
  

Για λόγους ασφάλειας των 
φιλοξενούμενων η διεύθυνση και το 
τηλέφωνο του ξενώνα είναι 
απόρρητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και 
σύνδεση με τον ξενώνα μπορεί 
κανείς να απευθυνθεί: 

- στα Συμβουλευτικά Κέντρα 
Γυναικών της Γ. Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και 
την τηλ γραμμή 15900. 

- στα Συμβουλευτικά Κέντρα 
Γυναικών και τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες των Δήμων 

- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

- Κέντρα Κοινότητας των Δήμων 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ο Ξενώνας Λειτουργεί ολόκληρο το 
24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

              
Ξενώνας Φιλοξενίας 
Κακοποιημένων 
Γυναικών Δήμου Πατρέων 
   

  

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

 

 Ο Ξενώνας Φιλοξενίας 

Κακοποιημένων Γυναικών Του Δήμου 

Πατρέων λειτουργεί από 1η Νοεμβρίου 

2013 και συνεχίζει να παρέχει στις 

επωφελούμενες ασφαλή διαμονή και 

σίτιση, ψυχοκοινωνική και εργασιακή 

υποστήριξη από το εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό που το 

στελεχώνει. 

 Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του Ξενώνα είναι η ενδυνάμωση της 

γυναίκας ώστε να απαλλαγεί από τη 

βία, να ανακτήσει τις δυνάμεις της και 

να συνεχίσει τη ζωή της σε νέες 

βάσεις. 

Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες που 

έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε 

όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές 

διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, 

πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, 

άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους οι 

οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους 

Ξενώνες. 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΞΕΝΩΝΑ 

 Στέλεχος Διοικητικής 
Υποστήριξης 

 Σύμβουλοι Κοινωνικής 
Στήριξης: 

Κοινωνικός Λειτουργός & 
Κοινωνιολόγος 

 Σύμβουλοι για ψυχολογική 
υποστήριξη γυναικών και 
παιδιών: 

Ψυχολόγος & Παιδοψυχολόγος 

 Βοηθητικό Προσωπικό 

 Προσωπικό Φύλαξης 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Στέγη, σίτιση, προστασία, ασφάλεια 

 Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των 
γυναικών θυμάτων βίας και των 
παιδιών τους από εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό  

 Νομική Συμβουλευτική και Αρωγή μέσω 
των Συμβουλευτικών Κέντρων της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας ή άλλων 
φορέων  

 Παραπομπή ή συνοδεία των γυναικών 
προς τις αρχές και τις υπηρεσίες υγείας 
Πληροφόρηση των γυναικών για τα 
δικαιώματά τους, για κοινωνικές 
παροχές που μπορούν να αξιοποιήσουν  

 Διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε 
φορείς προώθησης στην απασχόληση, 
εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία και 
πρόνοια 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΣ: 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας 
(Κανακάρη 101 β, τηλ.: 2610620059) 

Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και 
Οικογένειας του Κοινωνικού Οργανισμού 
του Δήμου Πατρέων (Ελευθερίου 
Βενιζέλου 38 & Σολωμού, τηλ: 
2614409977) 

καθώς και στα κατά τόπους Συμβουλευτικά 
Κέντρα των Δήμων και της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας Φύλων για τη Βία 

 


