
 
 

 

Ενημερωμένη χαρτογράφηςη των υπηρεςιών που παρέχουν διερμηνεία ςε γυναίκεσ πρόςφυγεσ και μετανάςτριεσ  

1/1/2019-30/6/2019  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ 
ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟ 

ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 

ΠεριφέρειαΑν
ατολικήσΜακ

εδονίασ και 
Θράκησ 

 

 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Κομοτηνόσ 

Ώρεσ 
λειτουργίασ:Δευτϋρ
α ϋωσ Παραςκευό 
08:00-16:00 

Δ/νςη: 
Κωνςταντύνου 
Παλαιολόγου (επύ τησ 
δημοτικόσ αγορϊσ), 
Σ.Κ. 69 132  

Σ: 25310 33290 

F: 25310 33370  

komotini@isotita.gr 

 

ΚΕΘΙ 

 

Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ και 
εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  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 
προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ 
προώθηςησ τησ απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ προςταςύασ και 
ςτόριξησ παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό Ώρεσ Δόμοσ Δενυπϊρχειδυνατ  Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ και Αραβικϊ 

mailto:komotini@isotita.gr


 
 

 

Κϋντρο 
Αλεξανδρούπο-
λησ  

λειτουργίασ:Δευτϋρ
α ϋωσ Παραςκευό 
7:00-15:00 
Δ/νςη: Νϋο Δημοτικό 
Κολυμβητόριο,  
ΣΚ 68100  
Σ:25510 25629  
isotita@alexpolis.gr 
 

Αλεξανδρού- 

πολησ 

ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Καβϊλασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό 
7:00-15:00 
Δ/νςη: K. 
Παλαιολόγου 9, 
Καβϊλα Σ.Κ. 65 403 
Σ: 2513500190, 
2513500194, 
2513500165  
F: 2510 451397 

Δόμοσ 
Καβϊλασ 

 

Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ και 
εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:isotita@alexpolis.gr


 
 

 

womensaid@dkavala
s.gr 
https://www.faceboo
k.com/ΤΜΒΟΤΛΕΤΣ
ΙΚΟ-ΚΕΝΣΡΟ-
ΓΤΝΑΙΚΨΝ-ΔΗΜΟΤ-
ΚΑΒΑΛΑ 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα παιδιϊ 
τουσ 

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Κομοτηνόσ 

 

Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 

 Υιλοξενύαςεγυναύκεσεπιζόςαςεσ  ϋμφυλησ βύασ 
και τωνπαιδιών τουσ  
καθώσκαιςεγυναύκεσθύματαπολλαπλώνδιακρύςε
ων (διαμονό, ςύτιςη και προςταςύα). 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  ςε 
γυναύκεσπου ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε 
όλεσ τισ μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ 

 Παρϋχεταινομικόςυμβουλευτικόμϋςωτησπαραπο
μπόστωνγυναικώνςταςυμβουλευτικϊκϋντρα. 

 Χυχολογικόςτόριξηςταπαιδιϊτωνγυναικώναπόε
ξειδικευμϋνο προςωπικό. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

 

mailto:womensaid@dkavalas.gr
mailto:womensaid@dkavalas.gr


 
 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 

 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικήσ 

 
 

 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Αθόνασ-
Πολύκεντρο 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 09:00-
17:00  
Δ/νςη: Κρατύνου 11-
13, Ομόνοια 105 52 
(2οσ όροφοσ)  
Σ: 210 52 02 800 / 
F: 210 52 02 801  
E: 
polykentro@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

 

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

 υμβουλευτικό ςεξουαλικόσ και 
αναπαραγωγικόσ υγεύασ. 

