
بمفردك لستيانتي
لستيانتي

الوحيدة

يمكنك
الحصول

الدعمعلى

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

الجنسينبينللمساواة

الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارالالجئين، في

)Chios(خيوسفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

  .خالكيوس،"ذافنوناس-خيوس" اإلقليميالعنوان: الطريق
5001022713/ رقم الفاكس: 5004022713رقم الهاتف: 

 womanaid@outlook.comالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)Heraklion Crete (كريت  - هيراكليونمركز االستشارات في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 .71305الكود البريدي  -"ثيريسوس"  "ستينيماخو"  شارع 68العنوان: 
 2810341387الفاكس: رقم الهاتف/

 irakleio@isotita.gr  البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

 ) Rethimnon Crete (كريت  -ريثيمنون مركز االستشارة في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 . "كوندوريوتي. ل" شارع98العنوان: 
  2831056607 :رقم الهاتف

 isotitavia.reth@gmail.com  البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

  )Kos( كوسفياالستشارةمركز
15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
  "كوس" "زيباري" ,"كابيوكاومارس25"تقاطع شارعي : العنوان

6742922420/ رقم الفاكس: 6742022420رقم الهاتف: 
 women@kos.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Mytiliniميتيليني (مركز االستشارات في 

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 ميتيليني81100الكود البريدي  -" "باباذياماندي" شارع2العنوان: 

 3447122510رقم الفاكس:  3447022510رقم الهاتف: 
 mytilini@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Rhodes( رودسفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 )KEPأل بجوار( أبوستوليأيييالعنوان: 

6715522410و6712822410و 6712022410رقم الهاتف :
  6712322410رقم الفاكس: 

 ksymbouleytikorodou@gmail.comالبريد اإللكتروني:
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) Kozaniمركز االستشارات في كوزاني (
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 كوزاني50100 -الكود البريدي "ماكريياني " شارع22العنوان: 
 4967324610رقم الفاكس:  4967224610رقم الهاتف: 

 kozani@isotita.grالبريد اإللكتروني: 
-----------------------------------------------------------------------------

 )Serres( سيريسفياالستشارةمركز
  17:00إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

سيريس62122-الكود البريدي"ذراغوميسإيونوس" شارع  10العنوان: 
2226823210/ رقم الفاكس: 2225323210رقم الهاتف: 

 womenaid@serres.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

 )Thessalonikiمركز االستشارات في ثيسالونيكي (
17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

المدينة)لبوابةالغربي(المدخل "أليكسانذروبوليوس" شارع10العنوان: 
ثيسالونيكي54627-الكود البريدي
231028980رقم الفاكس: 528988210و 5289842310رقم الهاتف: 

 thessaloniki@isotita.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

)Veria( فيريافياالستشارةمركز
15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

فيريا  59100 -الكود البريدي. "أجراكابيتان" شارع  3Αالعنوان: 
6453023310رقم الفاكس:  / 6530423310رقم الهاتف: 

isotita@veria.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------------------

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي

)Alexandroupoli( أليكساندروبوليفياالستشارةمركز
15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العملساعات
 ، أليكساندروبولياألول الطابق  "كارتالى"شارع 2العنوان:

 2551025629رقم الهاتف: 
 isotita@alexpolis.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
  )Florina( فلورينافياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
" تيجو" معرضمن(الدخول "ذراغومىستيفانو" شارع4العنوان: 

  )الثانيالطابق
2308323850/ رقم الفاكس: 2408123850رقم الهاتف: 

 symv.kentro.flo@gmail.comالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

  )Kastoriaمركز االستشارة في كاستوريا (
  15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ساعات العمل:

الكود الجديد) االجتماعي(السكن "كاتيكيياسإرغاتيكيسنييس"العنوان: 
كاستوريا.52100 –البريدي 

  2212224670رقم الهاتف/الفاكس:
 counsellingwomenkastoria@gmail.comالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Katerini( كاتيرينيفياالستشارةمركز

16:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
كاتيريني60100 –. الكود البريدي "أفغوستينو" شارع21العنوان: 

  3667823510رقم الهاتف/ الفاكس: 
womenaid@katerini.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Kavala( كافاالفياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 –كافاال. الكود البريدي  "باليولوغوسكونستانتينو" شارع9العنوان: 
65403

4513652510و 4513942510و 4513902510رقم الهاتف: 
4513972510/ رقم الفاكس: 4513852510و 

 womensaid@dkavalas.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

)Komotini( كوموتينيفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

). 8رقم العامالسوق( "باليولوغوسكونستانتينو" شارع8العنوان:
كوموتيني69132. -الكود البريدي
 2531033370رقم الفاكس:  3329025310رقم الهاتف: 

 komotini@isotita.grالبريد اإللكتروني:
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) Kozaniمركز االستشارات في كوزاني (
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 كوزاني50100 -الكود البريدي "ماكريياني " شارع22العنوان: 
 4967324610رقم الفاكس:  4967224610رقم الهاتف: 

 kozani@isotita.grالبريد اإللكتروني: 
-----------------------------------------------------------------------------

 )Serres( سيريسفياالستشارةمركز
  17:00إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

سيريس62122-الكود البريدي"ذراغوميسإيونوس" شارع  10العنوان: 
2226823210/ رقم الفاكس: 2225323210رقم الهاتف: 

 womenaid@serres.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

 )Thessalonikiمركز االستشارات في ثيسالونيكي (
17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

المدينة)لبوابةالغربي(المدخل "أليكسانذروبوليوس" شارع10العنوان: 
ثيسالونيكي54627-الكود البريدي
231028980رقم الفاكس: 528988210و 5289842310رقم الهاتف: 

 thessaloniki@isotita.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

)Veria( فيريافياالستشارةمركز
15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

فيريا  59100 -الكود البريدي. "أجراكابيتان" شارع  3Αالعنوان: 
6453023310رقم الفاكس:  / 6530423310رقم الهاتف: 

isotita@veria.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------------------

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي

)Alexandroupoli( أليكساندروبوليفياالستشارةمركز
15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العملساعات
 ، أليكساندروبولياألول الطابق  "كارتالى"شارع 2العنوان:

 2551025629رقم الهاتف: 
 isotita@alexpolis.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
  )Florina( فلورينافياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
" تيجو" معرضمن(الدخول "ذراغومىستيفانو" شارع4العنوان: 

  )الثانيالطابق
2308323850/ رقم الفاكس: 2408123850رقم الهاتف: 

 symv.kentro.flo@gmail.comالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

  )Kastoriaمركز االستشارة في كاستوريا (
  15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ساعات العمل:

الكود الجديد) االجتماعي(السكن "كاتيكيياسإرغاتيكيسنييس"العنوان: 
كاستوريا.52100 –البريدي 

  2212224670رقم الهاتف/الفاكس:
 counsellingwomenkastoria@gmail.comالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Katerini( كاتيرينيفياالستشارةمركز

16:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
كاتيريني60100 –. الكود البريدي "أفغوستينو" شارع21العنوان: 

  3667823510رقم الهاتف/ الفاكس: 
womenaid@katerini.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Kavala( كافاالفياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 –كافاال. الكود البريدي  "باليولوغوسكونستانتينو" شارع9العنوان: 
65403

4513652510و 4513942510و 4513902510رقم الهاتف: 
4513972510/ رقم الفاكس: 4513852510و 

 womensaid@dkavalas.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

)Komotini( كوموتينيفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

). 8رقم العامالسوق( "باليولوغوسكونستانتينو" شارع8العنوان:
كوموتيني69132. -الكود البريدي
 2531033370رقم الفاكس:  3329025310رقم الهاتف: 

 komotini@isotita.grالبريد اإللكتروني:

صيل
تفا

صال
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بمراكز
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الحصول

