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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ  
ΒΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), τον Ξενώνα 

Φιλοξενίας  Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου 

Θεσ/νίκης και τον Ξενώνα Φιλοξενίας  Γυναικών θυμάτων βίας και 

των παιδιών τους του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου που εντάσσονται 

στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας 

κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) υπό 

την εποπτεία του Κ.Ε.Θ.Ι και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 - 2020 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών (25 Νοεμβρίου), διοργανώνει από τις 20 έως 24 Νοεμβρίου 

2017 εβδομάδα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα βίας 

και κακοποίησης σε επιλεγμένους δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης.  

Σκοπός είναι να έρθουμε σε άμεση επαφή με τους πολίτες δήμων της δυτικής 

και ανατολικής Θεσσαλονίκης παρέχοντας πληροφόρηση και ενημέρωση πάνω 

σε ζητήματα ενδοοικογενειακής αλλά και άλλων μορφών βίας που υφίστανται 

οι γυναίκες. Συγκεκριμένα, στελέχη των παραπάνω φορέων θα 

παρευρίσκονται σε κεντρικό σημείο των δήμων από τις 10.00 π.μ. έως τις 

15.00 μ.μ., σε ειδικό σταντ για να διανέμουν ενημερωτικό υλικό και να 

συνομιλήσουν με τους δημότες για θέματα βίας και κακοποίησης γυναικών. 
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Συγκεκριμένα οι δήμοι στους οποίους θα παρευρεθούμε είναι : 

Δευτέρα 20/11/2017 στο Δήμο Παύλου Μελά στο κτήριο της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας στην οδό Λήμνου 2 & Καζαντζίδη στη Νικόπολη 

Τρίτη 21/11/2017 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην Πλατεία 

Επταλόφου 

Τετάρτη 22/11/2017 στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου στο πρώην Δημαρχείο Νεάπολης  

Πέμπτη 23/11/2017 στο Δήμο Καλαμαριάς στον Πεζόδρομο (Κομνηνών) 

στο ύψος του Δημαρχείου  

Παρασκευή 24/11/2017 στο Δήμο Θέρμης στην Πλατεία Παραμάνας  

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία  

Ελευθεριάδου Σοφία  

Σύμβουλος Υποδοχής  

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης 

Αλεξανδρουπόλεως 10, 54 627  
Τηλ.: 2310 528984 & 2310 528988, Fax: 2310 528980 
e-mail: thessaloniki@isotita.gr 
www.womensos.gr 

 

 


