
 

 

Updated referral paths regarding  cultural mediation  service from 1/1/2019-30/6/2019 

REGION TYPE OF 
STRUCTURE 

CONTACT DETAILS RESPONSIBLE 
ACTOR 

CULTURE 
MEDIATION 

TYPE OF SERVICE Referral paths 

 
 
 
 
 
 

Region of 
South Aegean 

 
 

 
 
 

Counselling 
Centre of Syros 
 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday  
8:00-16:00  
Address: Folegadrou 2, 84 
100 Ermoupoli 
Σ: 22810 76496 / F: 
22810 76497  
E: ermoupoli@isotita.gr 
 

KETHI 
 

Non available face 
to face provision of 
services. Provision 
of services via 
telephone. 

     
Languages: 
Arabic and Farsi 

 Psychological, social, employment 
and legal counselling and information 
for female victims of GBV and/or 
multiple discriminations. 

 Referral of women to social, health, 
employment services etc public and 
NGO’s.. 

 Networking and sensitisation 
activities  

 NGO’s  
 

 ACTION 
AID, 

 PRAKSIS, 
 DIOTIMA,  
 NOSTOS,  
 SOLIDARIT

Y NOW,  
 NETWORK 

OF 
CHILDERN 
RIGHTS, 

 NETWORK  
 WOMEN 

WITHOUT 
BORDERS, 

 KLIMAKA, 
 ARK OF THE 

WORLD, 
 METADRASI 
 THE SMILE 

Counselling 
Centre of Kos 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday  
7:30-15:30  
Address: 25 Martiou and 
Ε. Kiapoka, Zipari, 85300  
Σ: 22420 67420 
F: 22420 67429 
E: women@kos.gr 
  

Municipality 
of  Kos 

Provision of 
interpretation 
services face to face 
and via telephone. 
 

     
Languages: 
Arabic and Farsi 

 Psychological, social, employment 
and legal counselling and information 
for female victims of GBV and/or 
multiple discriminations. 

 Referral of women to social, health, 
employment services etc. public and 
NGO’s. 

 Networking and sensitisation 
activities 

Counselling 
Centre of 

Hours of cooperation: 
Monday until Friday 

Municipality of 
Rhodes 

Non available face 
to face provision of 

 Psychological, social, employment 
and legal counselling and information 

mailto:ermoupoli@isotita.gr
mailto:women@kos.gr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region of 
South Aegean 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rhodes 
 

8:00-16:00  
Address: Agioi Apostoloi 

Square, 85100 
Σ: 22410 67120, 22410 
67128, 22410 67155 
F: 22410 67123 
E:ksymbouleytikorodou@
gmail.com  

 services. Provision 
of services via 
telephone. 

     
Languages: 
Arabic and Farsi 

for female victims of GBV and/or 
multiple discriminations. 

 Referral of women to social, health, 
employment services etc. public and 
NGO’s. 

 Networking and sensitisation 
activities 

OF THE 
CHILD, 

 
 Police 

department
s 
 
 Camps and 

other 
structures 
for 
migrants 
and 
refugees  

 
 Schools  
 
 UNHCR 

Greece 
 
 Open 

Protection 
Centers for 
the Elderly  

Rhodes 
Municipality 
Shelter for 
Abused Women 
and their 
children 
 

Non available Rhodes 
Municipality  

Non available face 
to face provision of 
services. Provision 
of services via 
telephone. 
 

     
Languages: 
Arabic and Farsi 

 Shelter for Abused Women and their 
childrenas well as women victims of 
multiple discriminations 
(accommodation, food and 
protection). 

 Psychological, social and employment 
counselling and information for 
female victims of GBV and/or 
multiple discriminations. 

 Legal counselling is offered through 
the referral of women to the 
counselling centers. 

