Οδηγϐσ του πολύτη
ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Ειςαγωγό
Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που
οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον
ςυνϊνθρωπϐ μασ, την πατρύδα.
Ο αρχαύοσ Ϊλληνασ φιλϐςοφοσ Αντιςθϋνησ εύχε πει ϐτι, η πιο ςπουδαύα γνώςη
εύναι να γνωρύζουμε να απομακρυνϐμαςτε απϐ την ϊγνοια. Η ρόςη αυτό αλλϊ
και η διαπύςτωςη ϐτι ϐλοι περιμϋνουμε απϐ κϊποιον ϊλλον να αλλϊξει τα
πρϊγματα και δεν διερωτϐμαςτε τι μποροϑμε εμεύσ να κϊνουμε για αυτό την
αλλαγό, για τον εαυτϐ μασ, για την πατρύδα, για να αποκτόςουμε μύα βιώςιμη
κοινωνύα, με οδόγηςαν ςτην επεξεργαςύα του καθημερινοϑ αυτοϑ οδηγοϑ που
κρατϊτε ςτα χϋρια ςασ.
τισ γνώςεισ που αποφεϑγουμε, ςτισ αλόθειεσ που δεν θϋλουμε να ακοϑμε και
ςτισ αποφϊςεισ που δεν λαμβϊνουμε βρύςκονται, ςυνόθωσ, οι προϒποθϋςεισ
για να αλλϊξουν, ςε κϊποιο βαθμϐ, πολλϊ απϐ τα κακώσ κεύμενα που για χρϐνια
ταλαιπωροϑν τη χώρα μασ. Αφοϑ δεν επιδιορθώςαμε τη ςκεπό ενϐςω ο όλιοσ
ϋλαμπε, εύναι απεύρωσ δυςκολϐτερο να το κϊνουμε τώρα ςτη βροχό. Όμωσ
πρϋπει γιατύ ο χρϐνοσ πιϋζει αςφυκτικϊ. Φρειϊζεται λοιπϐν να “κϐψουμε δρϐμο”
προσ το μϋλλον κι αυτϐ μπορεύ να γύνει αν ϐλοι ό τουλϊχιςτον οι πιο πολλού,
αντιςτρϋψουμε την παροϑςα κατϊςταςη πραγμϊτων, αλλϊζοντασ ςυνόθειεσ
και επιδιώκοντασ, μϋςα απϐ τη δυναμικό ςυμμετοχό μασ ςτα κοινϊ, τισ
γνώςεισ, τισ αλόθειεσ και τισ αποφϊςεισ που μασ ϋλειψαν ϐλα αυτϊ τα χρϐνια.
ε αυτϐ ακριβώσ φιλοδοξεύ το κεύμενο αυτϐ. Να αποτελϋςει ϋναν «οδικϐ
χϊρτη», δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων ςτα απλϊ καθημερινϊ θϋματα ό,
ακϐμα, και ϋναυςμα για την ενεργοπούηςη των πολιτών. Ωλλωςτε κατϊ τουσ
ςϑγχρονουσ οριςμοϑσ, ενεργϐσ πολύτησ εύναι ο ενημερωμϋνοσ πολύτησ. Αυτϐσ
που γνωρύζει τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ του, που γνωρύζει τα
προβλόματα του εργαςιακοϑ χώρου, του χωριοϑ, τησ πϐλησ, τησ γειτονιϊσ,
αυτϐσ που, με την κοινωνικό του δρϊςη, πρϊττει και ςυμπρϊττει για την
αντιμετώπιςό τουσ, που ϋχει αλλϊ και που εκφρϊζει την ϊποψό του κϊθε μϋρα
και ϐχι μϐνο ςτισ εκλογϋσ. Που εύναι δηλαδό “πολύτησ κϊθε μϋρα” και ϐχι
“ψηφοφϐροσ για μια μϋρα”.
Ο οδηγϐσ αυτϐσ δεν εύναι πλόρησ. Εύναι ϐμωσ μια πρώτη προςπϊθεια να
ςυγκεντρωθοϑν χρόςιμεσ πληροφορύεσ απϐ διϊφορεσ τοπικϋσ και μη πηγϋσ.
ασ καλώ, λοιπϐν, να προτεύνετε ςτο info@moussouroulis.gr προςθόκεσ για
θϋματα που, ϐχι ςκϐπιμα, παραβλϋφθηκαν, ό που χρόζουν επικαιροπούηςησ,
προκειμϋνου να ακολουθόςει μια επϐμενη πληρϋςτερη ϋκδοςη, γιατύ ϐχι, απϐ
μύα ομϊδα πολιτών. Σο πλόρεσ κεύμενο του Οδηγοϑ ςε μορφό word ϋχει
αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα www.moussouroulis.gr
Κωςτόσ Μουςουροϑλησ
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Διεθνεύσ Τποθϋςεισ και Ευρωπαώκό Ϊνωςη
Ευρωπαώκό Ϊνωςη, Διεθνεύσ ςχϋςεισ, Προξενικϋσ υποθϋςεισ
Ευρωπαώκϊ θεςμικϊ ϐργανα
Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει Αντιπροςωπεύεσ ςε ϐλα τα κρϊτη μϋλη τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Οι Αντιπροςωπεύεσ επιτελοϑν ςημαντικό αποςτολό:
αντιπροςωπεϑουν την Επιτροπό ςτα κρϊτη μϋλη, ςυμβϊλλουν ςτην
προςπϊθεια για πληροφϐρηςη των πολιτών τησ Ϊνωςησ για τα ευρωπαώκϊ
θϋματα και ενημερώνουν την Επιτροπό για τισ πολιτικϋσ, οικονομικϋσ εξελύξεισ
ςτα κρϊτη μϋλη.
Η Αντιπροςωπεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτην Ελλϊδα παρϋχει
ςημαντικϋσ πληροφορύεσ και επικαιροποιημϋνη ενημϋρωςη ςτην ιςτοςελύδα
τησ http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm.
Επύςησ, τα Γραφεύα Ευρωπαώκόσ Πληροφϐρηςησ Europe DIRECT που θα βρεύτε
ςτην ιςτοςελύδα http://www.europedirect.gr/cms/ απευθϑνονται ςτο ευρϑ
κοινϐ και βρύςκονται ςε διϊφορεσ πϐλεισ και πρωτεϑουςεσ κϊθε κρϊτουσ
μϋλουσ τησ Ε.Ε. τϐχοσ τουσ εύναι να διαδύδουν την κοινοτικό πληροφϐρηςη
ςτο ευρϑτερο δυνατϐν κοινϐ για να προωθηθεύ η ενεργϐσ ςυμμετοχό του
πολύτη ςτην ευρωπαώκό οικοδϐμηςη. Η Ευρωπαώκό Επιτροπό προςφϋρει ςτα
γραφεύα αυτϊ ενημερωτικϊ φυλλϊδια που διανϋμονται δωρεϊν, επιλογό
επύςημων κοινοτικών εκδϐςεων, προνομιακό πρϐςβαςη ςτισ βϊςεισ δεδομϋνων