 Παραπομπότωνγυναικώνςεϊλλεσυπηρεςύεσόπωσ 
κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ 
ςυνεργαζόµενουσ φορεύσ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ, 
Υαρςύ και 
Γαλλικϊ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Πειραύα 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 09:00-
17:00  
Δ/νςη: Λεωφ. 
Εθνϊρχου Μακαρύου, 
Νϋο Υϊληρο, ΣΚ 185 
47 (εντόσ ταδύου 
Ειρόνησ και Υιλύασ-

ΚΕΘΙ Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

 

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

 Παραπομπότωνγυναικώνςεϊλλεσυπηρεςύεσόπωσ 
κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ 
ςυνεργαζόµενουσ φορεύσ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:polykentro@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικήσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥ, ιςόγειο-εύςοδοσ 
δημοςιογρϊφων, 
αύθουςα Δ) 
Σ: 210 4828970, 
4825372 / F: 210 
4822425  
E: peiraias@isotita.gr 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Ελευςύνασ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-16:00 
Δ/νςη: Ρόγα Υεραύου 
70, Ελευςύνα, 19200, 
Σ: 2131601437 
 

Δόμοσ 
Ελευςύνασ 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 

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

 Παραπομπότωνγυναικώνςεϊλλεσυπηρεςύεσόπωσ 
κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ 
ςυνεργαζόµενουσ φορεύσ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Κερατςινύου-
Δραπετςώνασ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα- Παραςκευό 
8:00-16:00 
Δ/νςη: 25ησ Μαρτύου 
22 και Δομόνικου 
Θεοτοκόπουλου, 186 
48 Δραπετςώνα   
Σ: 210 4614575  

Δόμοσ 
Κερατςινύου
-
Δραπετςών
ασ 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 

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

 Παραπομπότωνγυναικώνςεϊλλεσυπηρεςύεσόπωσ 
κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ 
ςυνεργαζόµενουσ φορεύσ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:peiraias@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικήσ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F: 210 4614641 
skkeratsini@gmail.co
m 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Περιςτερύου 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα, Σετϊρτη, 
Παραςκευό 8:00-16:00 
Σρύτη, Πϋμπτη: 8:00-
19:00  
Δ/νςη: Εθνϊρχου 
Μακαρύου 1, κτύριο 
ΚΤΒΕ, 12131 
Σ: 210 5783265 
E:skg@peristeri.gr 

Δόμοσ 
Περιςτερύου 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 

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

 Παραπομπότωνγυναικώνςεϊλλεσυπηρεςύεσόπωσ 
κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ 
ςυνεργαζόµενουσ φορεύσ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Υυλόσ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 7:30-16:00 
Δ/νςη: Ιωϊννη 
Καμπόλη 23, 133 41, 
Ωνω Λιόςια 
Σ/F: 210 2483360 
E: ksfylis@fyli.gr 

Δόμοσ 
Υυλόσ 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 

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

 Παραπομπότωνγυναικώνςεϊλλεσυπηρεςύεσόπωσ 
κοινωνικϋσ, υπηρεςύεσ υγεύασ κτλ , και ϊλλουσ 
ςυνεργαζόµενουσ φορεύσ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 

Δόμοσ 
Φαλανδρύου 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ και 
εργαςιακόσ 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:skkeratsini@gmail.com
mailto:skkeratsini@gmail.com
mailto:skg@peristeri.gr
mailto:ksfylis@fyli.gr


 
 

 

 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικήσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φαλανδρύου 
 

Παραςκευό 8:30-
16:30(ώρεσ κοινού 
9:00-15:00) 
Δ/νςη: τρατϊρχου 
Παπϊγου 7, 15234  
Σ: 210 6899916 
womenaidhalandri@g
mail.com 

φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα ϋμφυλησ 
βύασ και τα 
παιδιϊ τουσ 
Δόμου 
Αθηναύων 
 

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Αθηναύων 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 

 Υιλοξενύα 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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:womenaidhalandri@gmail.com
mailto:womenaidhalandri@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικήσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κϋντρα. 
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των γυναικών 

από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα ϋμφυλησ 
βύασ και τα 
παιδιϊ τουσ 
Δόμου Πειραιώσ  
 

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Πειραιώσ 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των γυναικών 
από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

ΞενώναστουΕθ
νικούΚϋντρουΚ
οινωνικόσΑλλη
λεγγύησ(EKKA)
. 
 

