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                              ΤΠΗΡΕΘΕ ΔΘΕΡΜΗΝΕΩΝ 

Οθείινπκε λα εμαζθαιίζνπκε όηη επηθνηλσλνύκε καδί ζαο ζε κηα γιώζζα πνπ 
θαηαιαβαίλεηε θαη αηζζάλεζηε πην ζίγνπξνη θαη πην άλεηνη λα ρξεζηκνπνηείηε. Έρεηε ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεηε έλαλ επαγγεικαηία δηεξκελέα, εάλ εζείο: 
● Δελ κηιάηε αγγιηθά ζην ζπίηη ή ηα αγγιηθά δελ είλαη ε πξώηε ζαο γιώζζα.  
● Δελ θαηαιαβαίλεηε όια όζα ζαο ιέκε.  
● Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ζαο είλαη πην εύθνιν λα επηθνηλσλείηε ζε άιιε γιώζζα.  
● Δελ θαηαιαβαίλεηε πιήξσο όια όζα ρξεηάδεζηε λα ππνγξάςεηε. 
● Δελ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ή λα θαηαιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη κεηαθξαζκέλεο 
ζηε γιώζζα πνπ κηιάηε.   
Σαο παξαθαινύκε πείηε καο αλ ρξεηάδεζηε βνήζεηα κε ηε γιώζζα. Είλαη ζεκαληηθό λα 
θαηαιαβαίλεηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο 
πξνζθέξνληαη. 
Αλ δελ κπνξείηε λα παξεπξεζείηε ζε θάπνην ξαληεβνύ, είλαη ζεκαληηθό λα καο ελεκεξώζεηε 
ην ζπληνκόηεξν δπλαηό- κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αθπξώζνπκε ην δηεξκελέα ή λα 
μαλαθαλνλίζνπκε γηα δηεξκελέα γηα ηελ επόκελή ζαο επίζθεςε. 
Οη ππεξεζίεο ησλ δηεξκελέσλ είλαη δωρεάν γηα ζαο. 
 

ΠΩ ΜΠΟΡΕΘΣΕ ΝΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΗΕΣΕ ΜΑΖΘ ΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΘΣΘ 
Αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο κε ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ζέιεηε λα επηθνηλσλήζεηε 
καδί καο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία δηεξκελέσλ- θαιώληαο ηνλ αξηζκό: 
131450. Αξρηθά, ζα απαληήζεη θάπνηνο ην ηειέθσλν, ζηα αγγιηθά, θαη ηόηε εζείο ζα πξέπεη 
λα αθνινπζήζεηε απηά ηα βήκαηα:  
1)      Να νλνκάζεηε ηε γιώζζα πνπ κηιάηε θαη λα πεξηκέλεηε ζην ηειέθσλν. Θα ζαο  
ζπλδέζνπλ κε έλαλ δηεξκελέα ν νπνίνο κηιάεη ηε γιώζζα ζαο, θαηόπηλ, 
2)     Να δώζεηε ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ πνπ ζέιεηε λα θαιέζεηε.  
3)     Αλ γλσξίδεηε, λα δώζεηε ην όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ ζέιεηε λα κηιήζεηε.  
4)     Να πεξηκέλεηε ζην ηειέθσλν γηα λα ζπλδεζείηε θαη ν δηεξκελέαο ζα ζαο βνεζήζεη.  
Οη ππεξεζίεο ησλ δηεξκελέσλ παξέρνληαη ζε ζαο δωρεάν. 
 

ΓΘΑΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΟΤΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΕ ΔΘΕΡΜΗΝΕΘ ΚΑΘ 
ΟΥΘ ΜΕΛΗ ΣΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ ΓΘΑ ΝΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΗΟΤΜΕ ΜΑΖΘ Α.  

 Απηή είλαη κία πξνϋπόζεζε όηαλ καο δίλεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο: 
- γηα νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεζηε.  
- όηαλ δέρεζηε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο πξνζθέξνληαη.  
- γηα καο, ώζηε λα ζηείινπκε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζε επαγγεικαηίεο/ππεξεζίεο 

πνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα ζαο παξαπέκςνπκε.  

 Απηό εμαζθαιίδεη ην όηη δελ ηίζεζηε ζε νπνηνδήπνηε θίλδπλν, ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ 
παξεξκελεπζεί ή παξαλνεζεί νη πιεξνθνξίεο.   

 Απηό πξνζηαηεύεη ηα δηθαηώκαηά ζαο γηα λα ζπδεηάηε άκεζα καδί καο ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
αλεζπρίεο ζαο, κε πξνζσπηθό θαη εκπηζηεπηηθό ηξόπν.  

 Ίζσο εκείο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όξνπο ή ιέμεηο πνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ 
θαηαιαβαίλνπλ.   

Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κπνξνύλ αθόκε λα είλαη παξόληα, αλ εζείο αηζζάλεζηε άλεηα κ’απηό, αιιά 
ίζσο λα ππάξμνπλ θνξέο πνπ ζα πξνηηκίζεηε λα ζπδεηήζεηε θάπνηα επαίζζεηα ζέκαηα ηδηαηηέξσο.  
Οη ππεξεζίεο ησλ δηεξκελέσλ παξέρνληαη ζε ζαο δωρεάν. 


