
■  To Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε θέματα 
συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

■  Το Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 
σε θέματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας

■  Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ) σε θέματα δημόσιας υγείας

■  Τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για την παροχή 
νομικής βοήθειας

■  Την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
στην Ελλάδα

■ Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτονται  
από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Στην παροχή υπηρεσιών το Πολύκεντρο  
Γυναικών συνεργάζεται με:

Το Πολύκεντρο Γυναικών  
συνεργάζεται επίσης με:

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών - Πολύκεντρο
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 18:00
Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα (Εξάρχεια), 106 81
Τ: 210 38.98.085 / F: 210 38.98.079 
E: polykentro@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αθήνας
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:30
Νίκης 11, Αθήνα (Σύνταγμα), 105 57
Τ: 210 33.17.305-6 / F: 210 33.15.787 
E: isotita4@otenet.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων 
Γυναικών στις πόλεις: Λαμία, Πάτρα, Ηράκλειο, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα, Τρίπολη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Κοζάνη απευθυνθείτε 
στο www.isotita.gr

Συμβουλευτικο
κεντρο Γυναικών 

Πολύκεντρο
Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Εξάρχεια

Δεν είσαι η μόνη
Δεν είσαι μόνη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και η Τηλεφωνική Γραμμή 
SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και οι Ξενώνες 
και τα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ / Ε.Π. 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
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■  Ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύματα βίας 
λόγω φύλου

■  Πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

■  Νομική συμβουλευτική (οικογενειακό δίκαιο, βία, 
εργασία, άδεια παραμονής στη χώρα κ.ά.) 

■ Νομική βοήθεια 
■  Πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα 

αναπαραγωγικής/σεξουαλικής υγείας  
και δημόσιας υγείας

■ Παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες

■  Γυναίκες που υφίστανται βία [ενδοοικογενειακή, 
σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, εμπορία  
και διακίνηση (trafficking), πορνεία κ.ά.] 

■  Γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(μετανάστριες, αιτούσες άσυλο, με αναπηρία κ.ά.)

■ Άνεργες γυναίκες
■  Γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν επιχείρηση
■   Γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού 
■  Γυναίκες που ζητούν συμβουλευτική στήριξη 

σε θέματα αναπαραγωγικής, σεξουαλικής  
και δημόσιας υγείας 

■ Ψυχολόγους    ■ Κοινωνιολόγους  
■ Κοινωνικούς/ές λειτουργούς   ■ Νομικούς

Το Πολύκεντρο Γυναικών παρέχει 
εξειδικευμένες και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες σε γυναίκες, όπως: 

Το Πολύκεντρο Γυναικών στελεχώνεται 
με ειδικευμένο και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό:

Το Πολύκεντρο Γυναικών 
απευθύνεται σε:

Το Πολύκεντρο Γυναικών 
λειτουργεί σε συνδυασμό με:

■  Tην πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική 
Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ που προσφέρει  
υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής 
συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας  
σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο  
με αστική χρέωση

■  Το Συμβουλευτικό Κέντρο της ΓΓΙΦ που λειτουργεί 
από το 1988 και εδρεύει στην Αθήνα

■  Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ στον Πειραιά 
και στις πόλεις/έδρες των Περιφερειών που  
λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν πολύ σύντομα 

■  Τους Ξενώνες Φιλοξενίας και τα Συμβουλευτικά 
Κέντρα των Δήμων που προετοιμάζονται  
να λειτουργήσουν μέσα στο 2012Δεν είσαι η μόνη

Δεν είσαι μόνη