Δε διατύθεται EKKA Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 

 

 Υιλοξενύα 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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Αττικήσ 

 

υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ μορφϋσ ό/και 
πολλαπλϋσ διακρύςεισ  

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

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των γυναικών 
από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

15900 SOS 
LINE 

 

 

Ώρεσ και ημϋρεσ 
επικοινωνύασ ςε 
αραβικϊ και φαρςύ: 
 Δευτϋρα, Σετϊρτη και 
Πϋμπτη 11:00 με 13:00 
και Σρύτη 16:00 με 
18:00. 
 

Γενικό 
Γραμματεύα 
Ιςότητασ 
των Υύλων 
(ΓΓΙΥ) 

Παροχό 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ 
 

 

 Παροχόκοινωνικόσκαιψυχολογικόσςυμβουλευτικ
όσ ςε περιςτατικϊ που απαιτούν ϊµεςη 
ψυχολογικό και   κοινωνικό ςτόριξη και 
ςχετύζονται µε βύα κατϊ των γυναικών.  

  Παραποµπό περιςτατικών ςε Ξενώνεσ, ςε 
υµβουλευτικϊ Κϋντρα κατϊ τησ βύασ, ςε 
Τπηρεςύεσ  Τγεύασ, και ϊλλουσ ςυνεργαζόµενουσ 
φορεύσ.  

 Πληροφόρηςη για θϋµατα ιςότητασ των φύλων. 
 
 
 
 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Βόρειου 
Αιγαίου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Μυτιλόνησ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 08:00-
16:00 
Δ/νςη: 
Παπαδιαμϊντη 2,  
Σ.Κ. 811 32 
Σ: 22510 34470 / F: 
22510 34471  
E: 
mytilini@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ και 
εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  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 προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, 
ςε φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ προςταςύασ 
και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Φύου 

Ώρεσ λειτουργίασ:  
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00 -
16:00 
Δ/νςη: Επαρχιακό 
οδόσ Φύου Δαφνώνα 
Φαλκειόσ 
Σ: 22713 50040 

Δόμοσ Φύου Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

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

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό 
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:mytilini@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

F: 22713 50010 
E: 
womanaid@outlook
.com 
 

 
 

 

 

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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα παιδιϊ 
τουσ Δόμου 
Λϋςβου 

Δεν υπϊρχει Δόμοσ Λϋςβου Παροχό 
διερμηνεύασ με 
φυςικό παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω τηλεφώνου. 
 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των γυναικών 
από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

Αραβικϊ 

 

mailto:womanaid@outlook.com
mailto:womanaid@outlook.com


 
 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η 
ΔΟΜΗ 

ΓΛΩΑ 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Πϊτρασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό 
08:00-16:00  
Δ/νςη: Κανακϊρη 101β, 
Πϊτρα, 262 21 
Σ/F: 2610 620059  
E: patra@isotita.gr 

ΚΕΘΙ Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 
 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, 
νομικόσ και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφό
ρηςησ  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 προνοιακϊ ό ϊλλα 
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ 
τησ απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ 
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπ
ούηςησ. 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:patra@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 
 
 
 
 

 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Πύργου 
Ηλεύασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό: 
8:00-16:00 
Δ/νςη: Αγ. πυρύδωνοσ 
41, ΣΚ 27 100  
Σ: 26210 20532 
E:pirgoswomen@outlook.
com 
 
 

Δόμοσ Πύργου 
Ηλεύασ 

Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, 
νομικόσ και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφό
ρηςησ  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 προνοιακϊ ό ϊλλα 
επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ 
τησ απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ 
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπ
ούηςησ. 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

Ξενώνασ Υιλοξενύασ 
για γυναύκεσ 
θύματα ϋμφυλησ 

Δε διατύθεται Δόμοσ Αγρινύου Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ

 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ  
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ  
καθώσ και ςε γυναύκεσ θύματα 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:pirgoswomen@outlook.com
mailto:pirgoswomen@outlook.com


 
 

 

βύασ και τα 
παιδιϊτουσ  Δόμου 
Αγρινύου 

ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 

 

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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ 
των γυναικών από εξειδικευμϋνο 
προςωπικό. 

