
 

 

Updated referral paths regarding  cultural mediation  service from 1/1/2019-30/6/2019 

REGION TYPE OF 
STRUCTURE 

CONTACT DETAILS RESPONSIB
LE ACTOR 

CULTURE 
MEDIATION 

TYPE OF SERVICE REFERRAL 
PATHS 

 
 
 
 
 

Region of 
Attica 

 
 

 
 
 

Counselling 
Centre of 
Athens 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday 09:00-
17:00  
Address: Kratinou 11-13, 
Omonoia 105 52 (2nd floor)  
Σ: 210 52 02 800 / F: 210 
52 02 801  
E: polykentro@isotita.gr 

KETHI 
 

Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone. 
 

     
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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 

 NGO’s  
 

 CARITAS,  
 ACTION AID, 
 ASB, 
 PRAKSIS, 
 DIOTIMA,  
 NOSTOS,  
 SOLIDARITY 

NOW,  
 TERRE DES 

HOMMES, 
 WIN HELLAS, 
  AGALIA, 
  IASIS, 
  FAROS, 
  VALEL, 
  VIA STOP, 
  GALINI, 
 NETWORK OF 

CHILDERN 

Counselling 
Centre of 
Piraeus  
 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday 0 
9:00-17:00  
Address: Ethnarhou 
Makariou Avenue, , Neo 
Faliro, 185 47 (inside Peace 
and Friendship Stadium) 
Σ: 210 4828970, 4825372  
F: 210 4822425  
E: peiraias@isotita.gr  

KETHI Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone.  
 

         
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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 

mailto:polykentro@isotita.gr
mailto:peiraias@isotita.gr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region of 
Attica 

 
 
 
 
 

Counselling 
Centre, of 
Elefsina 
 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday 
 8:00-16:00 
Address: Riga Feraiou 70, 
Elefsina, 19200 
Σ: 2131601437 
 

Municipality 
of Elefsina 
 

Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone. 

         
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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 

RIGHTS, 
 NETWORK OF 

EUROPEAN 
WOMEN,  

 MELISSA, 
 A CHILD A 

WORLD, 
WOMENS 
UNION, 

 DRAMAS 
WOMENS 
UNION,  

 EPANODOS, 
 STORGI, 
 HUMAN 

RIGHTS 360,  
 MOSAICO 

HOUSE,  
 WOMEN 

WITHOUT 
BORDERS, 

 ΙINTERSOS, 
 ESTIA, 
 KLIMAKA, 
 ARK OF THE 

WORLD, 
 METADRASI, 

Counselling 
Centre of 
Keratsini-
Drapetsona  

Hours of cooperation: 
Monday until Friday  
8:00-16:00 
Address: 25 Martiou 22 & 
Dominikou 
Theotokopoulou 186 48 
Drapetsona   
Σ: 210 4614575  
F: 210 4614641 
E: skkeratsini@gmail.com  

Municipality 
of Keratsini-
Drapetsona 

Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone. 
 

         
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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 

Counselling 
Centre, 
Municipality of 
Peristeri 
 

Hours of cooperation: 
Monday, Wednesday and 
Friday 8:00-16:00 
Tuesday and Thursday: 
8:00-19:00  

Municipality 
of Peristeri 
 

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. 

mailto:skkeratsini@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region of 
Attica 

 

 
 
 

Address: Ethnarhou 
Makariou 1, 12131 
Σ: 210 5783265 
E: skg@peristeri.gr  

         
Languages 
Arabic, Farsi & French 

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

 Networking and sensitisation 
activities 

 THE SMILE OF 
THE CHILD, 

 
 Police 

departments 
 
 Camps and 

other 
structures for 
migrants and 
refugees  

 
 Schools  
 
 UNHCR 

Greece 
 
 Open 

Protection 
Centers for 
the Elderly  

 
 

Counselling 
Centre, 
Municipality of 
Fili 
 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday 7:30-
16:00 
Address: Ioanni Kampoli 
23, 133 41, Ano Liosia 
Σ/F: 210 2483360  
E: ksfylis@fyli.gr  

Municipality 
of Fili 

Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone 

       
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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 

Counselling 
Centre, 
Chalandri 
Municipality 
 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday  
8:30-16:30 (hours open to 
the public 9:00-15:00) 
Address: Stratarhou 
Papagou 7, 15234  
Σ: 210 6899916  
E:womenaidhalandri@gma
il.com  

Chalandri 
Municipality 

Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone. 
 

         
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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. 

 Networking and sensitisation 
activities 

mailto:skg@peristeri.gr
mailto:ksfylis@fyli.gr
mailto:womenaidhalandri@gmail.com
mailto:womenaidhalandri@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region of 
Attica 

 
 
 
 

Athens 
Municipality 
Shelter for 
Abused Women 
and their 
children 
 

Non available Athens 
Municipality 

Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone 

         
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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. 

 Hospitals 
 
 Social 

Services of 
Municipalities 

 
 Hot lines 
 

 15900 
 197 

Piraeus 
Municipality 
Shelter for 
Abused Women 
and their 
children 
 

Non available Piraeus 
Municipality 
 

Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone. 
 

