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11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 
 
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), στο πλαίσιο εφαρµογής της πολιτικής για την 

αντιµετώπιση της βίας και την υποστήριξη των γυναικών που υφίστανται ή απειλούνται από αυτή, 

εγκαινιάζει το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 

στην Τρίπολη, τη ∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου 2012 στις 12:00µ. στην Πλατεία Νέας ∆ηµοτικής Αγοράς.  

 

Στα εγκαίνια θα χαιρετίσουν: ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κος Χαράλαµπος Αθανασίου, 

η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, κα Ζέττα Μ. Μακρή, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κος 

Πέτρος Τατούλης, ο ∆ήµαρχος Τρίπολης, κος Ιωάννης Σµυρνιώτης, η Πρόεδρος ∆.Σ. του Κέντρου 

Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), κα Ιφιγένεια-Ξανθίππη Καρτσιώτου και ο Πρόεδρος του 

∆ικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, κος ∆ηµήτριος Κωστόγιαννης. 

 

Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας 

Ισότητας των Φύλων και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης για την παροχή νοµικών υπηρεσιών και 

νοµικής βοήθειας σε γυναίκες θύµατα βίας. 

 

Το ίδιο απόγευµα και ώρα 17:00, θα ακολουθήσει εκδήλωση στο Αµφιθέατρο του Πνευµατικού Κέντρου 

του ∆ήµου Τρίπολης µε προβολή των ταινιών «Ο Βούδας Λιποθύµησε από Ντροπή» και «Λουλούδι 

της Ερήµου». Τις προβολές ταινιών θα προλογίσει η Αντιδήµαρχος Τρίπολης, κα Μαρία Εικοσιδέκα. 

Οι προβολές είναι ανοιχτές στο κοινό. 

 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης, παρέχει υπηρεσίες πρώτης γραµµής, ψυχοκοινωνική 

στήριξη στις γυναίκες που υφίστανται βία και πολλαπλές διακρίσεις. Οι εξειδικευµένες και 

εξατοµικευµένες υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύµατα βίας λόγω 

φύλου. Επίσης, παρέχονται νοµικές συµβουλές για θέµατα οικογενειακού και εργατικού δικαίου 

(αστικά και ποινικά), ζητήµατα παραµονής και απασχόλησης αλλοδαπών στη χώρα κ.λ.π. 
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Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στην Τρίπολη λειτουργεί σε συνεργασία µε:  

• την πανελλαδικής εµβέλειας Τηλεφωνική Γραµµή SOS 15900 της ΓΓΙΦ,  

• το Πολύκεντρο Γυναικών στην Αθήνα, και τα άλλα συµβουλευτικά κέντρα της ΓΓΙΦ στον 

Πειραιά και στις πόλεις/έδρες των περιφερειών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν πολύ 

σύντοµα.  

• Τους 19 Ξενώνες Φιλοξενίας και τα 27 Συµβουλευτικά Κέντρα των δήµων σε όλη τη χώρα 

που προετοιµάζονται να λειτουργήσουν µέσα στο 2013. Σε αυτά περιλαµβάνεται και ο 

Ξενώνας Φιλοξενίας που δηµιουργεί ο ∆ήµος Τρίπολης.  

• Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ). 

• το ∆ικηγορικό Σύλλογο. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: Χριστίνα Γεράκη, τηλ. 2131511134 email: mme@isotita.gr  

 

 

 