Ξενώνασ Υιλοξενύασ 
για γυναύκεσ 
θύματα ϋμφυλησ 
βύασ και τα 
παιδιϊτουσ  Δόμου 
Πατρϋων 

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Πατρϋων 

Δενυπϊρχειδυνατ
ότητα 
παροχόσδιερμηνεύ
ασμεφυςικόπαρου
ςύα. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύα
σ. 

 

 Υιλοξενύα 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 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 



 
 

 

 

υποςτεύ/υφύςτανται βύα ςε όλεσ τισ 
μορφϋσ ό/και πολλαπλϋσ διακρύςεισ  

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

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ 
των γυναικών από εξειδικευμϋνο 
προςωπικό. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

 
 
 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Κοζϊνησ 

Ώρεσ 
λειτουργίασ:Δευτϋρα 
ϋωσ Παραςκευό 08:00-
16:00 
Δ/νςη: Ι. 
Μακρυγιϊννη 22, ΣΚ 
50 100, Κοζϊνη  
Σ: 24610 49672 / F: 
24610 49673  
E: kozani@isotita.gr 

ΚΕΘΙ 
 

Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 

 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 
προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ 
προώθηςησ τησ απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ 
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Καςτοριϊσ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό 
7:30-15:30 
Δ/νςη: Νϋεσ Εργατικϋσ 
Κατοικύεσ Καςτοριϊσ 
Σ/F: 24670 22122 

Δόμοσ 
Καςτοριϊσ 

Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 

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

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:kozani@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E:counsellingwomenka
storia@gmail.com 

 

 
 

 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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Υλώρινασ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 7:00-15:00 
Δ/νςη: τεφϊνου 
Δραγούμη 4 (εύςοδοσ 
μϋςα ςτη ςτοϊ Σϋγου, 
2οσ όρ.) 
Σ: 23850 24081  
F: 23850 
23083symv.kentro.flo
@gmail.com 

Δόμοσ Υλώρινασ 
 

Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:counsellingwomenkastoria@gmail.com
mailto:counsellingwomenkastoria@gmail.com
mailto:counsellingwomenkastoria@gmail.com
mailto:symv.kentro.flo@gmail.com
mailto:symv.kentro.flo@gmail.com
mailto:symv.kentro.flo@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου Κοζϊνησ 

Δε διατύθεται Δόμοσ Κοζϊνησ Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 
 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 



 
 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 

 
 
 
 

Περιφέρεια 
Ηπείρου 

 
 
 
 
 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Ιωαννύνων 

Ώρεσ 
λειτουργίασ:Δευτϋρα 
ϋωσ Παραςκευό 08:00-
16:00 
Δ/νςη: Μαρύκασ 
Κοτοπούλη 68, 45 445 
Ιωϊννινα  
Σ/F: 26510 77449  
E: ioannina@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 
προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ 
προώθηςησ τησ απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ 
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Ωρτασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 7:30-16:00 

Δόμοσ Ωρτασ Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:ioannina@isotita.gr
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Δ/νςη: Σζαβϋλλα 24  
Σ: 26810 77400 
F: 26810 77400 
E:womenaid@arta.gr 
 

μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Πρϋβεζασ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό: 
7:00-15:00 
Δ/νςη: Ιωνύασ 6, 
Πρϋβεζα, Σ.Κ. 48100  
Σ: 26820 24444 
F: 26820 89667 
womenaid@1485.syze
fxis.gov.gr 

Δόμοσ Πρϋβεζασ 
 

Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 

 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:womenaid@arta.gr
mailto:womenaid@1485.syzefxis.gov.gr
mailto:womenaid@1485.syzefxis.gov.gr


 
 

 

 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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 



 
 

 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου  
Ιωαννύνων  

Δε διατύθεται Δόμοσ Ιωαννύνων Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Περιφέρεια 
Θεςςαλίασ 

 

 
 
 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Λαμύασ 

Ώρεσ 
λειτουργίασ:Δευτϋρα 
ϋωσ Παραςκευό 08:00-
16:00 
Δ/νςη: Γαληνού 4, 412 
22, Λϊριςα  
Σ: 2410 535840  
F: 2410 538365  
E: larisa@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, 
νομικόσ και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρης
ησ  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 προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε 
φορεύσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ 
και επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ 
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούη
ςησ. 