τησ ΕΕ και επιμϐρφωςη των ςτελεχών τουσ.
Σο Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο εύναι το μοναδικϐ ϊμεςα εκλεγμϋνο ϐργανο τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και για αυτϐ τϐςο οι Ευρωβουλευτϋσ ϐςο και τα ςτελϋχη
του εργϊζονται για τα ςυμφϋροντα των 500 περύπου εκατομμυρύων πολιτών
τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Σο Κοινοβοϑλιο αποφαςύζει για θϋματα που αγγύζουν
την καθημερινϐτητα ϐλων μασ, ϐπωσ εύναι η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, οι
ύςεσ ευκαιρύεσ, η αςφϊλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μετανϊςτευςη και για
αυτϐ η ενημϋρωςη των πολιτών για τισ εργαςύεσ του ςώματοσ αποτελεύ
ουςιαςτικό προτεραιϐτητα. Κϊθε πολύτησ που χρειϊζεται πληροφϐρηςη για το
Κοινοβοϑλιο ό θϋλει να ϋλθει ςε επαφό με τουσ ευρωβουλευτϋσ και τισ
διοικητικϋσ υπηρεςύεσ του, μπορεύ να απευθυνθεύ ςτο Γραφεύο αυτϐ. Σο
Γραφεύο του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου ςτην Ελλϊδα αποτελεύ τον
επικοινωνιακϐ και διοικητικϐ ςϑνδεςμο του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου με τισ
ελληνικϋσ αρχϋσ και τη Βουλό των Ελλόνων. Θα το βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα
http://www.europarl.gr/
ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ
Οι Ευρωπαύοι πολύτεσ αξιοποιοϑν τισ δυνατϐτητεσ και τα οφϋλη που
προςφϋρουν οι ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ, εύτε αυτϋσ εύναι κοινϋσ γιατύ η ΕΕ ϋχει
την πλόρη αρμοδιϐτητα, εύτε αυτϋσ αςκοϑνται απϐ κοινοϑ με τα κρϊτη:
τελωνειακό ϋνωςη, εμπϐριο, γεωργύα, κτηνοτροφύα, δϊςη, αλιεύα, απαςχϐληςη,
κοινωνικϊ θϋματα, μεταφορϋσ-διευρωπαώκϊ δύκτυα, ανταγωνιςμϐσ και
επιχειρόςεισ, οικονομικϊ και δημοςιονομικϊ, καταναλωτϋσ, ενϋργεια, ϋρευνα
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και τεχνολογύα, περιφερειακό πολιτικό-ΕΠΑ, περιβϊλλον, εκπαύδευςη,
νεολαύα, πολιτιςμϐσ, ςτατιςτικϋσ, δημϐςια υγεύα, ναρκωτικϊ, ευρωπαώκό
αςτυνομύα, μετανϊςτευςη, ϊςυλο, πολιτικό κατϊ των διακρύςεων κ.ϊ.
Δικαιώματα εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι και διπλωματικόσ προςταςύασ
Ο πολύτησ ενϐσ κρϊτουσ μϋλουσ ϋχει το δικαύωμα του εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι
ςε οποιαδόποτε ϊλλη χώρα τησ ΕΕ ϐπου διαμϋνει, τϐςο ςτισ Ευρωεκλογϋσ ϐςο
και ςτισ εκλογϋσ για την τοπικό και νομαρχιακό αυτοδιούκηςη. Ο Ευρωπαύοσ
πολύτησ ϋχει το δικαύωμα διπλωματικόσ και προξενικόσ προςταςύασ ϐταν
βρύςκεται ςε μια τρύτη χώρα, δηλαδό εκτϐσ τησ ΕΕ, απϐ τισ διπλωματικϋσ αρχϋσ
ϐλων των κρατών μελών τησ ΕΕ, ϐταν η χώρα του δεν ϋχει επύςημη
αντιπροςωπεύα ςε αυτόν την περιοχό.
www.ypes.gr/ekloges/content/GR/europ_fr.htm
Δικαύωμα αναφορϊσ ςτο Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο
Κϊθε Ευρωπαύοσ πολύτησ, εταιρεύα, οργϊνωςη ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο που
εδρεϑει ςτην ΕΕ καθώσ και κϊθε κϊτοικοσ τησ ΕΕ μη κοινοτικόσ χώρασ ϋχουν το
δικαύωμα (ϊρθρο 194 υνθ. ΕΚ) να αποςτεύλουν αναφορϊ ςτο Ευρωπαώκϐ
Κοινοβοϑλιο και μϊλιςτα ςτη γλώςςα τουσ ό ςε οποιαδόποτε απϐ τισ 23 εξύςου
επύςημεσ γλώςςεσ. Με την αναφορϊ μποροϑμε να θύξουμε θϋμα γενικοϑ
ενδιαφϋροντοσ (π.χ. προςταςύα πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ), μποροϑμε να
εκφρϊςουμε προςωπικϐ παρϊπονο – αύτημα (π.χ. αναγνώριςη αςφαλιςτικοϑ,
ςυνταξιοδοτικοϑ ό οικογενειακοϑ δικαιώματοσ), ό τϋλοσ να ζητόςουμε απϐ το
Κοινοβοϑλιο να πϊρει θϋςη ςε ϋνα θϋμα δημοςύου ενδιαφϋροντοσ (π.χ.
προςταςύα περιβϊλλοντοσ, ανθρωπύνων δικαιωμϊτων). Σο αντικεύμενο τησ
αναφορϊσ ϐμωσ πρϋπει να εμπύπτει ςε τομϋα αρμοδιϐτητασ τησ ΕΕ. Σα θϋματα
που ςυνόθωσ τύθενται αφοροϑν κυρύωσ το περιβϊλλον, την κοινωνικό
προςταςύα, την ελεϑθερη κυκλοφορύα, τα τελωνειακϊ, φορολογικϊ και
γεωργικϊ.
European Parliament, Correspondence with Citizens, GOL03A012, L-2929
LUXEMBOURG, φαξ: (352) 43 0027072.
www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/citizensMail/secured/cmReq
uest.do?cmLanguage=el
ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΣΨΝ ΠΟΛΙΣΨΝ
Ψσ χώροσ αγωγόσ και αξιών του πολύτη:

Διαςφαλύζει τη ςυμμετοχό των πολιτών ςτα κοινϊ, χαρακτηρύζοντασ μια
ςυμμετοχικό, αλληλοελεγχϐμενη και δημοκρατικό κοινωνύα

Επιτελεύ μια εκπολιτιςτικό και παιδαγωγικό αποςτολό, ςυμβϊλλοντασ,
μεταξϑ ϊλλων, ιδιαύτερα ςτην κατανϐηςη και προςϋγγιςη του ϊλλου, του
διαφορετικοϑ και την καλλιϋργεια τησ ϋμπρακτησ ιςοτιμύασ μεταξϑ ϐλων των
ανθρώπων
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Προςφϋρει μια δημιουργικό και κοινωνικό διϋξοδο ςτη διαχεύριςη του
ελεϑθερου χρϐνου

υμμετϋχει ςτη δημιουργύα υπεϑθυνων, αλληλϋγγυων, ηθικών και
αυτεξοϑςιων ατϐμων

Αναδεικνϑει τον εθελοντιςμϐ και την προςφορϊ ςτον ϊνθρωπο ωσ
ηθικϋσ και κοινωνικϋσ αξύεσ

υμβϊλλει ςτην τϐνωςη τησ ςυντροφικϐτητασ και τησ αλληλεγγϑησ ωσ
ζωτικϐ αντιςτϊθμιςμα ςτο ανταγωνιςτικϐ περιβϊλλον τησ εποχόσ μασ

Εκπαιδεϑει ςε ςχϋςη με τη ςημαςύα και τουσ τρϐπουσ τησ ςυλλογικόσ
εργαςύασ για ϋναν κοινωφελό ςκοπϐ
Πεδύα δραςτηριοπούηςησ Μη Κυβερνητικών Οργανώςεων

