Φορείς και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
για γυναίκες θύματα βίας
Ε-mail: xenthesalonikis@vodafone.net.gr
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 9.00- 15.00 &
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Τετάρτη 13.00-19.00
Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900
• Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης
www.isotita.gr
Συμβουλευτικό Κέντρο Για τη βία Κατά των Νέων Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί Ξενώνας
για κακοποιημένα/παραμελημένα και θύματα
Γυναικών Τηλ: 210 33 17 305-6
βίας παιδιά, 7-15 ετών. Συμβουλευτική
e- mail: isotita4@otenet.gr
υποστήριξη σε άτομα 15-25 ετών
Δήμος Αθηναίων/ Γραφείο Ισότητας
Τηλ: 2310 526150
Τηλ: 210 52 44 657
• «Εταιρία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και
Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
την Ψυχική Υγεία» (ΕΚΑΨΥ)
Αλληλεγγύης) Λειτουργούν ξενώνες
Τηλ: 2310 276782. E-mail: xzafiratou@yahoo.gr
φιλοξενίας. Τηλ: 213 2039 778,
•
Praksis, (Πολυιατρεία, Κοινωνική Υπηρεσία,
213 2039 706.
Κέντρο
Νομικής Αρωγής)
Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής
Τηλ.: 2310 556145 και 2310 547751
Βοήθειας 197

Ο Νόμος
σε προστατεύει

Αθήνα
•

•

•
•

• Κέντρο Έρευνας για θέματα Ισότητας
(Κ.Ε.Θ.Ι)
Συμβουλευτική Υπηρεσία.
Τηλ: 210 38 98 000
www.kethi.gr
• Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδας Εθελοντικός
Επαναπατρισμός. Tηλ.: 210 9919040
E-mail: iomathens@iom.int
• Κλίμακα
Τηλ: 210 3417160-3, www.klimaka.org.gr
• Γιατροί του κόσμου. Λειτουργεί ξενώνας.
Τηλ: 210 3213150, 801 1000 100
Πολυιατρείο: 210 3213485
• «Νέα Ζωή» Κινητή Μονάδα για θύματα
trafficking
Τηλ: 210 5203852, www.neazoi.org
• Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης (υπάρχει
δυνατότητα φιλοξενίας).
Γραμμή SOS 80011 88881 (χωρίς χρέωση
από σταθερό)
Τηλ.: 210 97 00 814 (γραμματεία)
• Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Τηλ: 210 3811274, 210 3841536
www.ecclesia.gr

Θεσσαλονίκη

Δράμα
• Ένωση Κυριών Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής
Φιλοξενίας
Τηλ: 25210 46062, 25210 58015

Λάρισα
• Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Κοινωνικών
Δράσεων Συμβουλευτική Υπηρεσία
τηλ: 2410 661160, 2410 660083

Βόλος
• Ελληνική Μέριμνα Βόλου Φιλανθρωπικό
Σωματείο. Λειτουργεί ξενώνας.
Τηλ: 24210 25489

Ναύπακτος

Αφότου σου αποδοθεί ο χαρακτηρισμός του θύματος,
μπορείς να ζητήσεις και να πάρεις άδεια διαμονής
στη χώρα για έναν χρόνο για ανθρωπιστικούς λόγους
ακόμα κι αν δεν συνεργαστείς με τις αρχές. Η άδεια
ανανεώνεται κάθε φορά για δύο χρόνια μόνο με
την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της
ποινικής διαδικασίας. Διαφορετικά, η άδεια, μπορεί να
χορηγείται για έναν χρόνο και να ανανεώνεται –υπό
προϋποθέσεις– κάθε φορά για το ίδιο διάστημα. Η
άδεια διαμονής διασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας, στις δημόσιες κοινωνικές
παροχές και την περίθαλψη, καθώς και σε
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.

Ηράκλειο Κρήτης

• Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310 555 074, 2310 555 053
Χερσόνησος Ηρακλείου
• Χ.Ε.Ν.Θ - Κέντρο Ψυχοκοινωνικής
Κρήτης
Στήριξης Γυναικών
• Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Χερσονήσου
Τηλ: 28973 40034
Τηλ: 2310 27 61 44. www.xen.gr

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 2011

Ζήσε
ξανά!

Ο χαρακτηρισμός «θύμα
εμπορίας ανθρώπων»
μπορεί να αποδοθεί τόσο
πριν όσο και μετά την
ποινική δίωξη. Εκδίδεται
ακόμα και όταν το θύμα
δεν συνεργάζεται με τις
διωκτικές Αρχές, εφόσον
οι εισαγγελικές αρχές
κρίνουν ότι υφίσταται
κίνδυνος για την
ακεραιότητά του, τη ζωή ή
την ελευθερία του ή ατόμων
της οικογένειάς του. Θύμα
εμπορίας ανθρώπων
χαρακτηρίζεται, το άτομο,
ανεξάρτητα από το εάν αυτό
έχει εισέλθει στη χώρα
νόμιμα ή παράνομα.