Arabic and 
Farsi  

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Καρδύτςασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 08:00-
16:00 
Δ/νςη: Ηρώων 
Πολυτεχνεύου 22, 

Δόμοσ Καρδύτςασ Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 

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

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:larisa@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Θεςςαλίασ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Καρδύτςα 
Σ: 24410-71594, 
24410-77122  
F: 24410-75141 
wckarditsa@gmail.co
m, info@wck.gr 

 

 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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούη
ςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Σρικϊλων 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00 – 
16:00 
Δ/νςη: 
Θεοδοςοπούλου και 
Σζουμαγιϊσ, 42100  
Σ: 24310 27943 
F: 24310 25287 
E: skg@trikalacity.gr 
 
 

Δόμοσ Σρικϊλων 
 

Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, 
νομικόσ και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρης
ησ  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 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:wckarditsa@gmail.com
mailto:wckarditsa@gmail.com
mailto:info@wck.gr
mailto:skg@trikalacity.gr


 
 

 

 
Περιφέρεια 
Θεςςαλίασ 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούη
ςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου  Βόλου 

Δε διατύθεται Δόμοσ Βόλου Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 
παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο 
προςωπικό.. 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 

Δε διατύθεται Δόμοσ Λϊριςασ Δενυπϊρχειδυνατότη
τα 

 Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ  
ϋμφυλησ βύασ και των παιδιών τουσ  

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 



 
 

 

γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου 
Λϊριςασ  

παροχόσδιερμηνεύασ
μεφυςικόπαρουςύα. 
Δυνατότητατηλεφων
ικόσδιερμηνεύασ. 
 

 

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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο 
προςωπικό. 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 



 
 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΟΡΕΑ ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

 
 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Κϋρκυρασ 

Ώρεσ 
λειτουργίασ:Δευτϋρα 
ϋωσ Παραςκευό 08:00-
16:00 
Δ/νςη: Ε.Ο. 
Παλαιοκαςτρύτςασ 7,  
49 100 
Σ: 26610 47396  
 F: 26610 80344  
E: kerkyra@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

Δενυπϊρχειδυνατότ
ητα 
παροχόσδιερμηνεύα
σμεφυςικόπαρουςύ
α. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύασ. 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 
προνοιακϊ ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ 
προώθηςησ τησ απαςχόληςησ και 
επιχειρηματικότητασ, ςε φορεύσ 
προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Ζακύνθου 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-16:00 
Δ/νςη: Δημοτικό 

Δόμοσ 
Ζακύνθου 

Δενυπϊρχειδυνατότ
ητα 
παροχόσδιερμηνεύα
σμεφυςικόπαρουςύ

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
ςε γυναύκεσπου ϋχουν 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:kerkyra@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

κατϊςτημα Γαώτανύου, 
Ιςόγειο, Γαώτϊνι, 
Ζϊκυνθοσ 
Σ/F: 26950 25997 
symvouleftikozakynth
os@gmail.com 

α. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύασ. 
. 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

υμβουλευτικό
Κϋντρο 
Κεφαλλονιϊσ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 7:30-15:30 
Δ/νςη: Φαροκόπου 46, 
28100 
Σ: 26710 - 20022 
F: 26710 - 20025 
kesy@kefallonia.gov.gr 
 

Δόμοσ 
Κεφαλλονιϊσ 

 

