ONLINE UPDATED REFFERAL PATHS
The updated referral paths and services regarding cultural mediation are available online at kethi’s website: www.kethi.gr providing
professionals all the necessary data in order to protect migrant and refugee women survivors of GBV. Additionally the professional at
the field were informed via email about the updated services and updated referral paths.
Updated referral paths regarding cultural mediation service from 1/1/2019-30/6/2019
REGION

Region of
Eastern
Macedonia
and Thrace

TYPE OF
STRUCTURE
Counselling
Centre of
Komotini

CONTACT DETAILS
Hours of cooperation:
Monday until Friday 08:0016:00
Address: Konstantinou
Palaiologou
69 132 Komotini
Σ: 25310 33290 / F: 25310
33370
E: komotini@isotita.gr

RESPONSIBL
E ACTOR
KETHI

CULTURE
MEDIATION/INTER
PRETATION
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone

Languages
Arabic and Farsi

TYPE OF SERVICE
 Psychological, social, employment
and legal counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police
departments
Camps and
other
structures
for

migrants
and
refugees
Schools
UNHCR
Greece
Counselling
Centre of
Alexandroupoli

Hours of cooperation:
Monday until Friday
7:00-15:00
Address: Neo Dimotiko
Kolimvitirio, 68100
Σ: 25510 25629 /
E: isotita@alexpolis.gr

Municipality
of
Non available face to
Alexandropoli face provision of
services. Provision of
services via
telephone

 Psychological, social, employment
and legal counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities

Open
Protection
Centers for
the Elderly
Hospitals
Health
Centers

Counselling
Centre of
Kavala

Hours of cooperation:
Monday until Friday
7:00-15:00
Address: K. Palaiologou 9,
Kavala. 65 403
Σ: 2513500190,
2513500194, 2513500165
F: 2510 451397
E: womensaid@dkavalas.gr

Municipality
of Kavala

Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via
telephone

Languages
Arabic and Farsi

Non available
Shelter for
Abused Women
and their
children
Komotini
Municipality

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone

Languages
Arabic and Farsi

 Psychological, social, employment
and legal counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and
protection).
 Psychological, social and
employment counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered through
the referral of women to the
counselling centers.
 Psychological support of children of

Municipalit
y Health
Centers
Internation
al
organisatio
ns
GBV
structures
SOS lines

the women by specialized staff.

REGION

TYPE OF
STRUCTURE
Counselling
Centre of
Mytilini

Region of North
Aegean

CONTACT DETAILS

RESPONSIBLE
ACTOR

CULTURE
MEDIATION

TYPE OF SERVICE

Hours of cooperation: Monday
until Friday 08:00-16:00
Address:Papadiamanti 2, 811
32,
Σ: 22510 34470 / F: 22510
34471
E: mytilini@isotita.gr

KETHI

Provision of
interpretation services
face to face and via
telephone

 Psychological, social,
employment and legal
counselling and information
for female victims of GBV
and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social,
health, employment services
etc. public and NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities
 Psychological, social,
employment and legal
counselling and information
for female victims of GBV
and/or multiple
discriminations.

Languages
Arabic and Farsi
Counselling
Centre of Chios

Hours of cooperation: Monday
until Friday 7:00-15:00
Address: Provincial road Chios
Dafnona Chalkeios
Σ: 22713 50040
F: 22713 50010

Municipality of
Chios

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via telephone

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police
departments
Camps and
other
structures for
migrants and
refugees
Schools
UNHCR
Greece
Open

E: womanaid@outlook.com
Languages
Arabic and Farsi

 Referral of women to social,
health, employment services
etc. public and NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities

Protection
Centers for
the Elderly
Hospitals
Health
Centers
Municipality
Health
Centers

Region of North
Aegean

International
organisations
GBV
structures
Hot lines
Lesvos
Municipality

Non available

Lesvos
Municipality

Provision of
interpretation services

 Shelter for Abused Women
and their childrenas well as

Shelter for
Abused Women
and their
children

face to face and via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

women victims of multiple
discriminations
(accommodation, food and
protection).
 Psychological, social and
employment counselling and
information for female victims
of GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered
through the referral of women
to the counselling centers.
 Psychological support of
children of the women by
specialized staff.

REGION

TYPE OF
STRUCTURE
Counselling Centre
of Patras

Region of
Western
Greece
Counselling Centre
of Pyrgos

CONTACT DETAILS
Hours of cooperation:
Monday until Friday
08:00-16:00
Address: Kanakari 101b,
262 21
Σ/F: 2610 620059
E: patra@isotita.gr

Hours of cooperation:
Monday until Friday
7:00-15:00
Address: Agiou
Spyridonos 41, 27 100
Σ: 26210 20532
pirgoswomen@outlook.co
m

RESPONSIBLE
ACTOR

CULTURE
MEDIATION

TYPE OF SERVICE

KETHI

Non available face
to face provision
of services.
Provision of
services via
telephone

 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities

Municipality
of Pyrgos

Languages
Arabic and Farsi
Non available face
to face provision
of services.
Provision of
services via
telephone

Languages

 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police
departments
Camps and
other
structures
for migrants
and refugees
Schools
UNHCR
Greece
Open
Protection
Centers for
the Elderly

Agrinio
Municipality Shelter
for Abused Women
and their children

Non available

Agrinio
Municipality

Arabic and Farsi
Non available face
to face provision
of services.
Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

Region of
Western
Greece

Hospitals
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and
protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for
female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Legal counselling is offered through
the referral of women to the
counselling centers.
 Psychological support of children of
the women by specialized staff.