Τι μπορείς να κάνεις σήμερα, τώρα;
• Επικοινώνησε με κάποια Υπηρεσία ή Φορέα που
δραστηριοποιείται στην περιοχή όπου βρίσκεσαι
ώστε να σε καθοδηγήσουν για το τι να κάνεις.
• Πάρε τηλέφωνο στις γραμμές SOS όλο το 24ωρο:
15900 ή 197 από όπου κι αν βρίσκεσαι

www.ziseksana.gr

• Κ.Ε.Μ.Ο.Π Γραφείο Ψυχοκοινωνικής
Στήριξης
Τηλ:. 26340 21080. E-mail: kemop@hol.gr
• Σύνδεσμος μελών Γυναικείων Σωματείων
Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου
«Ξενώνας για την κακοποιημένη γυναίκα
και το παιδί»
Γραμμή SOS 800-11-16000 (09.00-21.00
καθημερινά, εμβέλεια νήσου Κρήτης και
κοντινά νησιά). Τηλ.-fax: 28102 42121.
www.kakopoiisi.gr

Ρώτα,
μάθε,
δράσε!

παράνομη διακίνηση
και εμπορία γυναικών με σκοπό
τη σεξουαλική εκμετάλλευση

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διοτίμα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Δράση1.8/09 «Ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθώς και την πληροφόρηση των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών αναφορικά
με την αντιμετώπιση περιπτώσεων trafficking, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από
Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

www.ziseksana.gr

Αποκάλυψέ το! Ζήτησε βοήθεια,
συμπαράσταση, προστασία!
Έφυγες από τη χώρα σου
για να έχεις μια καλύτερη ζωή.
• Σε εξαπάτησαν τάζοντάς σου μια αξιοπρεπή
εργασία στην Ελλάδα;
• Απείλησαν εσένα ή τους δικούς σου και σε
έφεραν παράνομα;
• Σε απήγαγαν;
Όπως κι αν έφτασες εδώ, βρέθηκες σε κατάσταση ομηρείας
–αντιμετωπίζοντας συχνά εγκλεισμό, βία, απειλές, εκβιασμούς–
που ποτέ σου δεν είχες φανταστεί. Και ακόμα χειρότερα,
βρέθηκες να εργάζεσαι προσφέροντας σεξουαλικές υπηρεσίες,
χωρίς τη θέλησή σου…

Φοβάσαι ότι…

•

Ο Νόμος προστατεύει τα θύματα trafficking και
έτσι δεν θα φυλακιστείς ούτε θα απελαθείς! Αν βέβαια
επιθυμείς τον επαναπατρισμό σου θα σου δοθεί κάθε
δυνατή βοήθεια για να το κάνεις ανεξάρτητα αν έχεις ή
όχι ταξιδιωτικά έγγραφα.
•

•

Αν αποδράσεις δεν θα έχεις που να
πας; Λάθος!
Υπάρχουν φορείς, υπηρεσίες και άτομα που θα σου
προσφέρουν δωρεάν κάθε δυνατή βοήθεια:
ασφάλεια, προστασία, περίθαλψη, φιλοξενία,
ψυχολογική υποστήριξη και νομική βοήθεια.

Γι αυτό:

Να μην δίνεις τα ταξιδιωτικά σου
έγγραφα (π.χ. διαβατήριο) σε
ανθρώπους που δεν γνωρίζεις
καλά.

Ο σωματέμπορος θα σε τιμωρήσει
αν επιχειρήσεις να αποδράσεις ή
ότι θα κάνει κακό σε εσένα και την
οικογένειά σου; Λάθος!
Πρέπει να ξέρεις ότι οι αρχές είναι υποχρεωμένες
και θα σε προστατέψουν με κάθε δυνατό τρόπο, αν
αποφασίσεις να τον καταγγείλεις.

Ακόμα κι αν έφτασες μόνη σου στην Ελλάδα μπορεί να μη βρεις την
εργασία που σου είχαν υποσχεθεί! Αντίθετα, μπορεί να σου πάρουν
το διαβατήριο και τα χρήματά σου με ψεύτικες υποσχέσεις και να σε
εξαναγκάσουν να «εργαστείς» όπου σου πουν…

Μην εμπιστεύεσαι ανθρώπους
που σου υπόσχονται εύκολα
εργασία με υψηλές αμοιβές.

Επειδή μπήκες στη χώρα παράνομα
και σου κρατάνε το διαβατήριο δεν
θα μπορείς να κυκλοφορήσεις, ότι θα
συλληφθείς ή ότι θα απελαθείς; Λάθος!

•

Εφόσον καταγγείλεις το γεγονός της
εκμετάλλευσής σου στις αρχές και
συνεργαστείς μαζί τους, θα πρέπει να
επιστρέψεις πίσω και να εγκαταλείψεις
το όνειρο για μια καλύτερη ζωή;
Λάθος!
Θα πρέπει να ξέρεις ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων
δικαιούνται να ζητήσουν και να πάρουν άδεια
διαμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Γνωρίζεις ότι…
Ρώτα,
μάθε,
δράσε!

• Χιλιάδες γυναίκες σαν κι εσένα, εξαπατήθηκαν και

υποχρεώθηκαν δια της βίας να εργαστούν σε «σπίτια»,
στο δρόμο ή σε μπαρ.
• Η διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική/
οικονομική εκμετάλλευση είναι έγκλημα και τιμωρείται
αυστηρά τόσο ο διακινητής όσο και ο πελάτης (όταν
γνωρίζει ότι το θύμα είναι ανήλικο).
• Κι εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου αλλά και
άλλες γυναίκες και κορίτσια που βρέθηκαν στην ίδια
κατάσταση με εσένα.
•

Να ξέρεις ότι αν αποφασίσεις να
αποδράσεις, δεν θα είσαι μόνη σου!

Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος
εκεί έξω που μπορεί να σε
βοηθήσει άμεσα να ξεφύγεις από
την κατάσταση στην οποία ζεις!