 Psychological support of children of 
the women by specialized staff. 

mailto:ksymbouleytikorodou@gmail.com
mailto:ksymbouleytikorodou@gmail.com
mailto:ksymbouleytikorodou@gmail.com


 

 

 Hospitals 
 
 Social 

Services of 
Municipaliti
es 

 
 Hot lines 
 

 15900 
197 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

NOTES 



 

 

 Cultural mediation services include: provision of interpretation services in the Counselling Centers, provision of services in 

Shelters, accompaniment services (for example to hospitals, schools etc), online counselling sessions via skype or 

telephone to the Attica Region. 

 The interpretation services are provided only by appointment.    

      Non available face to face provision of services.  

         Face to face provision of services.  

        Provision of services via telephone. 

 

 

 

 

 

Διαδρομέσ παραπομπήσ ςχετικά με τισ  υπηρεςίεσ διερμηνείασ από 1/1/2019 έωσ30/6/2019 



 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΟΡΕΑ ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ 
ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ 

ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Νότιου 
Αιγαίου 

 
 

 
 
 

υμβουλευτι- 
κό Κϋντρο ύρου 
 

Ώρες 
λειτουργίας:Δευτέρα έωσ 
Παραςκευή 08:00-16:00 
Δ/νση: Φολεγάνδρου 2, 
84 100 Ερμούπολη Σύρου  
Τ: 22810 76496 / F: 22810 
76497  
E: ermoupoli@isotita.gr 

ΚΕΘΙ 
 

Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα. 
Δυνατότητα 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ. 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, 
ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσ
καιπληροφόρηςησ  ςε 
γυναύκεσπου ϋχουν 
υποςτεύ/υφύςτανται 
βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ 
ό/και πολλαπλϋσ 
διακρύςεισ. 

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα 
-όποτε αυτό 
απαιτεύται- των 
γυναικών ςε ξενώνεσ 
φιλοξενύασ, ςτισ 
αςτυνομικϋσ και 
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο 
δικαςτόριο, ςε 
νοςοκομεύα, κϋντρα 
υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ 
υγεύασ, ςε φορεύσ 
αρμόδιουσ για 

 ΜΚΟ 
 

 ACTION AID, 
 ASB, 
 PRAKSIS, 
 ΓΙΟΣΙΜΑ,  
 NOSTOS,  
 SOLIDARITY 

NOW,  

 ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΑ 
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ 
ΠΑΙΓΙΩΝ, 

 ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ 
ΓΙΚΣΤΟ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ,  

 ΜΔΛΙΑ, 
 A CHILD A 

WORLD,  
 ΓΤΝΑΙΚΔ ΓΙΥΩ 

ΤΝΟΡΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ, 

 Η ΚΙΒΩΣΟ ΣΟΤ 
ΚΟΜΟΤ, 

 ΜΔΣΑΓΡΑΗ, 

mailto:ermoupoli@isotita.gr


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Νότιου 
Αιγαίου 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

προνοιακϊ ό ϊλλα 
επιδόματα, ςε φορεύσ 
προώθηςησ τησ 
απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, 
ςε φορεύσ προςταςύασ 
και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαι
ευαιςθητοπούηςησ. 

 ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ 
ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

 Αζησνομία 

  
 Camps και άλλες 

δομές για 
μεηανάζηες και 
πρόζθσγες 

 
 Στολικές μονάδες  
 
 UNHCR Ελλάδας 
 
 ΚΑΠΗ 
 

 Νοζοκομεία και 
Κένηρα 
Υγείας 
 
 Κένηρο Κοινόηηηας 

Δήμοσ Κω 
 
 Κοινωνικές 

Υπηρεζίες Δήμων 
 
 Δικαζηήρια 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Κω 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 7:30-15:30 
Δ/νςη: 25ησ Μαρτύου 
και Ε. Κιαπόκα (γωνύα), 
Ζηπϊρι, 85300 Κωσ 
Σ: 22420 67420 
F: 22420 67429 
E: women@kos.gr 
 

Δόμοσ Κω Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, 
ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσ
καιπληροφόρηςησ  ςε 
γυναύκεσπου ϋχουν 
υποςτεύ/υφύςτανται 
βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ 
ό/και πολλαπλϋσ 
διακρύςεισ. 