Δενυπϊρχειδυνατότ
ητα 
παροχόσδιερμηνεύα
σμεφυςικόπαρουςύ
α. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύασ. 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:symvouleftikozakynthos@gmail.com
mailto:symvouleftikozakynthos@gmail.com
mailto:kesy@kefallonia.gov.gr


 
 

 

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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςη
σ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου  
Κϋρκυρασ 

Δε διατύθεται Δόμοσ Κϋρκυρασ Δενυπϊρχειδυνατότ
ητα 
παροχόσδιερμηνεύα
σμεφυςικόπαρουςύ
α. 
Δυνατότητατηλεφ
ωνικόσδιερμηνεύασ. 
 
 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 
 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 



 
 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Θεςςαλονύκησ 

Ώρες 
λειτουργίας:Δευτζρα 
ζωσ Παραςκευή 09:00-
17:00  
Δ/νση: 
Αλεξανδρουπόλεωσ 10 
(Δυτική Είςοδοσ πόλησ), 
Θεςςαλονίκη, 546 27  
Τ: 2310 528984, 528988 
/F: 2310 528980  
E: 
thessaloniki@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

Παροχό διερμηνεύασ 
με φυςικό 
παρουςύα 
διερμηνϋα και μϋςω 
τηλεφώνου. 
 

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 προνοιακϊ 
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ 
τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ, 
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ 
παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Βϋροιασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-16:00 
Δ/νςη: Καπετϊν Ωγρα 

Δόμοσ Βϋροιασ Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 
διερμηνεύασ με 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
ςε γυναύκεσπου ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:thessaloniki@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3Α, Βϋροια, Σ.Κ. 59131  
Σ: 23310 65304 
F: 23310 64530 
E: isotita@veria.gr 

φυςικό παρουςύα. 
Δυνατότητα 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ  

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Κατερύνησ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό 
7:00-16:00 
Δ/νςη: Αυγουςτύνου 
21, 60100  
Σ/F: 23510 36678 
womenaid@katerini.gr 
 

Δόμοσ Κατερύνησ 
 

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

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:isotita@veria.gr
mailto:womenaid@katerini.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο ερρών 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό: 
7:30-17:00 
Δ/νςη: Ίωνοσ 
Δραγούμη 10, ΣΚ 62 
100 
Σ: 23210 22253 
F: 23210 22268 
E: 
womenaid@serres.gr 
www.facebook.com/su
mvouleutikokentrogun
aikwnserrwn 
block: 
womenaidserres.word
press.com  
 

Δόμοσ ερρών  
 

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

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 προνοιακϊ 
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ 
τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ, 
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ 
παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

Ξενώνασ Δε διατύθεται Δόμοσ Παροχό διερμηνεύασ  Υιλοξενύα ςε γυναύκεσ επιζόςαςεσ  ϋμφυλησ Αραβικϊ 

mailto:womenaid@serres.gr
http://www.facebook.com/sumvouleutikokentrogunaikwnserrwn
http://www.facebook.com/sumvouleutikokentrogunaikwnserrwn
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Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου  
Θεςςαλονύκησ 

Θεςςαλονύκησ με φυςικό 
παρουςύα 
διερμηνϋα και μϋςω 
τηλεφώνου. 
 

 

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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

και Υαρςύ 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου  
Κορδελιού 
Ευόςμου 

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Κορδελιού-
Ευόςμου 

Παροχό διερμηνεύασ 
με φυςικό 
παρουςύα 
διερμηνϋα και μϋςω 
τηλεφώνου. 
 