Health
Centers
Municipality
Health
Centers
Internationa
l
organisation
s
GBV
structures
Hot lines

Patras Municipality
Shelter for Abused
Women and their
children

Non available

Patras
Municipality

Non available face
to face provision
of services.
Provision of
services via

 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and
protection).

telephone.

Languages
Arabic and Farsi

REGION

TYPE OF
STRUCTURE
Counselling
Centre of
Kozani

Region of
Western

CONTACT DETAILS

Hours of cooperation:
Monday until Friday
08:00-16:00
Address: I. Makrygianni
22, 50 100,
Σ: 24610 49672 / F:
24610 49673
E: kozani@isotita.gr

RESPONSIBLE
ACTOR
KETHI

 Psychological, social and employment
counselling and information for
female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Legal counselling is offered through
the referral of women to the
counselling centers.
 Psychological support of children of
the women by specialized staff.

CULTURE
MEDIATION

TYPE OF SERVICE

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities

Languages
Arabic and Farsi

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police
departments
Camps and
other
structures

Macedonia

Region of
Western
Macedonia

Counselling
Centre of
Kastoria

Hours of cooperation:
Monday until Friday
7:30-15:30
Address: Nees Ergatikes
katoikies Kastorias
Σ/F: 24670 22122
E:counsellingwomenkasto
ria@gmail.com

Municipality
of Kastoria

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities

for migrants
and
refugees
Schools
UNHCR
Greece
Open
Protection
Centers for
the Elderly
Hospitals
Health
Centers
Municipality
Health
Centers
Internationa
l

organisatio
ns
GBV
structures
Hot lines
Counselling
Centre of
Florina

Hours of cooperation:
Monday until Friday
7:00-15:00
Address: Stefanou
Dragoumi 4
Σ: 23850 24081
F: 23850 23083
E:symv.kentro.flo@gmail.
com

Kozani
Non available
Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

Municipality of
Florina

Kozani
Municipality

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for female

Languages
Arabic and Farsi

REGION

TYPE OF
STRUCTURE
Counselling
Centre of
Ioannina

Region of
Epirus
Counselling
Centre ofArta

CONTACT DETAILS

RESPONSIBLE
ACTOR

Hours of cooperation:
Monday until Friday
08:00-16:00
Address: Marikas
Kotopouli 68,
45 445
Σ/F: 26510 77449
E: ioannina@isotita.gr

KETHI

Hours of cooperation:
Monday until Friday
7:30-14:00
Address: Tzavella 24

Municipality
of Arta

CULTURE
MEDIATION
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via

victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered through the
referral of women to the counselling
centers.
 Psychological support of children of the
women by specialized staff.
TYPE OF SERVICE

 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities
 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police
departments
Camps and
other
structures
for migrants
and
refugees
Schools

Σ: 26810 77400
F: 26810 77400
E: womenaid@arta.gr
Counselling
Centre of
Preveza

Hours of cooperation:
Monday until Friday
7:00-15:00
Address: Ionias 6, 48100
Σ: 26820 24444
F: 26820 89667
E:womenaid@1485.syzef
xis.gov.gr

Ioannina
Non available
Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

Region of
Epirus

telephone.

Municipality of
Preveza

Ioannina
Municipality

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities
 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for female
victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered through the
referral of women to the counselling
centers.

UNHCR
Greece
Open
Protection
Centers for
the Elderly
Hospitals
Health
Centers
Municipality
Health
Centers
Internationa
l
organisatio
ns
GBV

 Psychological support of children of the structures
women by specialized staff.
Hot lines

REGION

TYPE OF
STRUCTURE
Counselling
Centre of
Larisa

Region of
Thessaly
Counselling

CONTACT DETAILS

RESPONSIBLE
ACTOR

Hours of cooperation:
Monday until Friday
08:00-16:00
Address: Galinou 4, 412
22,
Σ: 2410 535840
F: 2410 538365
E: larisa@isotita.gr

KETHI

Hours of cooperation:

Municipality of

CULTURE
MEDIATION

TYPE OF SERVICE

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

 Psychological, social, employment
and legal counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public
and NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities

Languages
Arabic and Farsi
Non available face to

 Psychological, social, employment

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police departments
Camps and
other
structures for
migrants and
refugees
Schools

Centre of
Karditsa

Counselling
Centre of
Trikala

Monday until Friday 8:00- Karditsa
16:00
Address: Iroon
Politehneiou 22
Σ: 24410-71594, 2441077122
F: 24410-75141
E: wckarditsa@gmail.com,
info@wck.gr

face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address: Theodosopoulou
& Tzoumagias, 42100
Σ: 24310 27943
F: 24310 25287
E: skg@trikalacity.gr

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Municipality of
Trikala








Volos
Non available
Municipality
Shelter for
Abused Women
and their

Volos
Municipality

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.



and legal counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
Referral of women to social, health,
employment services etc. public
and NGO’s.
Networking and sensitisation
activities
Psychological, social, employment
and legal counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
Referral of women to social, health,
employment services etc. public
and NGO’s.
Networking and sensitisation
activities
Shelter for Abused Women and
their childrenas well as women
victims of multiple discriminations
(accommodation, food and
protection).