κινόςεισ πολιτών, αγωγό του πολύτη (ςυνταγματικό, δημοκρατικό
ςυμμετοχικό)

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, περιβαλλοντικό εκπαύδευςη

προςφορϊ αναπτυξιακόσ υποςτόριξησ και βοόθειασ ςτο εξωτερικϐ

παροχό επεύγουςασ ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ ςτο εξωτερικϐ

αντιμετώπιςη (πρϐληψη - διαχεύριςη) ςυγκροϑςεων ςτο εξωτερικϐ

υπερϊςπιςη τησ ειρόνησ ςτον κϐςμο

προώθηςη τησ ενωμϋνησ Ευρώπησ

υπερϊςπιςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και ελευθεριών

καταπολϋμηςη των διακρύςεων (ρατςιςμϐσ, ξενοφοβύα, αντιςημιτιςμϐσ)

δικαιώματα των γυναικών

προςταςύα του καταναλωτό

προςταςύα των μειονοτότων (αναγνωριςμϋνεσ εθνικϋσ, θρηςκευτικϋσ,
γλωςςικϋσ μειονϐτητεσ, μετανϊςτεσ) - δικαιώματα ειδικών ομϊδων
(φυλακιςμϋνοι, ομοφυλϐφιλοι, εξαρτημϋνοι, αντιρρηςύεσ ςυνεύδηςησ, θϑματα
βαςανιςτηρύων κ.α.)

ϊτομα με ιδιαύτερεσ ικανϐτητεσ ό ειδικϋσ ανϊγκεσ

φιλανθρωπύα – κοινωνικό πρϐνοια, κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ

διαπολιτιςμικό κατανϐηςη, εκπαύδευςη και αλληλεγγϑη

ςυμμετοχό τησ νεολαύασ

εξωςχολικό αγωγό – διαχεύριςη ελεϑθερου χρϐνου

προςταςύα του παιδιοϑ

πολιτιςμϐσ, πολιτιςτικό κληρονομιϊ

ανϊπτυξη εθελοντικόσ ςυμμετοχόσ

ενώςεισ φορολογουμϋνων, χρηςτών δημοςύων υπηρεςιών, τηλεθεατών
και ακροατών, πολιτών που υπεραςπύζονται τη διαφϊνεια ςτισ δημϐςιεσ
λειτουργύεσ κ.α.
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Ο Ευρωπαύοσ Διαμεςολαβητόσ
Θεςμϐσ τησ ΕΕ. Λειτουργεύ απϐ το 1995. Εκλϋγεται απϐ το Ευρωπαώκϐ
Κοινοβοϑλιο.
Εξετϊζει προςφυγϋσ Ευρωπαύων πολιτών που αναφϋρονται ςε ϊςκηςη
κακοδιούκηςησ απϐ την πλευρϊ των θεςμικών οργϊνων τησ ΕΕ.
Ευρωπαώκό Επιτροπό, υμβοϑλιο ΕΕ και Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο και ϐλα τα
επικουρικϊ ϐργανα, ϐπωσ ο Ευρωπαώκϐσ Οργανιςμϐσ Υαρμϊκων, αποτελοϑν
παραδεύγματα οργανιςμών τησ Ϊνωςησ, τισ δραςτηριϐτητεσ των οπούων
μπορεύ να διερευνόςει ο Διαμεςολαβητόσ.
Μϐνο για το Δικαςτόριο, το Πρωτοδικεύο και το Δικαςτόριο Δημϐςιασ
Διούκηςησ των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, κατϊ την ϊςκηςη τησ δικαιοδοτικόσ
τουσ λειτουργύασ, δεν ϋχει αρμοδιϐτητα.
Ο Ευρωπαύοσ Διαμεςολαβητόσ ςυνόθωσ διεξϊγει ϋρευνεσ με βϊςη καταγγελύεσ,
αλλϊ και αυτεπϊγγελτα.
Κϊθε πολύτησ κρϊτουσ – μϋλουσ τησ ΪΕ ό που διαμϋνει ςε ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ ό
εταιρεύεσ, ενώςεισ προςώπων, ό ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα που ϋχουν την
καταςτατικό Κουσ ϋδρα ςτην Ϊνωςη, μποροϑν να υποβϊλουν καταγγελύα ςτον
Διαμεςολαβητό.
Καταγγελύεσ μποροϑν να υποβληθοϑν μϋςω απλοϑ ό ηλεκτρονικοϑ
ταχυδρομεύου ό φαξ.
http://www.ombudsman.europa.eu, 1 Avenue du Président Robert Schuman
CS30403, FR-67001, Strasbourg Cedex, τηλ.: +33(0)388172313, φαξ: +33 (0)3 88
17 90 62.
Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ
υνόγοροσ του Πολύτη. Για προβλόματα των πολιτών με το Δημϐςιο (Ν.
2477/97)
Αποςτολό. Ο υνόγοροσ του Πολύτη εύναι ανεξϊρτητη διοικητικό αρχό και ϋχει
ωσ αποςτολό τη διαμεςολϊβηςη μεταξϑ των πολιτών και τησ Διούκηςησ, την
προςταςύα των δικαιωμϊτων των πολιτών, την καταπολϋμηςη τησ
κακοδιούκηςησ και την τόρηςη τησ νομιμϐτητασ.
το υνόγορο του Πολύτη, υπϊγονται οι παρακϊτω Τπηρεςύεσ: Δημϐςιο, Δόμοι
και Κοινϐτητεσ, Νομαρχιακϋσ Αυτοδιοικόςεισ, Νομικϊ Πρϐςωπα Δημοςύου
Δικαύου, Επιχειρόςεισ κοινόσ ωφϋλειασ που αςχολοϑνται με: Διϑλιςη και
Διανομό ϑδατοσ, Αποχϋτευςη και Απαγωγό ακαθϊρτων υδϊτων και λυμϊτων,
Διανομό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ και καυςύμου αερύου, Μεταφορϊ προςώπων και
αγαθών απϐ την ξηρϊ, τη θϊλαςςα και τον αϋρα, Σηλεπικοινωνύεσ και τα
Σαχυδρομεύα.
Ο Πολύτησ που θϋλει να προςφϑγει ςτο υνόγορο του Πολύτη πρϋπει να
υποβϊλει ενυπϐγραφη αναφορϊ μϋςα ςε ϋξι (6) μόνεσ αφϐτου ϋλαβε γνώςη
των ενεργειών ό παραλεύψεων τησ Διούκηςησ για τισ οπούεσ προςφεϑγει ςτον
υνόγορο.
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Σι κϊνει ο υνόγοροσ
Ο υνόγοροσ ερευνϊ την καταγγελύα και ςυντϊςςει πϐριςμα το οπούο
γνωςτοποιεύ ςτον αρμϐδιο Τπουργϐ και υπηρεςύεσ.
Ο υνόγοροσ του Πολύτη ςτισ προτϊςεισ του προσ τισ Τπηρεςύεσ μπορεύ να
θϋτει προθεςμύα, μϋςα ςτην οπούα οφεύλουν να τον ενημερώςουν για τισ
ενϋργειϋσ τουσ ςχετικϊ με την εφαρμογό των προτϊςεών του ό για τουσ λϐγουσ