 

 Υιλοξενύα 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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 



 
 

 

ςυμβουλευτικϊ κϋντρα. 
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 

γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 
 

ΞενώνασΕΚΚΑ 
( Εθνικό 
Κϋντρο 
Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγύησ) 
Θεςςαλονύκησ 
 

Δε διατύθεται EKKA Παροχό διερμηνεύασ 
με φυςικό 
παρουςύα 
διερμηνϋα και μϋςω 
τηλεφώνου. 
 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

 

 

 

 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 



 
 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κρήτησ 

 

 
 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Ηρακλεύου 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 08:00-
16:00 
Δ/νςη: τενημϊχου 3, 
713 05, Ηρϊκλειο 
Κρότησ  
Σ/F: 2810 341387  
E: irakleio@isotita.gr 
 
 

ΚΕΘΙ 
 

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

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
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 προνοιακϊ 
ό ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ 
τησ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ, 
ςε φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ 
παιδιών κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Ρεθύμνου 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα-Παραςκευό 
8:00-16:00 
Δ/νςη: Λεωφ. 

Δόμοσ 
Ρεθύμνου 

Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 
διερμηνεύασ με 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  
ςε γυναύκεσπου ϋχουν υποςτεύ/υφύςτανται 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:irakleio@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κρήτησ 

 
 
 
 
 
 
 

Κουντουριώτη 98, 
74100, Ρϋθυμνο  
Σ: 28310 56607 
F: 28310 21270 
isotitavia.reth@gmail.c
om 
www.facebook/isotita
via.reth  
 

φυςικό παρουςύα. 
Δυνατότητα 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ. 
 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου   
Ηρακλεύου 
Κρότησ 
 

Δε διατύθεται Δόμοσ 
Ηρακλεύου 

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

 

 Υιλοξενύα 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 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

mailto:isotitavia.reth@gmail.com
mailto:isotitavia.reth@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κρήτησ 

 

ςυμβουλευτικϊ κϋντρα. 
 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 

γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 
  

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου   Φανύων 
 

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

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 
 

Αραβικϊ 
και Υαρςύ 

 

 

 



 
 

 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ 
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 

 
 
 
 
 
 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

υμβουλευτικό Ώρεσ λειτουργίασ: Δόμοσ Κω Παροχό  Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ Αραβικϊ 

mailto:ermoupoli@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Νότιου 
Αιγαίου 

 
 

Κϋντρο Κω 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 
 

διερμηνεύασ με 
φυςικό 
παρουςύα 
διερμηνϋα και 
μϋςω 
τηλεφώνου. 
 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Ρόδου 
 

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

Δόμοσ Ρόδου 
 

Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 
διερμηνεύασ με 
φυςικό 
παρουςύα. 
Δυνατότητα 
τηλεφωνικόσ 

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

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό 
απαιτεύται- των γυναικών ςε ξενώνεσ 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:women@kos.gr


 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

διερμηνεύασ. 

 

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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ 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. 
 
 

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

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


 
 

 

 
 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ 
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Πελοποννή- 

ςου  
 
 

 
 
 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Σρύπολησ  

Ώρεσ 
λειτουργίασ:Δευτϋρ
α ϋωσ Παραςκευό 
08:00-16:00 
Δ/νςη: Πλατεύα Νϋασ 
Δημοτικόσ Αγορϊσ, 
221 31 
Σ: 2710 241814 / F: 
2710 239592  
E: tripoli@isotita.gr 
 
 

ΚΕΘΙ 
 

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

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  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 προνοιακϊ ό 
ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ τησ 
απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ, ςε 
φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Καλαμϊτασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-
16:00 
Δ/νςη: Περρωτού 
και Μαντύκλου, 
Καλαμϊτα 

Δόμοσ Καλαμϊτασ Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 
διερμηνεύασ με 
φυςικό 
παρουςύα. 
Δυνατότητα 

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

 Παραπομπό ό ςυνοδεύα -όποτε αυτό 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:tripoli@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Πελοποννή- 

ςου  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Σ: 27210 99212-225 
F: 27210 99225 
E: ksg@kalamata.gr 

τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ. 