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα 
-όποτε αυτό 
απαιτεύται- των 
γυναικών ςε ξενώνεσ 
φιλοξενύασ, ςτισ 

mailto:women@kos.gr


 

 

αςτυνομικϋσ και 
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο 
δικαςτόριο, ςε 
νοςοκομεύα, κϋντρα 
υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ 
υγεύασ, ςε φορεύσ 
αρμόδιουσ για 
προνοιακϊ ό ϊλλα 
επιδόματα, ςε φορεύσ 
προώθηςησ τησ 
απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, 
ςε φορεύσ προςταςύασ 
και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσ δικτύωςησ 
και ευαιςθητοπούηςησ. 

 Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών 

 
 Ιαηροδικαζηικές 

σπηρεζίες 
 
 ΚΕΛΠΝΟΟ 
 
 Πρόνοια 
 
 Τηλεθωνική Γραμμή 

ΕΚΚΑ 197 

 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Ρόδου 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό: 
8:00-16:00 
Δ/νςη: Πλατεύα Άγιοι 
Απόςτολοι 
(παραπλεύρωσ του 
ΚΕΠ), 85100 
Σ: 22410 67120, 22410 

Δόμοσ Ρόδου 
 

Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα. 
Δυνατότητα 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ. 

 Παροχό κοινωνικόσ, 
ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσ καθώσ 
και πληροφόρηςησ  ςε 
γυναύκεσ που ϋχουν 
υποςτεύ/υφύςτανται 
βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ 



 

 

67128, 22410 67155 
F:22410 67123 
E:ksymbouleytikorodou
@gmail.com 

 

ό/και πολλαπλϋσ 
διακρύςεισ. 

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα 
-όποτε αυτό 
απαιτεύται- των 
γυναικών ςε ξενώνεσ 
φιλοξενύασ, ςτισ 
αςτυνομικϋσ και 
ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςτο 
δικαςτόριο, ςε 
νοςοκομεύα, κϋντρα 
υγεύασ, κϋντρα ψυχικόσ 
υγεύασ, ςε φορεύσ 
αρμόδιουσ για 
προνοιακϊ ό ϊλλα 
επιδόματα, ςε φορεύσ 
προώθηςησ τησ 
απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, 
ςε φορεύσ προςταςύασ 
και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαι
ευαιςθητοπούηςησ. 

mailto:ksymbouleytikorodou@gmail.com
mailto:ksymbouleytikorodou@gmail.com
mailto:ksymbouleytikorodou@gmail.com


 

 

Ξενώνασ 
Φιλοξενύασ για 
γυναύκεσ θύματα 
ϋμφυλησ βύασ και 
τα παιδιϊτουσ  
Δόμου  Ρόδου  

Δε διατύθεται Δόμοσ Ρόδου Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα. 
Δυνατότητα 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ. 
 
 

 

 Φιλοξενύα ςε γυναύκεσ 
επιζόςαςεσ  ϋμφυλησ 
βύασ και των παιδιών 
τουσ  καθώσ και ςε 
γυναύκεσ θύματα 
πολλαπλών διακρύςεων 
(διαμονό, ςύτιςη και 
προςταςύα). 

 Παροχό κοινωνικόσ, 
ψυχολογικόσ, και 
εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσ καθώσ 
και πληροφόρηςησ  ςε 
γυναύκεσ που ϋχουν 
υποςτεύ/υφύςτανται 
βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ 
ό/και πολλαπλϋσ 
διακρύςεισ  

 Παρϋχεται νομικό 
ςυμβουλευτικό μϋςω 
τησ παραπομπόσ των 
γυναικών ςτα 
ςυμβουλευτικϊ κϋντρα. 

 Ψυχολογικό ςτόριξη 
ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από 

  



 

 

εξειδικευμϋνο 
προςωπικό. 

 
 
 

 