που δεν επιτρϋπουν την αποδοχό τουσ.
Ο υνόγοροσ του Πολύτη δϑναται με πρϊξη του να θϋτει ςτο αρχεύο αναφορϊ
που κρύνεται προφανώσ αϐριςτη, αβϊςιμη ό αςόμαντη.
Αν προκϑψουν ενδεύξεισ για τϋλεςη αξιϐποινησ πρϊξησ απϐ λειτουργϐ
υπϊλληλο ό μϋλοσ διούκηςησ, ο υνόγοροσ του Πολύτη διαβιβϊζει την ϋκθεςη
και ςτον αρμϐδιο ειςαγγελϋα.
Ο υνόγοροσ του Πολύτη ενημερώνει, ςε κϊθε περύπτωςη, τον ενδιαφερϐμενο
για την τϑχη τησ υποθϋςεώσ του.
Φατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28, Αθήνα, Σηλ.: 210 7289767, 210 7289600, φαξ: 210
7292129, www.synigoros.gr
Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα.
Η προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ αποτελεύ
θεμελιώδεσ ανθρώπινο δικαύωμα. Ο νϐμοσ παρϋχει οριςμϋνα δικαιώματα ςτα
φυςικϊ πρϐςωπα (τα υποκεύμενα των δεδομϋνων) και θϋτει ςυγκεκριμϋνεσ
υποχρεώςεισ ςε ϐςουσ τηροϑν και επεξεργϊζονται προςωπικϊ δεδομϋνα (τουσ
υπευθϑνουσ επεξεργαςύασ).
Κηφιςίασ 1-3, Σ.Κ. 115 23, Αθήνα Σηλ.: 210 6475600, φαξ: 210 5475628,
contact@dpa.gr, www.dpa.gr
Επιθεωρητόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ
Ο Γενικϐσ Επιθεωρητόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ ϋχει ωσ αποςτολό τη διαςφϊλιςη
τησ εϑρυθμησ και αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, την
παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη του ϋργου του ώματοσ Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημϐςιασ Διούκηςησ και ϐλων των ιδιαύτερων ωμϊτων και
Τπηρεςιών Επιθεώρηςησ και Ελϋγχου τησ δημϐςιασ διούκηςησ, καθώσ και τον
εντοπιςμϐ φαινομϋνων διαφθορϊσ και κακοδιούκηςησ.
Ο Γενικϐσ Επιθεωρητόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ :
1.
Διατϊςςει αυτεπαγγϋλτωσ τη διενϋργεια επιθεωρόςεων, ελϋγχων και
ερευνών απϐ: το ΕΕΔΔ, τα ιδιαύτερα ώματα και τισ Τπηρεςύεσ Επιθεώρηςησ
και Ελϋγχου : των Τπουργεύων, των Περιφερειών, των οργανιςμών τοπικόσ
αυτοδιούκηςησ πρώτου και δεϑτερου βαθμοϑ, των επιχειρόςεών τουσ, των
νομικών προςώπων δημϐςιου δικαύου, των κρατικών νομικών προςώπων
ιδιωτικοϑ δικαύου, των δημϐςιων επιχειρόςεων, των επιχειρόςεων, τη διούκηςη
των οπούων ορύζει ϊμεςα ό ϋμμεςα το δημϐςιο με διοικητικό πρϊξη ό ωσ
μϋτοχοσ.
2.
Παρακολουθεύ τη δρϊςη του ΕΕΔΔ και των ιδιαύτερων ωμϊτων
Επιθεώρηςησ και Ελϋγχου.
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3.
Παρακολουθεύ την πορεύα των ελϋγχων που διενεργοϑνται απϐ τα
ανωτϋρω ώματα και ενημερώνεται για τα πορύςματα των ελϋγχων που
διενεργοϑνται απϐ αυτϊ, οποτεδόποτε το ζητόςει.
4.
Αξιολογεύ το ϋργο των ωμϊτων Επιθεώρηςησ και Ελϋγχου.
5.
Διεξϊγει ελϋγχουσ, επανελϋγχουσ, επιθεωρόςεισ και ϋρευνεσ: ςτο
Δημϐςιο, ςτα ΝΠΔΔ, ςτουσ ΟΣΑ, πρώτου και δεϑτερου βαθμοϑ και ςτισ
επιχειρόςεισ τουσ, ςτα κρατικϊ νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου, ςτισ
δημϐςιεσ επιχειρόςεισ, ςτισ επιχειρόςεισ, τη διούκηςη των οπούων ορύζει ϊμεςα
ό ϋμμεςα το Δημϐςιο με διοικητικό πρϊξη ό ωσ μϋτοχοσ.
6.
Διεξϊγει ϋλεγχο των ετόςιων δηλώςεων οικονομικόσ κατϊςταςησ
(«πϐθεν ϋςχεσ») ϐλων των μελών των ςωμϊτων επιθεώρηςησ και ελϋγχου.
7.
Ελϋγχει καταγγελύεσ οι οπούεσ υποβϊλλονται ςτο Γραφεύο του ςχετικϊ με
φαινϐμενα κακοδιούκηςησ ςτουσ φορεύσ και ςτα ώματα Ελϋγχου αυτών.
8.
