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Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το παρόν έντυπο έχει εκδοθεί στα πλαίσια του προγράμματος  
«Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες – θύματα βίας – Ξενώνας 

φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης, (κωδ. ΟΠΣ 5000596) στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως & Θησέως, Φοίνικας, 55134, 

Θεσσαλονίκη
2310 471101, 2313 313929, 2313 313932 

Fax: 2313 313924 
E-mail: kksfinika@thess.ekka.org.gr



ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ 
ΑΡΚΕΙ ΝΑ:

•  Καλέσεις την Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
   «197» 
    ή τη Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ
•  Απευθυνθείς στις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
   στήριξης του ΕΚΚΑ
•  Απευθυνθείς στη κοινωνική υπηρεσία του δήμου,
   νοσοκομείου / κέντρου υγείας της περιοχής σου

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΚΚΑ
Ο Ξενώνας μπορεί να σου παρέχει:

•  Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
•  Στέγη, σίτιση, προστασία και ασφάλεια
•  Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές
   παροχές
•  Συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση 
•  Διευκόλυνση πρόσβασης σε φορείς απασχόλησης,
   εκπαίδευσης και υγείας 
•  Δημιουργική απασχόληση παιδιών 
•  Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
•  Ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά – μαθητές/τριες
   του ξενώνα 

Για την εισαγωγή των γυναικών στον ξενώνα και την 
ομαλή λειτουργία του, απαραίτητη είναι η διενέργεια 
ιατρικών εξετάσεων και η αποδοχή του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας.
Για λόγους ασφαλείας το τηλέφωνο και η διεύθυνση 
του ξενώνα παραμένουν απόρρητα.

ΕΊΣΑΊ ΓΥΝΑΊΚΑ ΚΑΊ ΝΊΏΘΕΊΣ ΠΏΣ 

• Σε αντιμετωπίζουν με βία στην οικογένεια σου;
• Σε παρενοχλούν σεξουαλικά;
• Έχεις υποστεί βιασμό;
• Είσαι θύμα εμπορίας & διακίνησης (trafficking);
• Έχεις νιώσει πολλαπλές διακρίσεις;
   - είσαι μετανάστρια;
   - έχεις αιτηθεί άσυλο;
   - είσαι γυναίκα με αναπηρία;
   - είσαι μονογονέας;

If You are a woman and you:
• Facing with violence in your family
• Being sexually assaulted 
• Being raped 
• Being victim of trafficking
• Facing multiple discrimination (e.g.as immigrant,
   asylum seeker, being physically or in other ways
   disabled, single-parenting) 

a WE ARE HERE FOR YOU
a WE CAN HELP YOU
a JUST CALL:

• Emergency HELPLINE for Social Assistance 
“197” or 15900, or
• Contact the psychosocial support services of 
EKKA or
• Contact the local social service of the municipali-
ty, hospital / health center 

SHELTER OF EKKA
 Services provided:
• Psychological and social support 
• Safe and secure accommodation for women
  victims 
• Facilitating access to employment agencies, 
  education and health 
• Facilitating access to legal assistance and social 
  benefits 
• Career counseling  
• Creative activities for pre-schoolers 
• Language courses for Greek as a second 
  language 
• Educational support for school children 
For admission to shelter, it is necessary to conduct med-
ical examinations and accept certain housing rules. For 
safety reasons the phone and the address of the shelter 
are kept confidential. 

NATIONAL CENTER FOR SOCIAL SOLIDARITY (EKKA) 
Office in Thessaloniki

Ethnikis Antistaseos & Thisseos, Finikas, 55134, Thessaloniki 
Phone: 2310 471101, 2313 313929, 2313313932 Fax: 2313 313924 / 

E-mail: kksfinika@thess.ekka.org.gr


