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Πολύ συχνά γυναίκες που υφίστανται έμφυλη ή ενδοοικογενειακή βία, 
κυρίως σωματική και σεξουαλική κακοποίηση αλλά και ψυχολογι-
κή, καταφεύγουν σε νοσοκομεία ή/και σε άλλες δομές, καθώς και 

σε επαγγελματίες υγείας για ιατρική ή/και νοσηλευτική περίθαλψη. Είναι  
σημαντικό, λοιπόν, οι επαγγελματίες υγείας να μπορούν να ανταποκριθούν 
κατάλληλα στην άμεση και βραχυ- ή/και μακροπρόθεσμη φροντίδα, θερα-
πεία και στήριξη που έχουν ανάγκη οι γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυ-
λη ή ενδοοικογενειακή βία. Οι επαγγελματίες υγείας είναι αυτοί/ές που μπο-
ρούν να αναγνωρίσουν την άσκηση βίας, ακόμα και αν η γυναίκα δεν είναι 
σε θέση ή/και δεν επιθυμεί να επικοινωνήσει την άσκηση βίας ως πρόβλη-
μά της. Επίσης, συχνό είναι να αποτελούν (οι επαγγελματίες υγείας) και τα 
πρώτα πρόσωπα στα οποία η γυναίκα χρειάζεται ή/και μπορεί να μιλήσει για 
τη βία που υφίσταται.

Θέλοντας να βοηθήσουμε τους/τις επαγγελματίες υγείας στην άσκηση του 
ρόλου τους, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και 
πρακτική αλλά και οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠOY), προχωρήσαμε στην έκδοση του Οδηγού που κρατάτε στα χέρια 
σας. Στόχος του είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους/τις επαγγελμα- 
τίες υγείας που βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με τη διαχείριση των αναγκών των 
γυναικών θυμάτων έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε να συμ-
βάλλουν, από τον ρόλο τους, στην αντιμετώπιση, τη μείωση και την εξάλειψη  
αυτού του μείζονος σημασίας, κοινωνικού και δημόσιου προβλήματος.

Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι/ες, σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται 
με την παροχή υπηρεσιών υγείας, να μπορούν να διαδραματίσουν θετικό 
ρόλο στην ενεργοποίηση των γυναικών για να αντιμετωπίζουν και να δια-
χειρίζονται τα θέματα/προβλήματα από την έμφυλη ή ενδοοικογενειακή βία. 
«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», κατά το γνωστό ρητό. Οι δομές υγείας 
και οι εργαζόμενοι/ες σε αυτές είναι περιβάλλον στο οποίο μπορεί να εντο-
πιστεί η γυναίκα θύμα έτσι ώστε, και με τη συνεργασία της, να ενεργοποιη- 
θούν έγκαιρα και άμεσα τα θέματα φροντίδας, περίθαλψης και ασφάλειας 
της ίδιας ή/και των σημαντικών της άλλων προσώπων.

Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όπως 
αυτές διαμορφώνονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών θυμάτων 
βίας και συγκεκριμένα από τις ανάγκες τους για συναισθηματική στήρι-
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ξη, αναφορικά με τον φόβο, την απειλή, τον κίνδυνο και την απώλεια ελέγ-
χου/ασφάλειας που νιώθουν. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί από τους/
τις επαγγελματίες υγείας ότι, αν και υπάρχουν πολλαπλές ανάγκες στήριξης 
των γυναικών (π.χ. κοινωνική, νομική, ψυχολογική), υπάρχει η πιθανότητα 
να μην μπορούν να ικανοποιηθούν εξ ολοκλήρου στις δομές υγείας. Για τον 
λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η συνεργασία και διασύνδεσή τους με φορείς 
εξειδικευμένους σε θέματα βίας. Έτσι, μπορεί να γίνεται πληρέστερη, έγκαι-
ρη και άμεση παραπομπή των γυναικών σε υπηρεσίες, στις οποίες μπο-
ρούν να νιώσουν ασφαλείς και να ενδυναμωθούν για να επανακτήσουν τον  
έλεγχο στη ζωή τους.