الدعمعلى

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

الجنسينبينللمساواة

الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارالالجئين، في

)Chios(خيوسفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

  .خالكيوس،"ذافنوناس-خيوس" اإلقليميالعنوان: الطريق
5001022713/ رقم الفاكس: 5004022713رقم الهاتف: 

 womanaid@outlook.comالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)Heraklion Crete (كريت  - هيراكليونمركز االستشارات في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 .71305الكود البريدي  -"ثيريسوس"  "ستينيماخو"  شارع 68العنوان: 
 2810341387الفاكس: رقم الهاتف/

 irakleio@isotita.gr  البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

 ) Rethimnon Crete (كريت  -ريثيمنون مركز االستشارة في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 . "كوندوريوتي. ل" شارع98العنوان: 
  2831056607 :رقم الهاتف

 isotitavia.reth@gmail.com  البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

  )Kos( كوسفياالستشارةمركز
15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
  "كوس" "زيباري" ,"كابيوكاومارس25"تقاطع شارعي : العنوان

6742922420/ رقم الفاكس: 6742022420رقم الهاتف: 
 women@kos.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Mytiliniميتيليني (مركز االستشارات في 

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 ميتيليني81100الكود البريدي  -" "باباذياماندي" شارع2العنوان: 

 3447122510رقم الفاكس:  3447022510رقم الهاتف: 
 mytilini@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Rhodes( رودسفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 )KEPأل بجوار( أبوستوليأيييالعنوان: 

6715522410و6712822410و 6712022410رقم الهاتف :
  6712322410رقم الفاكس: 

 ksymbouleytikorodou@gmail.comالبريد اإللكتروني:

صيل
تفا

صال
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بمراكز
االستشارة
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العامةاألمانة

الجنسينبينللمساواة

الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارالالجئين، في

)Chios(خيوسفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

  .خالكيوس،"ذافنوناس-خيوس" اإلقليميالعنوان: الطريق
5001022713/ رقم الفاكس: 5004022713رقم الهاتف: 

 womanaid@outlook.comالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)Heraklion Crete (كريت  - هيراكليونمركز االستشارات في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 .71305الكود البريدي  -"ثيريسوس"  "ستينيماخو"  شارع 68العنوان: 
 2810341387الفاكس: رقم الهاتف/

 irakleio@isotita.gr  البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

 ) Rethimnon Crete (كريت  -ريثيمنون مركز االستشارة في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 . "كوندوريوتي. ل" شارع98العنوان: 
  2831056607 :رقم الهاتف

 isotitavia.reth@gmail.com  البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

  )Kos( كوسفياالستشارةمركز
15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
  "كوس" "زيباري" ,"كابيوكاومارس25"تقاطع شارعي : العنوان

6742922420/ رقم الفاكس: 6742022420رقم الهاتف: 
 women@kos.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Mytiliniميتيليني (مركز االستشارات في 

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 ميتيليني81100الكود البريدي  -" "باباذياماندي" شارع2العنوان: 

 3447122510رقم الفاكس:  3447022510رقم الهاتف: 
 mytilini@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Rhodes( رودسفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 )KEPأل بجوار( أبوستوليأيييالعنوان: 

6715522410و6712822410و 6712022410رقم الهاتف :
  6712322410رقم الفاكس: 

 ksymbouleytikorodou@gmail.comالبريد اإللكتروني:
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الداخليةوزارة
العامةاألمانة

الجنسينبينللمساواة

)  Piraeusمركز االستشارات في بيرايوس (      
 17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

داقة والسالم. قرب ملعب الص-ماکاریاشارع اثنارهو -العنوان: نيو فاليرو
 18547-الكود البريدي 

4828970210و4825372210: الهاتفرقم
 4822425210: الفاكسرقم

 peiraias@isotita.grالبريد اإللكتروني:
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امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
والتيالمرأة،ضدالعنفومكافحةبمنعالمختصةالحكومیة

یمکنحیث: الدعملكتوفرأنالخدماتمنشبكةلدیھا
إلیكالناسیستمعحیثوتوجیھإرشادمرکزإلیإحالتك

کیفیةحولمعلوماتذلكفيبماالمساعدة،لكویقدمون
فيلكإقامةمكانتوفیرأیضایتمقد. حالتكعلیالتغلب
والغذاءالسكنتوفیرسیتمحیث  أطفالكمعآمنمأوى
.والدعم

سوفمعھمتشاركھاالقبیلھذامنمعلوماتيأ
.إذنكبدونجدیدمنمشاركتھاتتمولنسریةتظل

إلىإحالتكیتمقدورغباتك،الحتیاجاتكوفقاذلك،علىوعالوة
الفحصأولكالمناسبالطبيالعالجلتوفیرمستشفىأقرب
.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

شخصأيحاولھل
أوالجنسممارسةعلىإرغامك

ھلالجنسیة؟األفعالمنغیرھا
) أجبرتأو( اضطریت

شخص؟أيمنالزواجعلى

امرأةأنتھل
مواجھةبخطروتشعرین

العنف؟مننوعأي

مدیر(االقامةمكانعنالمسؤولالشخصإلىتوجھيلذلك،
لشؤونالمتحدةاألمممفوضیةإلىأوفیھتقیمینالذي) الموقع

مرفقفيتعملالتيحكومیة،غیرمنظمةإلىأوالالجئین
الشقةفياإلقامةلكتوفرالتيالوكالةلموظفيأواإلقامة،
الحصولكیفیةحولالمعلوماتمنبمزیدتزودكوسوف
15900المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك. الدعمعلى

).اإلنجلیزیةباللغةأوالیونانیةباللغة(

ذلك؟بعدسیحدثماذا•
:یليبمااالستشارةمراكزطاقمسیقوم

إلیكاالستماع•
والمشورةالدعمإعطائك•
حسبالمناسبة،الخدماتإلىإحالتك•

 .احتیاجاتك
إیقافیتملنملجأ،إلىإحالتكاخترتحالفي•

قبللكقدمتقدتكونقدالتيالنقدیةالمساعدة
 .المأوىالىسكنكمكانتغیرأن

الوطنيللمركزیمكن،عاما18سنتحتدونكنتإذا
. الدعملكیقدمأن) EKKA( االجتماعيللتضامن
أوالیونانیةباللغة( 1107المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك
).اإلنجلیزیةباللغة

لدیھاأمأنتھل
بخطروتشعرینأوالد
مننوعأيمواجھةفي

العنف؟

:االغتصابحالةفيالخصوص،وجھعلى•

 .ممكنوقتأقربفيمستشفىأقرببزیارةقومي•
 .المستشفىفيالطبيالفحصقبلاالستحمامعدمحاولي•
كنتحالفيتغسلیھا،والترتدیھاكانتالتيبالمالبساحتفظي•

أدلةھناكتكونقدحیثبالحادث،الشرطةإبالغفيترغبي
للتحقیقمفیدة

تواجھینكنتحالفي
الحاالت،ھذهمنأي

المساعدةطلبیمكنك
!والحمایة

.مجاناالخدماتجمیعتكونسوف
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للتحقیقمفیدة

تواجھینكنتحالفي
الحاالت،ھذهمنأي

المساعدةطلبیمكنك
!والحمایة

.مجاناالخدماتجمیعتكونسوف

امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
والتيالمرأة،ضدالعنفومكافحةبمنعالمختصةالحكومیة

یمکنحیث: الدعملكتوفرأنالخدماتمنشبكةلدیھا
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.والدعم

سوفمعھمتشاركھاالقبیلھذامنمعلوماتيأ
.إذنكبدونجدیدمنمشاركتھاتتمولنسریةتظل

إلىإحالتكیتمقدورغباتك،الحتیاجاتكوفقاذلك،علىوعالوة
الفحصأولكالمناسبالطبيالعالجلتوفیرمستشفىأقرب
.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

 

لدیھاأمأنتھل
بخطروتشعرینأوالد
مننوعأيمواجھةفي
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