Προεδρεϑει του υντονιςτικοϑ Οργϊνου Επιθεώρηςησ και Ελϋγχου
(.Ο.Ε.Ε.) το οπούο ϋχει ςκοπϐ την παρακολοϑθηςη και τον ςυντονιςμϐ των
επιθεωρόςεων και ελϋγχων των ιδιαύτερων ςωμϊτων και υπηρεςιών
επιθεωρόςεων και ελϋγχου.
9.
Μπορεύ να αςκόςει ό να διατϊξει την ϊςκηςη πειθαρχικόσ δύωξησ ό τη
λόψη ϊλλων διοικητικών μϋτρων. Μπορεύ επύςησ να παραπϋμπει υποθϋςεισ, για
τισ οπούεσ ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη πειθαρχικοϑ οργϊνου ςτο αμϋςωσ ανώτερο
πειθαρχικϐ ϐργανο, αςκώντασ τα προβλεπϐμενα απϐ το νϐμο ϋνδικα μϋςα.
10. Ενημερώνεται για την πορεύα των ποινικών διώξεων που αςκοϑνται
κατϊ υπαλλόλων, λειτουργών ό οργϊνων δημϐςιων φορϋων, για τα
παραπεμπτικϊ ό απαλλακτικϊ βουλεϑματα και τισ καταδικαςτικϋσ ό
αθωωτικϋσ αποφϊςεισ.
Λ. Κηφιςίασ 1-3 & Λ. Αλεξάνδρασ Σ.Κ. 11523, (2οσ όρ.), τηλ: 210 6470370, φαξ:
210 6470375, www.gedd.gr
Ελεϑθερη κυκλοφορύα προςώπων
Η Ευρώπη των πολιτών ςτηρύζεται ςτην καθολικό και ανεμπϐδιςτη εφαρμογό
του δικαιώματοσ μετακύνηςησ, για λϐγουσ εργαςύασ, ςπουδών, διαμονόσ,
ψυχαγωγύασ ό εθελοντικόσ προςφορϊσ μϋςα ςτον ευρωπαώκϐ χώρο. Ϊλεγχοι
ςτα εςωτερικϊ ςϑνορα πλϋον δεν υπϊρχουν. Όλοι οι πολύτεσ τησ Ϊνωςησ ϋχουν
το δικαύωμα επιλογόσ τησ χώρασ τησ Ϊνωςησ ϐπου επιθυμοϑν να ζόςουν. Οι
νϋοι ειδικϐτερα ταξιδεϑουν απϐ τη μύα χώρα ςτην ϊλλη, πληρώνοντασ φτηνϊ
ειςιτόρια και ςυμμετϋχουν ςε προγρϊμματα ευρωπαώκών Πανεπιςτημύων,
παρακολουθώντασ μαθόματα ςε ϊλλεσ χώρεσ.
Ελεϑθερη κυκλοφορύα προώϐντων
Αυτού για τουσ οπούουσ δημιουργόθηκε η ενιαύα αγορϊ, εύναι οι ύδιοι οι πολύτεσ
τησ Ϊνωςησ. Η ελεϑθερη κυκλοφορύα εμπορευμϊτων ςημαύνει ϐτι καθϋνασ
μπορεύ να αγορϊζει προώϐντα για δικό του χρόςη ςε ϐλεσ τισ χώρεσ τησ ΕΪ και
να τα μεταφϋρει, χωρύσ ελϋγχουσ ςτα ςϑνορα, ςε οποιοδόποτε ϊλλο κρϊτοσ
μϋλοσ. Για τισ επιχειρόςεισ όρθηςαν ϐλα τα εμπϐδια και οι φραγμού, ωσ προσ
την εγκατϊςταςη και ωσ προσ τη δραςτηριϐτητϊ τουσ μϋςα ςτα ϐρια τησ
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ενιαύασ ευρωπαώκόσ αγορϊσ. Κατϊργηςη των τελωνειακών ελϋγχων ςημαύνει
ςημαντικό εξοικονϐμηςη κϐςτουσ και χρϐνου, αφοϑ πλϋον αποφεϑγονται οι
γραφειοκρατικϋσ διαδικαςύεσ και η καταβολό δαςμών.
Ελεϑθερη κυκλοφορύα κεφαλαύων
Με την ελεϑθερη κυκλοφορύα κεφαλαύων οι τρϊπεζεσ, οι επιχειρηματύεσ και οι
ιδιώτεσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να μεταφϋρουν ό να επενδϑουν τα χρόματϊ
τουσ ςε ϐποια απϐ τισ αγορϋσ των κρατών μελών επιθυμοϑν. Σα κρϊτη μϋλη τησ
ζώνησ του Ευρώ, ϋχουν ϋνα κοινϐ νϐμιςμα, κϊτι που ϋχει πολλαπλϊ ευεργετικό
επύδραςη ςτην καθημερινό ζωό ϐλων των Ευρωπαύων πολιτών.
Ελεϑθερη κυκλοφορύα υπηρεςιών
το πλαύςιο τησ ενιαύασ αγορϊσ χωρύσ ςϑνορα θα μποροϑμε να ϋχουμε τη
νοςοκομειακό περύθαλψη που επιθυμοϑμε οπουδόποτε ςτην Ευρώπη και
βϋβαια και ςτη χώρα μασ απϐ νοςοκομειακϐ φορϋα ϊλλησ χώρασ, ϐπωσ και τισ
υπηρεςύεσ που προςφϋρουν οι αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, οι Σρϊπεζεσ, οι
χρηματοοικονομικού ςϑμβουλοι, οι δικηγϐροι, οι παροχεύσ άντερνετ και εν γϋνει
ηλεκτρονικών υπηρεςιών, εκπαιδευτικού οργανιςμού, τουριςτικϋσ και
ψυχαγωγικϋσ επιχειρόςεισ, μεταφορεύσ και πολλού ϊλλοι πϊροχοι υπηρεςιών.
Ωνθρωποι, Κοινϐτητεσ και Διαβύωςη
Ανθρώπινα δικαιώματα, Κατοικύα,
Οικογϋνεια, Προςωπικϊ ςτοιχεύα