UNHCR Greece
Open
Protection
Centers for the
Elderly
Hospitals
Health Centers
Municipality
Health Centers
International
organisations
GBV structures
Hot lines

children

Region of
Thessaly

Larisa
Non available
Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

Larisa
Municipality

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

Region of
Thessaly

 Psychological, social and
employment counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered
through the referral of women to
the counselling centers.
 Psychological support of children
of the women by specialized staff.
 Shelter for Abused Women and
their childrenas well as women
victims of multiple discriminations
(accommodation, food and
protection).
 Psychological, social and
employment counselling and
information for female victims of
GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered
through the referral of women to
the counselling centers.
 Psychological support of children

of the women by specialized staff.

REGION

Region of

TYPE OF
STRUCTURE

CONTACT DETAILS

RESPONSIBLE
ACTOR

CULTURE
MEDIATION

Counselling
Centre of Corfu

Hours of cooperation:
Monday until Friday
08:00-16:00
Address: National Road
Palaiokastritsas 7, 49 100
Σ: 26610 47396 / F:
26610 80344
E: kerkyra@isotita.gr

KETHI

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

TYPE OF SERVICE
 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police
departments
Camps and
other

Ionian Islands

Languages
Arabic and Farsi

 Networking and sensitisation activities

structures for
migrants and
refugees
Schools
UNHCR
Greece

Counselling
Centre of
Zakynthos

Counselling
Centre of
Kefallonia

Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address: Municipal
Building, Gaitani,
Σ/F: 26950 25997
E:
symvouleftikozakynthos
@gmail.com
Hours of cooperation:
Monday until Friday 7:3015:30
Address: Charokopou 46,
28100
Σ: 26710 - 20022

Municipality
of Zakynthos

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Municipality of
Kefallonia

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities

Open
Protection
Centers for
the Elderly

 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and

Municipality
Health
Centers

Hospitals
Health
Centers

International

F: 26710 - 20025
E: kesy@kefallonia.gov.gr

Region of
Ionian Islands

Corfu
Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

Non available

NGO’s.
 Networking and sensitisation activities

Corfu
Municipality

Languages
Arabic and Farsi
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
REGION

TYPE OF
STRUCTURE
Counselling
Centre of

Herakleion

CONTACT DETAILS
Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address Stenimahou 3,

RESPONSIBLE
ACTOR
KETHI

CULTURE
MEDIATION
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via

organisations
GBV
structures

 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for female
victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered through the
referral of women to the counselling
centers.
 Psychological support of children of the
women by specialized staff.
TYPE OF SERVICE
 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.

Hot lines

REFERRAL
PATHS
NGO’s

Police

713 05,
Σ/F: 2810 341387
E: irakleio@isotita.gr

Region of
Crete
Counselling
Centre of
Rethymno

Counselling
Centre of

Herakleion

telephone.

Hours of cooperation:
Municipality
Monday until Friday 8:00- of Rethymno
16:00
Address: Kountourioti 98,
Avenue 74100
Σ: 28310 56607
F: 28310 21270
isotitavia.reth@gmail.com
Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address Stenimahou 3,
713 05,
Σ/F: 2810 341387
E: irakleio@isotita.gr

Municipality of
Kefallonia

Languages
Arabic and Farsi
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities

 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities
 Psychological, social, employment and
legal counselling and information for
female victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation activities

departments
Camps and
other
structures for
migrants and
refugees
Schools
UNHCR Greece
Open
Protection
Centers for the
Elderly
Hospitals
Health Centers
Municipality
Health Centers

Herakleion

Region of
Crete

Non available

Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

Herakleion
Municipality

Languages
Arabic and Farsi
Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

Chania

Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

Non available

Chania

Municipality

Non available face to
face provision of
services. Provision of
services via
telephone.

International
organisations
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for female
victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered through
the referral of women to the
counselling centers.
 Psychological support of children of
the women by specialized staff.
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for female
victims of GBV and/or multiple
discriminations.
 Legal counselling is offered through the

GBV structures
Hot lines

Languages
Arabic and Farsi

Region of
Crete

REGION

TYPE OF
STRUCTURE

CONTACT DETAILS

RESPONSIBLE
ACTOR

CULTURE
MEDIATION

referral of women to the counselling
centers.
 Psychological support of children of the
women by specialized staff.

TYPE OF SERVICE

REFERRAL
PATHS

Counselling
Centre of
Tripoli

Region of
Peloponnesus
Counselling
Centre of
Kalamata

Counselling
Centre of
Korinthos

Hours of cooperation:
Monday until Friday
08:00-16:00
Address: Nea Dimotiki
Agora Square, 221 31,
Σ: 2710 241814 / F: 2710
239592
E: tripoli@isotita.gr

KETHI

Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address: Perrotou &
Mantiklou
Σ: 27210 99212-225
F: 27210 99225
E: ksg@kalamata.gr

Municipality
of Kalamata

Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address: Ethnikis

Municipality of
Korinthos

Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via

 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities
 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities
 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.

NGO’s

Police
departments
Camps and
other
structures for
migrants and
refugees
Schools
UNHCR
Greece
Open
Protection
Centers for
the Elderly
Hospitals
Health

Anexartisias 58, 20100
Σ: 27410 74670
E: skgyndk@otenet.gr

Region of
Peloponnesus

Tripoli
Non available
Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

telephone.

Tripoli
Municipality

Languages
Arabic and Farsi
Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

REGION

TYPE OF
STRUCTURE

CONTACT DETAILS

RESPONSIBLE
ACTOR

CULTURE
MEDIATION

 Referral of women to social, health,
employment services etc.
 Networking and sensitisat public and
NGO’s. ion activities
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and
protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for
female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Legal counselling is offered through
the referral of women to the
counselling centers.
 Psychological support of children of
the women by specialized staff.
TYPE OF SERVICE

Centers
Municipality
Health
Centers
International
organisations
GBV
structures
Hot lines

REFERRAL
PATHS

Region of
Central
Greece

Counselling
Hours of cooperation:
Centre of Lamia Monday until Friday
08:00-16:00
Address: Leonidou 9-11,
351 33
Σ: 22310 20059
F: 22310 20308
E: lamia@isotita.gr

KETHI

Counselling
Centre of Thiva

Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address: Kyprou 3,
Σ.Κ. 32 200
Σ: 22620- 89576, 2262089574
F: 22620-27628
E:symvouleutiko@thiva.g
r

Municipality
of Thiva

Hours of cooperation:
Monday until Friday
8:00-16:00
Address: Agiou

Municipality of
Chalkida

Counselling
Centre of
Chalkida

Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via

 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities
 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities
 Psychological, social, employment
and legal counselling and information
for female victims of GBV and/or
multiple discriminations.

NGO’s

Police
departments
Camps and
other
structures for
migrants and
refugees
Schools
UNHCR Greece
Open
Protection
Centers for the
Elderly
Hospitals
Health Centers

Region of
Central
Greece

Lamia
Municipality
Shelter for
Abused Women
and their
children

Panteleimonos and
Polytexneiou 34002
Vasiliko Chalkidas
Σ: 2221 351827, 2221
351826
E:skg.xalkideon@0932.sy
zefxis.gov.gr
Non available

telephone.

Languages
Arabic and Farsi
Lamia
Municipality

Non available face
to face provision of
services. Provision
of services via
telephone.

Languages
Arabic and Farsi

NOTES

 Referral of women to social, health,
employment services etc. public and
NGO’s.
 Networking and sensitisation
activities
 Shelter for Abused Women and their
childrenas well as women victims of
multiple discriminations
(accommodation, food and
protection).
 Psychological, social and employment
counselling and information for
female victims of GBV and/or
multiple discriminations.
 Legal counselling is offered through
the referral of women to the
counselling centers.
 Psychological support of children of
the women by specialized staff.

Municipality
Health Centers
International
organisations
GBV structures
Hot lines



Cultural mediation services include: provision of interpretation services in the Counselling Centers, provision of services in
Shelters, accompaniment services (for example to hospitals, schools etc), online counselling sessions via skype or
telephone to the Attica Region.



The interpretation services are provided only by appointment.



Non available face to face provision of services.



Face to face provision of services.



Provision of services via telephone.

Διαδρομέσ παραπομπήσ ςχετικά με τισ υπηρεςίεσ διερμηνείασ ςε γυναίκεσ πρόςφυγεσ και μετανάςτριεσ
1/1/2019-30/6/2019
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Κομοτηνόσ

Περιφέρεια
Ανατολικήσ
Μακεδονίασ
και Θράκησ

Ώρεσ
λειτουργίασ:Δευτϋρ
α ϋωσ Παραςκευό
08:00-16:00
Δ/νςη:
Κωνςταντύνου
Παλαιολόγου (επύ τησ
δημοτικόσ αγορϊσ),
Σ.Κ. 69 132
Σ: 25310 33290
F: 25310 33370
komotini@isotita.gr

ΚΕΘΙ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Αλεξανδρούπολησ

Ώρεσ
λειτουργίασ:Δευτϋρ
α ϋωσ Παραςκευό
7:00-15:00
Δ/νςη: Νϋο Δημοτικό
Κολυμβητόριο,
ΣΚ 68100

Δόμοσ
Αλεξανδρού
πολησ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ
και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ
ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ
υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ για προνοιακϊ
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ,
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ
παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ
και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ
ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ

 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR
Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια

Σ:25510 25629
isotita@alexpolis.gr

διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ
υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ για προνοιακϊ
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ,
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ
παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.

 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικέ
ς σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
Γραμμή ΕΚΚΑ
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υμβουλευτικό
Κϋντρο
Καβϊλασ

Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα παιδιϊ
τουσ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δόμοσ
Δευτϋρα-Παραςκευό Καβϊλασ
7:00-15:00
Δ/νςη: K.
Παλαιολόγου 9,
Καβϊλα Σ.Κ. 65 403
Σ: 2513500190,
2513500194,
2513500165
F: 2510 451397
womensaid@dkavala
s.gr
https://www.faceboo
k.com/ΤΜΒΟΤΛΕΤΣ
ΙΚΟ-ΚΕΝΣΡΟΓΤΝΑΙΚΨΝ-ΔΗΜΟΤΚΑΒΑΛΑ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Δε διατύθεται

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ

Δόμοσ
Κομοτηνόσ

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ
και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ
ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ
υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ για προνοιακϊ
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ,
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ
παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ ϋμφυλησ
βύασ και των παιδιών τουσ καθώσ και ςε
γυναύκεσ θύματα πολλαπλών διακρύςεων
(διαμονό, ςύτιςη και προςταςύα).
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν

διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια
Βόρειου
Αιγαίου

υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ
ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεταινομικόςυμβουλευτικόμϋςωτησπ
αραπομπόστωνγυναικώνςταςυμβουλευτικ
ϊκϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό.

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Μυτιλόνησ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη:
Παπαδιαμϊντη 2,
Σ.Κ. 811 32
Σ: 22510 34470 / F:
22510 34471
E:
mytilini@isotita.gr

ΚΕΘΙ

Παροχό
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα
διερμηνϋα και
μϋςω τηλεφώνου.

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ
και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ
ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ
υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ για προνοιακϊ
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ

Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR

τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ,
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ
παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.

υμβουλευτικό
Κϋντρο Φύου

Περιφέρεια
Βορείου
Αιγαίου

Ώρεσ λειτουργίασ: Δόμοσ Φύου
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 8:00 16:00
Δ/νςη: Επαρχιακό
οδόσ Φύου Δαφνώνα
Φαλκειόσ
Σ: 22713 50040
F: 22713 50010
E:
womanaid@outlook
.com

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ
και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ
ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ
υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ για προνοιακϊ
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ,
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ
παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και

Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια
 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικέ
ς σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων

ευαιςθητοπούηςησ.

 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
Γραμμή ΕΚΚΑ
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Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα παιδιϊ
τουσ Δόμου
Λϋςβου

Δεν υπϊρχει

Δόμοσ Λϋςβου

Παροχό
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα
διερμηνϋα και
μϋςω τηλεφώνου.

Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ ϋμφυλησ
βύασ και των παιδιών τουσ καθώσ και ςε
γυναύκεσ θύματα πολλαπλών διακρύςεων
(διαμονό, ςύτιςη και προςταςύα).
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ
ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό μϋςω τησ
παραπομπόσ των γυναικών ςτα
ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των

γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό.

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο Πϊτρασ

Περιφέρεια
Δυτικήσ
Ελλάδασ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό
08:00-16:00
Δ/νςη: Κανακϊρη 101β,
Πϊτρα, 262 21
Σ/F: 2610 620059
E: patra@isotita.gr

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η
ΔΟΜΗ

ΚΕΘΙ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

 Παροχό κοινωνικόσ,
ψυχολογικόσ, νομικόσ και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ
καθώσ και πληροφόρηςησ ςε
γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ
τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε
αυτό απαιτεύται- των γυναικών
ςε ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε

Γλώςςα

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR
Ελλάδας

Αραβικϊ και
Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο Πύργου
Ηλεύασ

Περιφέρεια
Δυτικήσ
Ελλάδασ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα-Παραςκευό:
8:00-16:00
Δ/νςη: Αγ. πυρύδωνοσ
41, ΣΚ 27 100
Σ: 26210 20532
E:pirgoswomen@outlook.
com

Δόμοσ Πύργου
Ηλεύασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ,
κϋντρα ψυχικόσ υγεύασ, ςε
φορεύσ αρμόδιουσ για προνοιακϊ
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ
προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε
φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ
παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ,
ψυχολογικόσ, νομικόσ και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ
καθώσ και πληροφόρηςησ ςε
γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ
τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε
αυτό απαιτεύται- των γυναικών
ςε ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ,

 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια
 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικέ
ς σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων


Ξενώνασ Υιλοξενύασ Δε διατύθεται
για γυναύκεσ
θύματα ϋμφυλησ
βύασ και τα παιδιϊ
τουσ Δόμου
Αγρινύου

Δόμοσ Αγρινύου

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.





Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ



κϋντρα ψυχικόσ υγεύασ, ςε
φορεύσ αρμόδιουσ για προνοιακϊ
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ
προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε
φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ
παιδιών κ.λπ.
Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ
επιζόςαςεσ ϋμφυλησ βύασ και
των παιδιών τουσ καθώσ και ςε
γυναύκεσ θύματα πολλαπλών
διακρύςεων (διαμονό, ςύτιςη και
προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ,
ψυχολογικόσ, και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα
ςε όλεσ τισ μορφϋσ ό/και
πολλαπλϋσ διακρύςεισ
Παρϋχεται νομικό
ςυμβουλευτικό μϋςω τησ

 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
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Ξενώνασ Υιλοξενύασ Δε διατύθεται
για γυναύκεσ
θύματα ϋμφυλησ
βύασ και τα
παιδιϊτουσ Δόμου
Πατρϋων

Δόμοσ
Πατρϋων

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.





Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ





παραπομπόσ των γυναικών ςτα
ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ
των γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ
επιζόςαςεσ ϋμφυλησ βύασ και
των παιδιών τουσ καθώσ και ςε
γυναύκεσ θύματα πολλαπλών
διακρύςεων (διαμονό, ςύτιςη και
προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ,
ψυχολογικόσ, και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα
ςε όλεσ τισ μορφϋσ ό/και
πολλαπλϋσ διακρύςεισ
Παρϋχεται νομικό
ςυμβουλευτικό μϋςω τησ
παραπομπόσ των γυναικών ςτα
ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ
των γυναικών από εξειδικευμϋνο

προςωπικό.

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΤ
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η
ΔΟΜΗ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Κοζϊνησ

Περιφέρεια
Δυτικήσ
Μακεδονίασ

Ώρεσ
λειτουργίασ:Δευτϋρα
ϋωσ Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη: Ι.
Μακρυγιϊννη 22, ΣΚ
50 100, Κοζϊνη
Σ: 24610 49672 / F:
24610 49673
E: kozani@isotita.gr

ΚΕΘΙ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

Περιφέρεια
Δυτικήσ

υμβουλευτικό
Κϋντρο

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα-Παραςκευό

Δόμοσ
Καςτοριϊσ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ

 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR
Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια

Μακεδονίασ

Καςτοριϊσ

7:30-15:30
Δ/νςη: Νϋεσ Εργατικϋσ
Κατοικύεσ Καςτοριϊσ
Σ/F: 24670 22122
E:counsellingwomenka
storia@gmail.com

διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

Περιφέρεια
Δυτικήσ
Μακεδονίασ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Υλώρινασ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 7:00-15:00
Δ/νςη: τεφϊνου

Δόμοσ Υλώρινασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.

ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που

 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικέ
ς σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
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Δραγούμη 4 (εύςοδοσ
μϋςα ςτη ςτοϊ Σϋγου,
2οσ όρ.)
Σ: 23850 24081
F: 23850
23083symv.kentro.flo
@gmail.com

Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.


Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ


Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα

Δε διατύθεται

Δόμοσ Κοζϊνησ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ





ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,

παιδιϊτουσ
Δόμου Κοζϊνησ

διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΤ
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ
καθώσ και πληροφόρηςησ ςε
γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των
γυναικών ςτα ςυμβουλευτικϊ
κϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ
των γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η
ΔΟΜΗ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Ιωαννύνων

Περιφέρεια
Ηπείρου

Ώρεσ
λειτουργίασ:Δευτϋρα
ϋωσ Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη: Μαρύκασ
Κοτοπούλη 68, 45 445
Ιωϊννινα
Σ/F: 26510 77449
E: ioannina@isotita.gr

ΚΕΘΙ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.

 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR
Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια

 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικέ
ς σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
Γραμμή ΕΚΚΑ
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υμβουλευτικό
Κϋντρο Ωρτασ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 7:30-16:00
Δ/νςη: Σζαβϋλλα 24
Σ: 26810 77400
F: 26810 77400
E:womenaid@arta.gr

Δόμοσ Ωρτασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα-Παραςκευό:

Δόμοσ Πρϋβεζασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ

Πρϋβεζασ

7:00-15:00
Δ/νςη: Ιωνύασ 6,
Πρϋβεζα, Σ.Κ. 48100
Σ: 26820 24444
F: 26820 89667
womenaid@1485.syze
fxis.gov.gr

διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.

Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα
παιδιϊτουσ
Δόμου
Ιωαννύνων

Δε διατύθεται

Δόμοσ Ιωαννύνων

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ
καθώσ και πληροφόρηςησ ςε
γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των
γυναικών ςτα ςυμβουλευτικϊ
κϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ
των γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΤ
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η
ΔΟΜΗ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο Λαμύασ

Περιφέρεια
Θεςςαλίασ

Ώρεσ
λειτουργίασ:Δευτϋρα
ϋωσ Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη: Γαληνού 4, 412
22, Λϊριςα
Σ: 2410 535840
F: 2410 538365
E: larisa@isotita.gr

ΚΕΘΙ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ

Δόμοσ Καρδύτςασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ

 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR
Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια

Καρδύτςασ

Περιφέρεια
Θεςςαλίασ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Σρικϊλων

Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη: Ηρώων
Πολυτεχνεύου 22,
Καρδύτςα
Σ: 24410-71594,
24410-77122
F: 24410-75141
wckarditsa@gmail.co
m, info@wck.gr

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 8:00 –
16:00

διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

Δόμοσ Σρικϊλων

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.

ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που
ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που

 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικέ
ς σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
Γραμμή ΕΚΚΑ
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Δ/νςη:
Θεοδοςοπούλου και
Σζουμαγιϊσ, 42100
Σ: 24310 27943
F: 24310 25287
E: skg@trikalacity.gr

Περιφέρεια
Θεςςαλίασ

Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.


Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ


Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα

Δε διατύθεται

Δόμοσ Βόλου

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ





ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ
διακρύςεισ.
Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε
ξενώνεσ φιλοξενύασ, ςτισ
αςτυνομικϋσ και ειςαγγελικϋσ
αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ
αρμόδιουσ για προνοιακϊ ό ϊλλα
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ
τησ απαςχόληςησ και
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών
κ.λπ.
Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,

παιδιϊτουσ
Δόμου Βόλου

διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα παιδιϊ
τουσ Δόμου
Λϊριςασ

Δε διατύθεται

Δόμοσ Λϊριςασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ
καθώσ και πληροφόρηςησ ςε
γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των
γυναικών ςτα ςυμβουλευτικϊ
κϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ
των γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό..
 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
και εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ
καθώσ και πληροφόρηςησ ςε
γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό

μϋςω τησ παραπομπόσ των
γυναικών ςτα ςυμβουλευτικϊ
κϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ
των γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Κϋρκυρασ

Περιφέρεια
Ιόνιων Νήςων

Ώρεσ
λειτουργίασ:Δευτϋρα
ϋωσ Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη: Ε.Ο.
Παλαιοκαςτρύτςασ 7,
49 100
Σ: 26610 47396
F: 26610 80344
E: kerkyra@isotita.gr

ΚΕΘΙ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Ζακύνθου

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 8:00-16:00
Δ/νςη: Δημοτικό
κατϊςτημα Γαώτανύου,
Ιςόγειο, Γαώτϊνι,

Δόμοσ
Ζακύνθου

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρης
ησ ςε γυναύκεσπου ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.

 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για
μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR
Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων

Ζϊκυνθοσ
Σ/F: 26950 25997
symvouleftikozakynth
os@gmail.com

τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.
.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

Περιφέρεια
Ιόνιων Νήςων
υμβουλευτικό
Κϋντρο
Κεφαλλονιϊσ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 7:30-15:30
Δ/νςη: Φαροκόπου 46,
28100
Σ: 26710 - 20022
F: 26710 - 20025
kesy@kefallonia.gov.gr

Δόμοσ
Κεφαλλονιϊσ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ

 Δικαζηήρια
 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικ
ές σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
Γραμμή ΕΚΚΑ
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Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα
παιδιϊτουσ
Δόμου
Κϋρκυρασ

Δε διατύθεται

Δόμοσ Κϋρκυρασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.







Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ



για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των γυναικών
ςτα ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των
γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Ηρακλεύου

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη: τενημϊχου 3,
713 05, Ηρϊκλειο
Κρότησ
Σ/F: 2810 341387
E: irakleio@isotita.gr

Περιφέρεια
Κρήτησ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ
ΚΕΘΙ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Ρεθύμνου

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα-Παραςκευό
8:00-16:00

Δόμοσ
Ρεθύμνου

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.

 ΜΚΟ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και

 Αζησνομία
 Camps και
άλλες δομές
για
μεηανάζηες
και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR
Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία
και Κένηρα
Υγείας

Δ/νςη: Λεωφ.
Κουντουριώτη 98,
74100, Ρϋθυμνο
Σ: 28310 56607
F: 28310 21270
isotitavia.reth@gmail.c
om
www.facebook/isotita
via.reth

διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.



Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

Περιφέρεια
Κρήτησ


Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα
παιδιϊτουσ
Δόμου
Ηρακλεύου

Δε διατύθεται

Δόμοσ
Ηρακλεύου

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.





πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ

 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια
 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικ
ές σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ

Κρότησ

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

Περιφέρεια
Κρήτησ

Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα
παιδιϊτουσ
Δόμου Φανύων

Δε διατύθεται

Δόμοσ Φανύων

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και Υαρςύ

μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των γυναικών
ςτα ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των
γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
 Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των γυναικών
ςτα ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των
γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

 Τηλεθωνική
Γραμμή ΕΚΚΑ
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ

ΠΗΓΕ
ΠΑΠΟΜΠΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Σρύπολησ

Περιφέρεια
Πελοποννήςου

Ώρεσ
λειτουργίασ:Δευτϋρ
α ϋωσ Παραςκευό
08:00-16:00
Δ/νςη: Πλατεύα Νϋασ
Δημοτικόσ Αγορϊσ,
221 31
Σ: 2710 241814 / F:
2710 239592
E: tripoli@isotita.gr

ΚΕΘΙ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Καλαμϊτασ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 8:0016:00
Δ/νςη: Περρωτού
και Μαντύκλου,

Δόμοσ Καλαμϊτασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.

 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και άλλες
δομές για
μεηανάζηες και
πρόζθσγες
 Στολικές
μονάδες
 UNHCR Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία και
Κένηρα Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων
 Δικαζηήρια
 Δικηγορικός
Σύλλογος

Καλαμϊτα
Σ: 27210 99212-225
F: 27210 99225
E: ksg@kalamata.gr

Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα

Περιφέρεια
Πελοποννήςου

Αραβικϊ και
Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Κορύνθου

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 8:0016:00
Δ/νςη: Εθνικόσ
Ανεξαρτηςύασ 58,
20100 Κόρινθοσ
Σ: 27410 74670
E:skgyndk@otenet.gr

Δόμοσ Κορύνθου

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρης
ησ ςε γυναύκεσπου ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ

Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικές
σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες
Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
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Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα
παιδιϊτουσ
Δόμου
Σρύπολησ

Δε διατύθεται

Δόμοσ Σρύπολησ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.







Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ



για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούη
ςησ.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των γυναικών
ςτα ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των
γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ

υμβουλευτικό
Κϋντρο Λαμύασ

Περιφέρεια
Κεντρικήσ
Ελλάδασ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 08:0016:00
Δ/νςη: Λεωνύδου 911, Λαμύα, 351 33
Σ: 22310 20059 / F:
22310 20308
E: lamia@isotita.gr

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΟΡΕΑ

ΚΕΘΙ

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο Θόβασ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ

Δόμοσ Θόβασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ

 Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ

ΠΗΓΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 ΜΚΟ

 Αζησνομία
 Camps και άλλες
δομές για
μεηανάζηες και
πρόζθσγες
 Στολικές μονάδες
 UNHCR Ελλάδας
 ΚΑΠΗ
 Νοζοκομεία και
Κένηρα Υγείας
 Κοινωνικές
Υπηρεζίες
Δήμων

Παραςκευό 8:0016:00
Δ/νςη: Κύπρου 3,
Σ.Κ. 32 200
Σ: 22620- 89576,
22620-89574
F: 22620-27628
E:symvouleutiko@thi
va.gr

παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.



Γλώςςα

Περιφέρεια
Κεντρικήσ
Ελλάδασ

Αραβικϊ και
Υαρςύ

υμβουλευτικό
Κϋντρο
Φαλκύδασ

Ώρεσ λειτουργίασ:
Δευτϋρα ϋωσ
Παραςκευό 8:0016:00
Δ/νςη: Αγύου
Παντελεόμονοσ και
Πολυτεχνεύου, 34002
Βαςιλικό Φαλκύδασ

Δόμοσ Φαλκύδασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ





ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρης
ησ ςε γυναύκεσπου ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ
φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ,
νομικόσ και εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ.
Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ

 Δικαζηήρια
 Δικηγορικός
Σύλλογος
Αθηνών
 Ιαηροδικαζηικές
σπηρεζίες
 ΚΕΛΠΝΟΟ
 Πρόνοια
 Κοινωνικές
σπηρεζίες Δήμων
 Ειζαγγελίες
 Στολεία
 Δομές ηοσ
Δικηύοσ
 Τηλεθωνική
Γραμμή ΕΚΚΑ
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Σ: 2221 351827,
2221 351826
E:skg.xalkideon@093
2.syzefxis.gov.gr

διερμηνεύασ.

Γλώςςα
Αραβικϊ και
Υαρςύ

Ξενώνασ
Υιλοξενύασ για
γυναύκεσ
θύματα
ϋμφυλησ βύασ
και τα
παιδιϊτουσ
Δόμου Λαμύασ

Δε διατύθεται

Δόμοσ Λαμύασ

Δεν υπϊρχει
δυνατότητα
παροχόσ
διερμηνεύασ με
φυςικό
παρουςύα.
Δυνατότητα
τηλεφωνικόσ
διερμηνεύασ.







Γλώςςα
Αραβικϊ και



φιλοξενύασ, ςτισ αςτυνομικϋσ και
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο δικαςτόριο, ςε
νοςοκομεύα, κϋντρα υγεύασ, κϋντρα
ψυχικόσ υγεύασ, ςε φορεύσ αρμόδιουσ
για προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ.
Ενϋργειεσ δικτύωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ.
Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα
πολλαπλών διακρύςεων (διαμονό,
ςύτιςη και προςταςύα).
Παροχό κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και
εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ καθώσ και
πληροφόρηςησ ςε γυναύκεσ που ϋχουν
υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ
Παρϋχεται νομικό ςυμβουλευτικό
μϋςω τησ παραπομπόσ των γυναικών
ςτα ςυμβουλευτικϊ κϋντρα.
Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των

Υαρςύ

γυναικών από εξειδικευμϋνο
προςωπικό.

ημειώνεται ότι:


Οι υπηρεςύεσ διερμηνεύασ παρϋχονται με τουσ εξόσ τρόπουσ: ςτα υμβουλευτικϊ Κϋντρα, ςτουσ Ξενώνεσ Υιλοξενύασ, ςε ςυνεδρύεσ μϋςω τηλεφώνου,
μϋςω τηλεδιϊςκεψησ, ςε ομαδικϋσ ςυνεδρύεσ, ςε Δομϋσ Τγεύασ και ϊλλεσ Δομϋσ και ςε ςυνοδεύεσ.



Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται κατόπιν ραντεβού.



Δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχόσ διερμηνεύασ με φυςικό παρουςύα.



Παροχό διερμηνεύασ με φυςικό παρουςύα διερμηνϋα.



Δυνατότητα τηλεφωνικόσ διερμηνεύασ.




Δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχόσ διερμηνεύασ με φυςικό παρουςύα. Δυνατότητα τηλεφωνικόσ διερμηνεύασ.
Παροχό διερμηνεύασ με φυςικό παρουςύα διερμηνϋα και μϋςω τηλεφώνου.