Σε περίπτωση που ο/η επαγγελματίας υγείας έχει υποψία ότι η γυναίκα  
είναι θύμα βίας

Όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία και τη διεθνή εμπειρία, αρκετές γυ-
ναίκες δεν είναι έτοιμες να μιλήσουν για τη βία που υφίστανται, ανεξάρτητα 
από το εάν βρίσκονται σε κίνδυνο ή όχι. Έτσι, είναι συνηθισμένο να προφασί-
ζονται κάποιο ατύχημα, ώστε να αιτιολογήσουν τα τραύματά τους.
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Είναι σημαντικό, σε περίπτωση υποψίας από τον/την επαγγελματία υγείας 
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω ενδείξεις-«σημάδια» που συν-
δυαστικά καταδεικνύουν πιθανή άσκηση βίας εναντίον της γυναίκας:

 y Εμφανίζει τραύματα στο σώμα της, όπως μώλωπες, σπασίματα, καψίμα-
τα κ.ά., τα οποία δεν μοιάζει να συνάδουν με την ιστορία/τον λόγο που 
επικαλείται η γυναίκα.

 y Εμφανίζει σωματικά τραύματα σε μη εμφανή σημεία του σώματος, όπως 
σε κοιλιά, θώρακα, χέρια, πόδια και αλλού και επιπλέον δεν είναι εύκο-
λο να εντοπιστούν οι τραυματισμοί καθώς καλύπτονται από τα ρούχα.

 y Εμφανίζει ιστορικό με συχνούς σωματικούς τραυματισμούς και ατυχή-
ματα, π.χ. η γυναίκα επικαλείται ότι έπεσε από τη σκάλα, ότι χτύπησε σε 
ντουλάπι κ.ά., ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, επαναλαμβανόμενες σεξουα- 
λικές μολύνσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης τήρηση τέτοιων 
στοιχείων και η πρόσβαση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
σε αυτά συντελούν τόσο στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση από το 
προσωπικό υγείας όσο και στην πρόσβαση και τη μελλοντική χρήση τους 
από την ίδια τη γυναίκα στις Αρχές (Αστυνομία, Δικαστήρια).

 y Εμφανίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως στρες, άγχος, κατάθλιψη 
αλλά και αναφέρει ψυχοσωματικές επιπτώσεις στην υγεία της, όπως πό-
νους στο σώμα, αλλαγή στη διάθεση, κακή ποιότητα ύπνου κ.ά.

 y Αναφέρει αύξηση στην κατανάλωση καπνού, στη χρήση αλκοόλ, ναρκω-
τικών, φαρμάκων (αντικαταθλιπτικών, αγχολυτικών κ.ά.).

 y Εμφανίζει συνοδά προβλήματα, συμπεριφοράς ή/και συναισθηματικά, 
δεν είναι συγκεντρωμένη, φαίνεται να την απασχολούν άλλα πράγμα-
τα, δείχνει φοβισμένη, αγχωμένη, αφηρημένη, μπερδεμένη, ανυπόμονη, 
κουρασμένη, δεν ενδιαφέρεται για την εικόνα του εαυτού/την εμφάνισή 
της, αναβάλλει ή ακυρώνει τα προγραμματισμένα ραντεβού της.

 y Αναφέρει ότι δεν έχει επαφές με το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλ-
λον ή ότι έχει οικονομική αποστέρηση και είναι κοινωνικά απομονωμένη.

 y Μεταβάλλει τη συμπεριφορά της, όταν ο σύζυγος/σύντροφος βρίσκεται 
εντός του χώρου λήψης του ιστορικού ή/και εντός του χώρου εξέτασης 
της γυναίκας. Για τον λόγο αυτό, αντενδείκνυται η λήψη του ιστορικού ή  
η εξέταση της γυναίκας με την παρουσία του συζύγου/συντρόφου.
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Η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τις γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυ-
λη ή ενδοοικογενειακή βία μπορεί να αποβεί πολλαπλασιαστικά αποδοτική,  
δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, με τους ακό-
λουθους τρόπους: 

 y Επιλέξτε η επικοινωνία να γίνεται σε χώρο που δεν παρευρίσκεται και 
δεν σας ακούει κανένα άλλο άτομο.

 y Αποφύγετε τη σωματική επαφή (π.χ. χειραψία ή άγγιγμα) γιατί μπορεί να 
προκαλέσει αναστάτωση (ειδικά αν πάσχει από μετα-τραυματικό στρες).

 y Καθίστε στο ίδιο επίπεδο με τη γυναίκα.

