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!والحمایة

.مجاناالخدماتجمیعتكونسوف

امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
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إلىإحالتكیتمقدورغباتك،الحتیاجاتكوفقاذلك،علىوعالوة
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السوق

وزارة
األمانة

للمساواة

تم
الالجئين، 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:

يمكنك
الحصول

الدعمعلى

الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي

مركز االستشارة في
ساعات

العنوان: 
رقم الهاتف

 البريد اإللكتروني

مركز
ساعات
العنوان

رقم الهاتف: 
البريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------

مركز االستشارات في 
ساعات

العنوان: 
رقم الهاتف: 

البريد اإللكتروني:

مركز
ساعات

العنوان: 
رقم الهاتف :

رقم الفاكس: 
البريد اإللكتروني:

صيل
تفا

صال
االت

بمراكز
االستشارة

في
جزر

بحر
إيجة

الشرقية
وكيريت

مركز االستشارة في
ساعات

العنوان: 
رقم الهاتف

 البريد اإللكتروني

مركز
ساعات
العنوان

رقم الهاتف: 
البريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------------- في
جزر

بحر
إيجة

الشرقية
وكيريت

بمفردك لستأنت
لستأنت

الوحيدة

Arabic
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مركز االستشارات في 
ساعات
العنوان:
27131

الهاتفرقم
البريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
مركز

ساعات
ميدانالعنوان: 

رقم الهاتف: 
البريد اإللكتروني:

السوق

وزارة
األمانة

للمساواة

نشرتم
إطارفي

)Arta(أرتا مركز االستشارات في
 .15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 . أرتا،تزافيالشارع 24العنوان:

 2681077400/ الفاكس:رقم الهاتف
: البريد اإللكتروني

womenaid@arta.gr,skgarta@gmail.com
----------------------------------------------------------- 

الكود  .األرضيالطابق" أنديستاسيوسإثنيكيس" شارع58العنوان: 
 .20131 –البريدي 

7467027410رقم الهاتف/الفاكس: 
skgyndk@otenet.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------

 )Patra( باترافياالستشاراتمركز

 . 16:00إلى08:00من االثنين إلى الجمعة،من الساعة العمل:ساعات
 .26221-. الكود البريدي باترا "كاناكاري شارع "101βالعنوان: 

2610620059/ الفاكس: رقم الهاتف
 patra@isotita.grالبريداإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Preveza( بريفيزامركز االستشارات في 

 15:00إلى 07:00االثنين إلى الجمعة، من الساعة من العمل:ساعات 
.48100- الكود البريدي .بريفيزا  "إيوانينا" شارع 6العنوان:

 2682089667: الفاكسرقم،2682024444رقم الهاتف: 
 womenaid@1485.syzefxis.gov.grالبريد اإللكتروني:

(Ioannina) إيوانينا مركز االستشارات في 
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

كوتوبولي" - الكود البريدي 45445.  شارع  "ماريا 68 العنوان:
رقم الهاتف/الفاكس: 265107449 

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

 (Kalamata) مركز االستشارة في كاالماتا
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

مانديكو, كاالماتا.  و العنوان: بيروتو
 27210 99225 27210 رقم الفاكس:  رقم الهاتف: 99212-225

 ksg@kalamata.gr البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

 (Korinthos) كورينثوس في االستشارة مركز
إلى 16:00 من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

انتي
الوحيدة

)  Pyrgos(بيرغوسمركز االستشارات في 
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 -الكود البريدي . "باتراس" و" بيتروبولوتاكي"تقاطع شارعيالعنوان: 
27131 

2621362634 :الهاتفرقم
 peiraias@isotita.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
)Tripoli( تريبوليفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 22131-)الجديدالبلديالسوق( "أغوراذيموتيكينيا" ميدانالعنوان: 

2395922710  رقم الفاكس:2418142710رقم الهاتف: 
tripoli@isotita.gr   البريد اإللكتروني:

. 
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انتي
انتي

الوحيدة

) 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:

-----------------------------------------------------------------------

بمفردك لسأن
لسأن

الوحيدة
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الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي
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Arabic
مركز االستشارات في كوزاني (

ساعات
العنوان: 

رقم الهاتف: 
البريد اإللكتروني: 

مركز
ساعات

العنوان: 
رقم الهاتف: 

البريد اإللكتروني:
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مركز االستشارات في ثيسالونيكي (
ساعات

العنوان: 
الكود البريدي
رقم الهاتف: 

البريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

مركز
ساعات

العنوان: 
رقم الهاتف: 

البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------------------

وزارة
األمانة

للمساواة

نشرتم
في

)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
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صال
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االستشارة
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يمكنك

الحصول
الدعمعلى

وزارة

-----------------------------------------------------------------------
 )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:

------------------------------------------------------------------------
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وزارة
األمانة

للمساواة

نشرتم
إطارفي

 )Chalkida(خالكيذافياالستشاراتمركز
  16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

 -بوليتخنيوآيو بنداليمونوس وتقاطع شارعي  -خالكيذاالعنوان: فاسيليكو
 34002 الكود البريدي:
  3518262221و 3518272221رقم الهاتف: 

skg.xalkideon@0932.syzefxis.gov.grالبريداإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
) Karditsaاالستشارات في كارديتسا (مركز 
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

 43132الكود البريدي: -بوليتخنيوشارع ايرون 22-كارديتساالعنوان: 
 2441075141رقم الفاكس:  2441071594رقم الهاتف: 

wck@hol.gr   البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

) Lamiaمركز االستشارات في الميا (
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات
35133الكود البريدي: -شارع ليونيذو11-9 -المياالعنوان:

 2030822310رقم الفاكس:  2005922310رقم الهاتف: 
 lamia@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Larisaمركز االستشارات في الريسا (

 16:00إلى 08:00الجمعة، من الساعة من االثنين إلى العمل:ساعات
 41222 الكود البريدي: -شارع جالينو4-العنوان: الريسا

 5383652410رقم الفاكس:  5358402410رقم الهاتف: 
  larisa@isotita.grالبريد اإللكتروني:

---------------------------------------------------------- 
 )Thiva( ثيفافياالستشاراتمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات
    32200 الكود البريدي: -شارع كيبرو3 -العنوان:ثيفا

 2262089574, 2262089576رقم الهاتف: 
2262027628رقم الفاكس: 

symvouleutiko@thiva.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

  )Trikala( تريكاالفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات
تقاطع شارعي ثيودوسوبولو/ تسومايياس الكود  -: تريكاالالعنوان

 42100البريدي:
  2528724310رقم الفاكس: 2794324310رقم الهاتف: 

 skg@trikalacity.grالبريد اإللكتروني:

يمكنك
الحصول

الدعمعلى

الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي

مركز االستشارات في الميا (
ساعات
العنوان:

رقم الهاتف: 
البريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
مركز االستشارات في الريسا (

ساعات
العنوان: الريسا

رقم الهاتف: 
البريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------
مركز

ساعات
العنوان:ثيفا

رقم الهاتف: 
رقم الفاكس: 

البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

مركز
ساعات
العنوان

البريدي:
رقم الهاتف: 

البريد اإللكتروني:

صيل
تفا

صال
االت

بمراكز
االستشارة

في
وسط

اليونان
و

ثيسالي

مركز االستشارات في الميا (
ساعات
العنوان:

رقم الهاتف: 
البريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
مركز االستشارات في الريسا (

ساعات
العنوان: الريسا

رقم الهاتف:  في
وسط

اليونان
و

ثيسالي

بمفردك لسن
لسن

الوحيدة

Arabic
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