        
Languages 
Arabic, Farsi & French 

  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. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region of 
Attica 

 
 
 

 Legal counselling is offered 
through the referral of women to 
the counselling centers. 

 Psychological support of children 
of the women by specialized staff. 

Shelter of the 
National Center 
for Social 
Solidarity 
(EKKA). 
 

Non available EKKA Provision of 
interpretation services 
face to face and via 
telephone 
 

         
Languages 
Arabic, Farsi & French 

 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. 

15900 SOS 
LINE 

 

Non available General 
Secretariat 
for Gender 
Equality 

Provision of 
interpretation services 
via telephone Monday, 
Wednesday and 

 Psychological and social, 
counselling and information for 
female victims of GBV and/or 
multiple discriminations. In 



 

 

 
 

 

Thursday 11:00 -13:00 
Tuesday 16:00 - 18:00. 
 

 

emergency cases. 

 Referral of women to the 
Counselling Centers, shelters, 
health services etc 

 

 

 

NOTES 

 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. 



 

 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΠΗΓΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικής 

 
 

 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Αθόνασ-
Πολύκεντρο 

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 09:00-
17:00  
Δ/νση: Κρατύνου 11-
13, Ομόνοια 105 52 
(2οσ όροφοσ)  
Σ: 210 52 02 800 / 
 F: 210 52 02 801  
E: 
polykentro@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

     
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

 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.  

 υμβουλευτικό ςεξουαλικόσ και 
αναπαραγωγικόσ υγεύασ. 

 Παραπομπό των γυναικών ςε ϊλλεσ 
υπηρεςύεσ όπωσ κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ 
υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ ςυνεργαζόµενουσ 
φορεύσ. 

 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και 
ευαιςθητοπούηςησ. 

 ΜΚΟ 
 

 CARITAS,  
 ACTION 

AID, 
 ASB, 
 PRAKSIS, 
 ΓΙΟΣΙΜΑ,  
 NOSTOS,  
 SOLIDARIT

Y NOW,  
 TERRE DES 

HOMMES, 

 WIN 
HELLAS, 

  AGALIA, 
  IASIS, 
  ΦΑΡΟ, 
  VALEL, 
  VIA STOP, 
 ΓΑΛΗΝΗ, 
 ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Πειραύα 
 

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 09:00-
17:00  
Δ/νση: Λεωφ. 
Εθνϊρχου Μακαρύου, 
Νϋο Υϊληρο, ΣΚ 185 

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 των γυναικών ςε ϊλλεσ 
υπηρεςύεσ όπωσ κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ 

mailto:polykentro@isotita.gr


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 (εντόσ ταδύου 
Ειρόνησ και Υιλύασ-
ΕΥ, ιςόγειο-εύςοδοσ 
δημοςιογρϊφων, 
αύθουςα Δ) 
Σ: 210 4828970, 
4825372 / F: 210 
4822425  
E: peiraias@isotita.gr 

       
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ ςυνεργαζόµενουσ 
φορεύσ. 

 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και 
ευαιςθητοπούηςησ. 

ΣΑ 
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣ
Α ΣΩΝ 
ΠΑΙΓΙΩΝ, 

 ΔΤΠΡΩΠΑΙΚ
Ο ΓΙΚΣΤΟ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ,  

 ΜΔΛΙΑ, 
 A CHILD A 

WORLD, 
ΔΝΩΗ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ, 

 ΔΝΩΗ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΑ 

 ΔΠΑΝΟΓΟ 
 ΣΟΡΓΗ 
 HUMAN 

RIGHTS 
360,  

 MOSAICO 
HOUSE,  

 ΓΤΝΑΙΚΔ 
ΓΙΥΩ 
ΤΝΟΡΑ 

 ΙINTERSOS, 
 ΔΣΙΑ, 

ΚΛΙΜΑΚΑ, 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Ελευςύνασ 
 

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-16:00 
Δ/νση: Ρόγα Υεραύου 
70, Ελευςύνα, 19200, 
Σ: 2131601437 
 

Δόμοσ 
Ελευςύνασ 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

       
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

 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 των γυναικών ςε ϊλλεσ 
υπηρεςύεσ όπωσ κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ 
υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ ςυνεργαζόµενουσ 
φορεύσ. 

 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και 
ευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Κερατςινύου-
Δραπετςώνασ 
 

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτϋρα- Παραςκευό 
8:00-16:00 
Δ/νση: 25ησ Μαρτύου 
22 και Δομόνικου 

Δόμοσ 
Κερατςινύου
-
Δραπετςών
ασ 

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.  

mailto:peiraias@isotita.gr


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεοτοκόπουλου, 186 
48 Δραπετςώνα   
Σ: 210 4614575  
F: 210 4614641 
skkeratsini@gmail.co
m  

 

       
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

 Παραπομπό των γυναικών ςε ϊλλεσ 
υπηρεςύεσ όπωσ κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ 
υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ ςυνεργαζόµενουσ 
φορεύσ. 

 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και 
ευαιςθητοπούηςησ. 

 Η ΚΙΒΩΣΟ 
ΣΟΤ 
ΚΟΜΟΤ, 

 ΜΔΣΑΓΡΑΗ, 
 ΣΟ 
ΥΑΜΟΓΔΛΟ 
ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

 Αζησνομία 

  
 Camps και 

άλλες δομές 
για μεηανάζηες 
και 
πρόζθσγες 

 
 Στολικές 

μονάδες  
 
 UNHCR 

Ελλάδας 
 
 ΚΑΠΗ 
 
 
 Νοζοκομεία 

και Κένηρα 
Υγείας 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Περιςτερύου 
 

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτϋρα, Σετϊρτη, 
Παραςκευό 8:00-16:00 
Σρύτη, Πϋμπτη: 8:00-
19:00  
Δ/νση: Εθνϊρχου 
Μακαρύου 1, κτύριο 
ΚΤΒΕ, 12131 
Σ: 210 5783265 
E: skg@peristeri.gr  

Δόμοσ 
Περιςτερύου 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

      
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

 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 των γυναικών ςε ϊλλεσ 
υπηρεςύεσ όπωσ κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ 
υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ ςυνεργαζόµενουσ 
φορεύσ. 

 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και 
ευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Υυλόσ 
 

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 7:30-16:00 
Δ/νση: Ιωϊννη 
Καμπόλη 23, 133 41, 
Άνω Λιόςια 
Σ/F: 210 2483360  
E: ksfylis@fyli.gr  

Δόμοσ 
Υυλόσ 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

      
Γλώσσα 

 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 των γυναικών ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ 
όπωσ κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ υγεύασ κτλ , και 
ϊλλουσ ςυνεργαζόµενουσ Γλώσσα 

mailto:skkeratsini@gmail.com
mailto:skkeratsini@gmail.com
mailto:skg@peristeri.gr
mailto:ksfylis@fyli.gr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικής 

 
 
 
 
 
 
 

Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 
 

 Αραβικϊ, Υαρςύ και Γαλλικϊ φορεύσ. 
 Ενϋργειεσ δικτύωςησ και 

ευαιςθητοπούηςησ. 

 
 Κοινωνικές 

Υπηρεζίες 
Δήμων 

 
 Δικαζηήρια 
 
 Δικηγορικός 

Σύλλογος 
Αθηνών 

 
 Ιαηροδικαζηικέ

ς σπηρεζίες 
 
 ΚΕΛΠΝΟΟ 
 
 Πρόνοια 
 
 Τηλεθωνική 

Γραμμή ΕΚΚΑ 
197 

 

 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Φαλανδρύου 
 

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:30-16:30 
(ώρεσ κοινού 9:00-
15:00) 
Δ/νση: τρατϊρχου 
Παπϊγου 7, 15234  
Σ: 210 6899916  
womenaidhalandri@g
mail.com  

Δόμοσ 
Φαλανδρύου 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

       
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

 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. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα ϋμφυλησ 
βύασ και τα 

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Αθηναύων 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 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 

mailto:womenaidhalandri@gmail.com
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Περιφέρεια 
Αττικής 

 
 
 
 
 
 
 

παιδιϊ τουσ 
Δόμου 
Αθηναύων  
 

      
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

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. 

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

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Πειραιώσ 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

      
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ 

 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. 

 

Ξενώνασ του 
Εθνικού  

Δε διατύθεται EKKA Παροχό 
διερμηνεύασ με 

 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ  ϋμφυλησ 
βύασ και των παιδιών τουσ  καθώσ και ςε 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικής 

 

Κϋντρου 
Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγύησ 
(EKKA). 
 

φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου . 

      
Γλώσσα 
Αραβικϊ, Υαρςύ 
και Γαλλικϊ    

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. 

15900 SOS 
LINE 

 

 

Ώρεσ και ημϋρεσ 
επικοινωνύασ ςε 
αραβικϊ και φαρςύ: 
 Δευτϋρα, Σετϊρτη και 
Πϋμπτη 11:00 με 13:00 
και Σρύτη 16:00 με 
18:00. 
 

Γενικό 
Γραμματεύα 
Ιςότητασ 
των Υύλων 
(ΓΓΙΥ) 

Παροχό 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ 
 

 
Γλώσσα 

Αραβικϊ, Υαρςύ  

 Παροχό κοινωνικόσ και ψυχολογικόσ 
ςυμβουλευτικόσ ςε περιςτατικϊ που 
απαιτούν ϊµεςη ψυχολογικό και   
κοινωνικό ςτόριξη και ςχετύζονται µε βύα 
κατϊ των γυναικών.  

  Παραποµπό περιςτατικών ςε Ξενώνεσ, ςε 
υµβουλευτικϊ Κϋντρα κατϊ τησ βύασ, ςε 
Τπηρεςύεσ  Τγεύασ, και ϊλλουσ 
ςυνεργαζόµενουσ φορεύσ.  

 Πληροφόρηςη για θϋµατα ιςότητασ των 
φύλων 

 

 

 