 y Ενημερώστε τη γυναίκα για το επαγγελματικό απόρρητο, αλλά και για τυ-
χόν συνθήκες άρσης του.

 y Διατηρείστε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας την οπτική επαφή μαζί της.

 y Δείξτε της ότι ακούτε προσεκτικά όσα λέει χωρίς να την διακόπτετε με 
ερωτήσεις, γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι αμφισβητείτε τα λεγόμενά της 
και ακολουθήστε την στις σιωπές της.

 y Χρησιμοποιείστε την ενεργητική ακρόαση στη λεκτική και μη-λεκτική 
επικοινωνία σας.

 y Οι ερωτήσεις σας θα πρέπει να γίνουν με τέτοιον τρόπο που να μην υπο-
κρύπτουν κατηγορία ή ότι φταίει η ίδια ή ότι εκείνη προκάλεσε την κακο-
ποίηση, π.χ. γιατί σε χτύπησε; (η γυναίκα συμπεραίνει πως, αν είχε κάνει 
διαφορετικά, εκείνος δεν θα την κακοποιούσε).
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 y Μιλήστε με τις δικές της λέξεις, αποφεύγοντας λέξεις όπως βία ή κακο-
ποίηση που μπορεί να μην είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει.

 y Προτιμήστε να κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις του τύπου: «πώς», «πού», 
«πότε».

 y Μην κάνετε επικριτικά σχόλια (π.χ. «δεν καταλαβαίνω πως το ανέχτη-
κες αυτό!»).

 y Μην πιέζετε τη γυναίκα να αναλάβει δράση. Αντιθέτως, ενισχύστε το δι-
καίωμά της να επιλέγει για τον εαυτό της.

 y Ελέγξετε τις αντιδράσεις σας (λεκτικές ή μη), ακόμα και αν σοκαριστείτε 
από αυτό που ακούτε. Αν αντιδράσετε υπερβολικά, μπορεί να τρομάξει ή 
να φοβηθεί, ενώ αν η αντίδρασή σας είναι υποτονική, μπορεί να την ερ-
μηνεύσει ως αδιαφορία ή να υποτιμήσει αυτό που της συμβαίνει.

 y Πιστέψτε τη γυναίκα!

 y Εάν η γυναίκα φαίνεται να κινδυνεύει ή απειλεί να βλάψει άλλα πρόσω-
πα, αναφέρετε το περιστατικό στον/στην αρμόδιο/α συνάδελφο, που 
μπορεί να της προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεται. Σε περίπτωση που 
πρέπει να ζητηθεί βοήθεια από άλλο/η συνάδελφο, ενημερώστε τη γυ-
ναίκα ότι αυτές οι πληροφορίες θα συζητηθούν με εξειδικευμένους/ες 
επαγγελματίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή παρο-
χή βοήθειας προς αυτήν.
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 y Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας σας με τη γυναίκα να έχετε υπομονή, 
έχοντας κατά νου ότι μια κακοποιημένη γυναίκα μπορεί να έχει αντιφα-
τικά συναισθήματα.

 y Βοηθήστε τη γυναίκα να έρθει σε επικοινωνία με τον/την επαγγελματία 
που μπορεί να της παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και την κατάλ-
ληλη βοήθεια.

 y Βοηθήστε τη γυναίκα για την παραπομπή ή/και την απεύθυνσή της στην 
πλησιέστερη υποστηρικτική δομή του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ). 

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα φράσεων/ερωτήσεων, 
που έχουν υποδειχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα οποία μπο-
ρούν να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία με τις γυναίκες: 

 y «Από την εμπειρία μου, εδώ στο Νοσοκομείο, γνωρίζω ότι η βία και η 
κακοποίηση είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες 
στην οικογένεια ή στη σχέση τους και γι’ αυτό έχω αρχίσει να ρωτάω τις 
ασθενείς μου, εάν αντιμετωπίζουν κάποιο παρόμοιο πρόβλημα στη σχέ-
ση με τον σύντροφό τους ή τον σύζυγό τους.»

 y «Επειδή η βία, δυστυχώς, εμφανίζεται συχνά στα ζευγάρια, έχω αρχίσει 
να ρωτάω τις ασθενείς μου γι’ αυτό το θέμα.»

