
Shelter for Women 
Victims of Violence
and their children

Ο ξενώνας χρηματοδοτείται από το έργο «Λειτουργία δομών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών  
και για την καταπολέμηση της βίας - Ανάπτυξη και Λειτουργία  
Ξενώνων Φιλοξενίας». (ΕΣΠΑ (2014-2020)

Τρόποι επικοινωνίας:

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του Ξενώνα είναι 
απόρρητα για λόγους ασφαλείας και επομένως οι ενδιαφερόμενες 
μπορούν να απευθύνονται:

- Στον Τμήμα Πολιτικών Ισότητας & Αντιμετώπισης  
Διακρίσεων δήμου Αθηναίων  

   210 52.10.634 - 646

- Στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής  
Γραμματείας Ισότητας       210 33.17.305-6
στο Πολύκεντρο      210 38.98.085 - 079

- Στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 

- Στην ιστοσελίδα www.womensos.gr

Ο «Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας & των παιδιών τους» 
του δήμου Αθηναίων ξεκίνησε τη 
λειτουργία του από τον Ιούνιο του 2013 
και λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο. 
Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα 
παιδιά τους ασφαλή φιλοξενία, σίτιση, 
ψυχοκοινωνική στήριξη και φροντίδα 
από εξειδικευμένο προσωπικό 
(κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, 
παιδαγωγός). 

Στόχος του ξενώνα είναι η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η 
επανένταξη των γυναικών στην κοινότητα και στην αγορά εργασίας.

Η διαμονή έχει προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα και απευθύνεται 
σε γυναίκες κάθε ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας που έχουν υποστεί 
οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας όπως: σωματική, ψυχολογική, 
σεξουαλική και οικονομική βία.

Nομική συμβουλευτική και αρωγή παρέχονται μέσω των κοινωνικών 
υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, των Συμβουλευτικών Κέντρων 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ή άλλων φορέων οι 
οποίοι διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης στην 
απασχόληση, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

Δώσε τέλος 
στην έμφυλη βία!

MUNICIPAL SHELTER
FOR WOMEN VICTIMS

OF VIOLENCE



Ξενώνας φιλοξενίας 
γυναικών θυμάτων βίας 
και των παιδιών τους

The Shelter is funded by the programme “Operation of Local 
Government Structures and Services in favour of Women  
and for Combating Violence - Development and Operation  
of Shelters”. NSF (2014-2020). 

How to reach us:

The contact number and location of the Shelter are not public  
due to security reasons. Women who are interested in the  
shelter have to contact:

- Division of Equality and Anti-Discrimination policies,  
City of Athens  

   210 52.10.634 -646

- The Counseling Centers of the General Secretariat  
for Gender Equality      210 33.17.305-6
Polykentro      210 38.98.085 - 079

- 24-hour telephone line SOS 15900 

-  www.womensos.gr

The “Shelter for Women Victims  
of Violence & their children” of the  
City of Athens was inaugurated  
in June 2013. It operates on a 24/7 
basis, 365 days a year. Specialised 
staff (social worker, psychologist, 
pedagogue) provides safe hospitality, 
food, socio-psychological support  
and care for our ladies guests and 
their children.

The shelter aims to support, empower and reintegrate women 
into the community life and the labour market.

Their stay is of a temporary and transitional character. Guests 
are all women regardless of the age, religion or nationality, 
who have been victims of any form of violence: physical, 
psychological, sexual or economic.

Legal counseling and assistance are provided through the 
social services of the City of Athens, Women’s Counseling 
Centers of the General Secretariat for Gender Equality or 
other public services, which facilitate access to employment, 
education, health and welfare services. 

Give an end 
to gender violence!

ΞΕΝΩΝΑΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ


