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Αν είσαι θύμα

ρατσισμού και διακρίσεων
ή άλλων καταπατήσεων των
δικαιωμάτων σου,
συμεριλαμβανομένων:

•Γάμου παρά τη θέλησή σου

Πώς μπορούμε να σε
βοηθήσουμε:
Αν κατοικείς στην
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Ξάνθη
και είσαι:
• Γυναίκα Ρομά
• Άτομο που ανήκει σε ευάλωτες
ομάδες

•Διακίνησης ανθρώπων
•Ενδό-οικογενειακής βίας
•Παράνομης Έξωσης από την κατοικία
σου
•Κατάχρησης εξουσίας από την
αστυνομία και τις αρχές
•Ρητορικής μίσους και ρατσιστικού
λόγου

• Είσαι άπορη/άπορος

Αν επιθυμείς να σε στηρίξουμε
σχετικά με:

• Ηλικιωμένη/ος χωρίς

•Την έκδοση εγγράφων

δυνατότητα άλλης υποστήριξης
• Άτομο με αναπηρία
• Άτομο που διαβιεί σε
περιθωριοποιημένες
κοινότητες

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥ ΤΑ

•Την κατανόηση του δικαστικού
συστήματος και των θεσμών για τα
ανθρώπινα δικαιώματα
•Την χρήση των μηχανισμών και
θεσμών για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων σου
•Τη γνώση της νομοθεσίας για τα
εργασιακά σου δικαιώματα και την
εμπορική σου δραστηριότητα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΟΥ
ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εχεις το δικαίωμα:
• Να σου συμπεριφέρονται ισότιμα

Τι Καταφέραμε τον Πρώτο
Χρόνο Παρέμβασης

• Να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια σου
• Να λαμβάνεις δωρεάν νομική βοήθεια,
σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις
• Να υποβάλεις αιτήσεις και αιτήματα προς
όλους τους δημόσιους φορείς
συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων,
προκειμένου να υπερασπιστείς τα
δικαιώματα σου
• Να εξυπηρετείσαι από τους δημόσιους
φορείς

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ

2082 άτομα Ενημερώθηκαν

Ένας δικηγόρος μας μπορεί

2490 Συνεδρίες
Πραγματοποιήθηκαν
1624 Άτόμα έλαβαν
Νομικές Συμβουλές
573 Αιτήσεις και Αναφορές
υποβλήθηκαν

να σε συμβουλέψει.

146 άτομα παραπέμφθηκαν
σε Δωρεάν Νομική Βοήθεια

• Μπορεί να συντάξει αιτήσεις
και επιστολές για εσένα.
• Μπορεί να υποβάλλει
καταγγελίες ή προσφυγές.
• Μπορεί να σε παραπέμψει στις
αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

• Να προβαίνεις σε καταγγελίες όταν δε
σου συμπεριφέρονται σύμφωνα με το
νόμο

Χειριστήκαμε:
1590 Υποθέσεις

Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες

• Να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, αν
κατηγορείσαι για παράνομη ενέργεια

702 διοικητικές

µας παρέχονται δωρεάν και

76 καταγγελείς για
αρνητικές διακρίσεις

καλύπτονται από το απόρρητο

• Να λάβεις γραπτή και αιτιολογημένη
απάντηση όταν απευθύνεις αίτηση προς
τους δημόσιους φορείς
• Να χρησιμοποιείς ένδικα μέσα
(προσφυγή, έφεση κλπ)

Γνωρίζεις ότι έχεις όλα
αυτά τα δικαιώματα;
Διάβασε τα ακόμα μια φορά, με υπομονή

27 Υποθέσεις
Ενδοοικογενειακής Βίας

Πετύχαμε
Παρέμβαση της
Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου (2862/30-11-2017)
Ενεργοποίηση Α.15 παρ. 2
του 3226/2004
Παρεμβάσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη και
Παιδιού
Παρεμβάσεις άλλων
θεσμικών φορέων

ΠΑΡΕ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
• Για την Αθήνα, τηλ:
6946292530
• Για τη Θεσσαλονίκη, τηλ:
6908764483
• Για την Ξάνθη, τηλ:
6977443469/6973777598