 y «Από την εμπειρία μου, γνωρίζω ότι τραύματα/συμπτώματα/προβλήμα-
τα σαν αυτά που έχετε εσείς εμφανίζονται συνήθως σε άτομα που κακο-
ποιούνται/ ζουν σε μια βίαιη σχέση, και αυτό με κάνει να ανησυχώ για 
σας/ για την ασφάλειά σας /για την ασφάλεια, τη δική σας και των παι-
διών σας.»

 y «Έχετε κάποια σχέση αυτή την εποχή; Μου είπατε προηγουμένως ότι εί-
στε παντρεμένη εδώ και 3 χρόνια. Πώς θα περιγράφατε τη σχέση με τον 
σύντροφό σας; Θα λέγατε ότι υπάρχει ένταση; Αν διαφωνήσετε ή τσακω-
θείτε, βρίσκετε εύκολα λύση;»

 y «Σας έχει κάνει ή σας έχει πει ποτέ κάτι που να σας κάνει να αισθανθείτε 
ταπεινωμένη ή να νιώσετε άσχημα για τον εαυτό σας;»

 y «Σας έχει χτυπήσει ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο; Εννοώ πράξεις όπως 
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να σας χαστουκίσει, να σας σπρώξει ή να σας κλωτσήσει, να σας δαγκώ-
σει ή να σας πετάξει κάποιο αντικείμενο;»

 y «Σας έχει αναγκάσει να κάνετε σεξ μαζί του ή οποιαδήποτε άλλη σεξουα- 
λική πράξη, ενώ εσείς δεν θέλατε;»

 y «Έχετε αισθανθεί ποτέ φόβο από κάτι που είπε ή έκανε ο σύντροφός 
σας;»

 y «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας φέρεται έτσι!»

 y «Λυπάμαι πολύ που σας συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα.»

 y «Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές γυναίκες. Δεν φταίτε εσείς γι’ 
αυτό που σας συμβαίνει.»

 y «Καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε σε πολύ δύσκολη θέση.»

 y «Τι μπορώ να κάνω εγώ για εσάς; Θέλετε να φωνάξουμε την αστυνομία 
τώρα που βρίσκεστε εδώ;»

 y «Νομίζετε ότι είναι ασφαλές για εσάς να γυρίσετε στο σπίτι; Αν όχι, θέ-
λετε μήπως τώρα που είστε εδώ, να ψάξουμε να βρούμε κάπου αλλού 
να μείνετε;»

 y «Υπάρχουν φορείς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και μπορούν να 
σας βοηθήσουν. Τους γνωρίζετε ή θα θέλατε να σας πω μερικές πληρο-
φορίες; Να σας δώσω ένα ενημερωτικό φυλλάδιο;»

 y «Αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε; Θέλετε μήπως τώρα που είστε εδώ, να...»
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Λίγα λόγια για το ΚΕΘΙ
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νομικό Πρόσω-
πο Ιδιωτικού Δικαίου (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης). Ιδρύθηκε το 1994, 
υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και επο-
πτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότη-
τας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ). Το ΚΕΘΙ ενεργοποιείται δυναμικά στην προώ- 
θηση της Ισότητας των Φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, 
πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξά-
λειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. Διεξάγει έρευνες, εκ-
πονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
δράσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων.

Παράλληλα το ΚΕΘΙ είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία 14 Συμβουλευτι-
κών Κέντρων, τα οποία βρίσκονται στις έδρες των αντίστοιχων Περιφε-
ρειών (δύο στην Αττική, σε Αθήνα και Πειραιά) και παρέχουν, με εξειδι-
κευμένο προσωπικό, υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες 
που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις. Τα Συμβουλευτικά αυτά 
Κέντρα εντάσσονται στο Δίκτυο της ΓΓΟΠΙΦ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο αποτελείται συνο-
λικά από 42 Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, 20 Ξενώνες Φιλοξενίας 
και την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.

Οι παρεχόμενες, από τα Συμβουλευτικά Κέντρα, υπηρεσίες είναι δωρεάν, 
καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε: 

 y Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση.
 y Ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη 

με την οπτική του φύλου).
 y Εργασιακή συμβουλευτική.
 y Νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυ-

ναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την 
υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.

 y Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξε-
νώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε 
νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, 
σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
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Τα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΙ

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων

Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας  
(Πολύκεντρο)
Τ: 210 5202800, E: polykentro@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά 
Τ: 210 4828970, 4825372 
E: peiraias@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
Τ: 2310 528984, 528988 
E: thessaloniki@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου 
Τ: 2810 341387, E: irakleio@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων 
Τ: 26510 77449, E: ioannina@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας 
Τ: 26610 47396, E: kerkyra@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης 
Τ: 24610 49672, E: kozani@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής 
Τ: 25310 33290, E: komotini@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας 
Τ: 22310 20059, E: lamia@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας 
Τ: 2410 535840, E: larisa@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης 
Τ: 22510 34470, E: mytilini@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας  
Τ: 2610 620059, E: patra@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου 
Τ: 22810 76496 
E: ermoupoli@isotita.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης  
Τ: 2710 241814 
E: tripoli@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Δ. Αλεξανδρούπολης
Τ: 25510 25629, Ε: isotita@alexpolis.gr 

Συμβουλευτικό Kέντρο Δ. Άρτας 
Τ: 26810 77400, Ε: skgarta@gmail.com

Συμβουλευτικό Kέντρο Δ. Βέροιας 
Τ: 23310 65304, Ε: isotita@veria.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Ελευσίνας 
Τ: 213 1601437 
Ε: violence@1822syzefxis.gov.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Ζακύνθου 
Τ: 26950 25997 
Ε: symvouleftikozakynthos@gmail.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Θήβας 
Τ: 22620 89574, 89576 
Ε: symvouleutiko@thiva.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Καβάλας 
Τ: 2513 500190, 500194, 500165 
Ε: womensaid@dkavalas.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας (Η δομή υπάγεται οργανικά στην ΓΓΟΠΙΦ)  
Τ: 210 3317305-6, Ε: isotita4@otenet.gr
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Δείτε όλο το Δίκτυο της ΓΓΟΠΙΦ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και χρήσιμες πληροφορίες στο www.womensos.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Καλαμάτας 
Τ: 27210 99212, 99225 
Ε: ksg@kalamata.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Καρδίτσας 
Τ: 24410 71594, 77122, 
Ε: info@wck.gr 
wckarditsa@gmail.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Καστοριάς 
Τ: 24670 22122 
Ε: counsellingwomenkastoria@gmail.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Κατερίνης 
Τ: 23510 36678, Ε: womenaid@katerini.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο  
Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
Τ: 210 4614575 
Ε: skkeratsini@gmail.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Κεφαλονιάς 
Τ: 26710 20022 
Ε: kesy@kefallonia.gov.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Κορίνθου 
Τ: 27410 74670, Ε: skgyndk@otenet.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Κω 
Τ: 22420 67420, Ε: women@kos.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Περιστερίου 
Τ: 210 5783265, Ε: skg@peristeri.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Πρέβεζας 
Τ: 26820 24444  
Ε: womenaid@1485.syzefxis.gov.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Πύργου 
Τ: 26210 20532 
Ε: pirgoswomen@outlook.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Ρεθύμνου 
Τ: 28310 56607 
Ε: isotitavia.reth@gmail.com 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Ρόδου 
Τ: 22410 67155, 67120, 67128  
Ε: ksymbouleytikorodou@gmail.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Σερρών 
Τ: 23210 22253, Ε: womenaid@serres.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Τρικκαίων 
Τ: 24310 27943, Ε: skg@trikalacity.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Φλώρινας 
Τ: 23850 24081  
Ε: symv.kentro.flo@gmail.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Φυλής 
Τ: 210 2483360, Ε: ksfylis@fyli.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Χαλανδρίου 
Τ: 210 6899916  
Ε: womenaidhalandri@gmail.com

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Χαλκίδας 
Τ: 2221 351826-7 
Ε: skg.xalkideon@dchalkideon.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Χίου 
Τ: 22713 50040 
Ε: womanaid@outlook.com

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900
email: sos15900@isotita.gr 



Κέντρο Ερευνών  
για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Πινδάρου 2, 106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3898000, 210 3898022
E-mail: kethi@kethi.gr
Ιστοσελίδα: https://kethi.gr
Facebook: https://www.facebook.com/kethiisotita/
Instagram: https://www.instagram.com/kethigr/


