείο Φακέλων Συµβουλευόµενων Γυναικών.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όλες/Όλοι οι σύµβουλοι συµπληρώνουν το «Έντυπο κοινωνικού
ιστορικού και νοµικής κατάστασης» µε βάση τα δεδοµένα που συλλέγουν
κατά τις συνεδρίες συµβουλευτικής. Η καταγραφή των στόχων, των
συναντήσεων, της εξέλιξης της διαδικασίας και η εκτίµηση των
αποτελεσµάτων αποτελούν µέρος της εργασίας των συµβούλων.
Επιπροσθέτως, σηµειώνεται κάθε ενέργεια και επικοινωνία που αφορά στην
παραποµπή από το Συµβουλευτικό Κέντρο σε οποιονδήποτε σχετικό
φορέα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι πολύ συγκεκριµένες ανάγκες
της συµβουλευόµενης.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Καταγράφονται ο τίτλος του φορέα, τα στοιχεία επικοινωνίας, το
πρόσωπο επαφής, καθώς και οι στόχοι, οι ενέργειες της δικτύωσης και
διασύνδεσης και η εξέλιξη της συνεργασίας.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Βεβαιώσεις για τη συνεργασία των συµβούλων µε τις
συµβουλευόµενες και για κάθε νόµιµη χρήση, είναι δυνατό να χορηγηθούν,
κατόπιν αιτήσεως της συµβουλευόµενης και υπό την προϋπόθεση ενός
ελάχιστου αριθµού συνεδριών. Η συµβουλευόµενη έχει τη δυνατότητα
πρόσβασης στο φάκελό της, κατόπιν σχετικής αίτησης.
ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο διαθέτει κτηριακή υποδοµή κατάλληλη
για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Σε κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο
λειτουργεί χώρος υποδοχής των συµβουλευόµενων, καθώς και χώροι
πραγµατοποίησης ατοµικών ή και οµαδικών συνεδριών.
Τα Συµβουλευτικά Κέντρα διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνολογικό
εξοπλισµό (Η/Υ µε τα απαιτούµενα περιφερειακά συστήµατα,
φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, τηλεφωνικές συσκευές, συσκευή αποστολής
και λήψης fax, internet), εξοπλισµό γραφείου (γραφεία, βιβλιοθήκες,
καθίσµατα εργασίας, συρταριέρες για την ασφαλή φύλαξη των φακέλων των
συµβουλευόµενων), συσκευές λειτουργίας ψύξης και θέρµανσης, καθώς και
σύστηµα πυρασφάλειας.
Στο κτήριο, όπου εδρεύει το Συµβουλευτικό Κέντρο, πληρούνται οι
προδιαγραφές των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και διασφαλίζεται η
δυνατότητα πρόσβασης των ΑµεΑ.
Το Συµβουλευτικό Κέντρο βρίσκεται σε προσβάσιµη περιοχή από τα
µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά παράλληλα και σε χώρο, όπου καθίσταται
δυνατή η διαφύλαξη της ανωνυµίας των γυναικών.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Συµβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί πέντε ηµέρες την εβδοµάδα
(∆ευτέρα έως Παρασκευή) και µε ωράριο προσανατολισµένο στην
εξυπηρέτηση των συµβουλευόµενων γυναικών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
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