 

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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Κορύνθου 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-
16:00 
Δ/νςη: Εθνικόσ 
Ανεξαρτηςύασ 58, 
20100 Κόρινθοσ 
Σ: 27410 74670 
E:skgyndk@otenet.gr 

Δόμοσ Κορύνθου 
 

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

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  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 προνοιακϊ ό 
ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ τησ 
απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ, ςε 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:ksg@kalamata.gr
mailto:skgyndk@otenet.gr


 
 

 

φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου  
Σρύπολησ 

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

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 

 
 
 
 
 
 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

 
 



 
 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟ  
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΟΤ 
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κεντρικήσ 

Ελλάδασ 
 

 
 
 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Λαμύασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 08:00-
16:00  
Δ/νςη: Λεωνύδου 9-
11, Λαμύα, 351 33  
Σ: 22310 20059 / F: 
22310 20308  
E: lamia@isotita.gr 
 

ΚΕΘΙ 
 

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

 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  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 προνοιακϊ ό 
ϊλλα επιδόματα, ςε φορεύσ προώθηςησ τησ 
απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ, ςε 
φορεύσ προςταςύασ και ςτόριξησ παιδιών 
κ.λπ. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο Θόβασ 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-

Δόμοσ Θόβασ Δεν υπϊρχει  
δυνατότητα 
παροχόσ 

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  ςε 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:lamia@isotita.gr


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια 
Κεντρικήσ 

Ελλάδασ 
 
 
 
 
 
 
 

 

16:00 
Δ/νςη: Κύπρου 3, 
Σ.Κ. 32 200  
Σ: 22620- 89576, 
22620-89574 
F: 22620-27628 
E:symvouleutiko@thi
va.gr 
 

διερμηνεύασ με 
φυςικό 
παρουςύα. 
Δυνατότητα 
τηλεφωνικόσ 
διερμηνεύασ. 
 

 

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

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

υμβουλευτικό 
Κϋντρο 
Φαλκύδασ 
 

Ώρεσ λειτουργίασ: 
Δευτϋρα ϋωσ 
Παραςκευό 8:00-
16:00 
Δ/νςη: Αγύου 
Παντελεόμονοσ και 
Πολυτεχνεύου, 34002 
Βαςιλικό Φαλκύδασ  
Σ: 2221 351827, 
2221 351826 

Δόμοσ Φαλκύδασ 
 

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

 Παροχόκοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, νομικόσ 
και εργαςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσκαθώσκαιπληροφόρηςησ  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 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 

mailto:symvouleutiko@thiva.gr
mailto:symvouleutiko@thiva.gr
mailto:symvouleutiko@thiva.gr


 
 

 

 E:skg.xalkideon@093
2.syzefxis.gov.gr  

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. 

 Ενϋργειεσδικτύωςησκαιευαιςθητοπούηςησ. 

Ξενώνασ 
Υιλοξενύασ για 
γυναύκεσ 
θύματα 
ϋμφυλησ βύασ 
και τα 
παιδιϊτουσ  
Δόμου  Λαμύασ 

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

 

 Υιλοξενύα 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. 

 Χυχολογικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ των 
γυναικών από εξειδικευμϋνο προςωπικό. 
 

Αραβικϊ και 
Υαρςύ 
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ημειώνεται ότι: 

 Οι υπηρεςύεσ διερμηνεύασ παρϋχονται με τουσ εξόσ τρόπουσ: ςτα υμβουλευτικϊ Κϋντρα, ςτουσ Ξενώνεσ Υιλοξενύασ, ςε ςυνεδρύεσ μϋςω τηλεφώνου, 

μϋςω τηλεδιϊςκεψησ, ςε ομαδικϋσ ςυνεδρύεσ, ςε Δομϋσ Τγεύασ και ϊλλεσ Δομϋσ και ςε ςυνοδεύεσ. 

 Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται κατόπιν ραντεβού. 

 Δεν υπϊρχει  δυνατότητα παροχόσ διερμηνεύασ με φυςικό παρουςύα.  

 Παροχό διερμηνεύασ με φυςικό παρουςύα διερμηνϋα. 

    Δυνατότητα τηλεφωνικόσ διερμηνεύασ. 

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

  Παροχό διερμηνεύασ με φυςικό παρουςύα διερμηνϋα και μϋςω τηλεφώνου. 

 



 
 

 

 

 