Μητρώα

και

δημοτολϐγιο,

Δόμοι - Σοπικό Αυτοδιούκηςη (* με κϊθε επιφύλαξη τροποπούηςησ υπό το
νϋο Πρόγραμμα “Καλλικρϊτησ”)
το Νομϐ Φύου υπϊρχουν οι παρακϊτω Δόμοι:
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΜΗΝΑ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Ιωϊννησ Παντελϊρασ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82100 Θυμιανϊ
ΣΗΛ: 22710-31232
E-MAIL: agiomina@acn.gr
ΥΑΞ: 22710-32929
URL:ΔΗΜΟ ΑΜΑΝΗ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Γεώργιoσ Φρύτησ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82103 Boλιςςϐσ
ΣΗΛ: 22743-50040
E-MAIL: amanis@chi.forthnet.gr
ΥΑΞ: 22743-50030
URL: www.amani.gr
ΔΗΜΟ ΙΨΝΙΑ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Παναγιώτησ Καμύτςησ
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ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Αγ. Ειρόνησ 5, 82100 Καλλιμαςιϊ
ΣΗΛ: 22713-51500
E-MAIL: ΥΑΞ: 22713-51525
URL: www.dimosionias.gr
ΔΗΜΟ ΚΑΜΠΟΦΨΡΨΝ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Μανώλησ Κρακαρησ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82100 Φαλκειϐσ
ΣΗΛ: 22710-78481
E-MAIL: kampoxor@aigaio.gr
ΥΑΞ: 22710-78359
URL: ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΑΜΤΛΨΝ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Ευϊγγελοσ Μελιτζανησ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82300 Καρδϊμυλα
ΣΗΛ: 22720-81070
E-MAIL: d-kardam@otenet.gr
ΥΑΞ: 22720-81089
URL: www.kardamyla-city.gr
ΔΗΜΟ ΜΑΣΙΦΟΦΨΡΙΨΝ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Ηλύασ Κλειςςϊσ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82102 Πυργύ
ΣΗΛ: 22713-51228
E-MAIL: d-mastihohorion@kep.gov.gr
ΥΑΞ: 22710-51228
URL: www.mastichochoria.gov.gr
ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΤΨΝ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Ευϊγγελοσ Αγγελϊκοσ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82101 Oινοϑςςεσ
ΣΗΛ: 22710-55721-2, 55326
E-MAIL: oinouses@otenet.gr
ΥΑΞ: 22710-55326
URL:ΔΗΜΟ ΟΜΗΡΟΤΠΟΛΗ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Ιωϊννησ Μαλαφόσ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82200 Βρονταδοσ
ΣΗΛ: 22710-92202, 93981
E-MAIL: naftilos1@acn.gr
ΥΑΞ: 22710-93392
URL: http://www.homeroupolis.gr
ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Παντελόσ Βρουλόσ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Δημοκρατύασ 2, 82100 Φύοσ
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ΣΗΛ: 22710-44383, 44385
E-MAIL: dxios7@otenet.gr
ΥΑΞ: 22710-44393
URL: http://www.chioscity.gr
ΔΗΜΟ ΧΑΡΨΝ
ΔΗΜΑΡΦΟ: Εμμανουόλ Αγαποϑςησ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 82104 Χαρϊ
ΣΗΛ: 22740-61265, 61323
E-MAIL: psara2@otenet.gr
ΥΑΞ: 22740-61101
URL: www.psara.gov.gr
Δημοτικό Αςτυνομύα Φύου
Η Δημοτικό Αςτυνομύα Φύου ςυςτϊθηκε ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΟ 23/2002 . Οι αρμοδιϐτητϋσ τησ καθορύζονται απϐ
το ϊρθρο 2 του ΠΔ 23/2002 και την παρϊγραφο 12 του ϊρθρου 35 του Νϐμου
3274/2004.
Σο προςωπικϐ τησ Δημοτικόσ Αςτυνομύασ Φύου αποτελεύται απϐ ϋνα (1)
Διευθυντό Δημοτικόσ Αςτυνομύασ, ϋνα (1) Προώςτϊμενο Δημοτικόσ Αςτυνομύασ,
ϋνα (1) Πολιτικϐ Προώςτϊμενο Δημοτικόσ Αςτυνομύασ και δεκαοκτώ (18)
μονύμουσ υπαλλόλουσ του Δόμου Φύου (ϋνςτολο προςωπικϐ)
Ομογϋνεια – Απϐδημοι
http://www.omogeneia.gr/
Ϊνωςη Ομογενών Φύου
τισ 30 Αυγοϑςτου 1988 ο Αδαμϊντιοσ Μπουρνιϊσ με Φιώτεσ Ομογενεύσ και
Επαναπατριςθϋντεσ απϐ ϐλα τα μϋρη του κϐςμου, ύδρυςαν την Ϊνωςη
Ομογενών Φύου. Οι κοινϋσ εμπειρύεσ απϐ το εξωτερικϐ, τα ςοβαρϊ προβλόματα
που αντιμετώπιςαν κατϊ τον επαναπατριςμϐ τουσ και η δύψα για προςφορϊ
ςτον τϐπο τουσ, όταν οι κϑριοι παρϊγοντεσ που οδόγηςαν ςτην ύδρυςαν αυτόν
την Ϊνωςη.
κοπϐσ τησ Ϊνωςησ εύναι η ςϑςφιξη των ςχϋςεων των ανϊ τησ γησ Ελλόνων,
Φιακόσ καταγωγόσ με τουσ επαναπατριςθϋντεσ Φιώτεσ, η μεταξϑ τουσ
επικοινωνύα με ςτϐχουσ τη δημιουργικό ςυνεργαςύα και προςφορϊ ςτην Φύο, η
προώθηςη λϑςεων ςε μακροχρϐνια προβλόματα που αντιμετωπύζουν κατϊ τον
επαναπατριςμϐ και η ςυμβολό ςτην διατόρηςη τησ Φιακόσ παιδεύασ και
κουλτοϑρασ ςτισ υιοθετημϋνεσ πατρύδεσ.
Οδϐσ γοϑτα 1
Φύοσ, 82 100
τηλ/fax: 22710 - 44616
email: eox@enosiomogenon.gr
website: http://www.enosiomogenon.gr
Η χιώτικη ευαιςθητοπούηςη
10

Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων Δ.. Φύου
Η Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του Δικηγορικοϑ υλλϐγου Φύου ϋχει ωσ
βαςικϐ ςτϐχο την ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη των πολιτών ςε θϋματα
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων αλλϊ και την ενεργϐ παρϋμβαςη ςε περιπτώςεισ
που διαπιςτώνεται παραβύαςό τουσ. Ψσ ανθρώπινα δικαιώματα,
κατοχυρωμϋνα τϐςο απϐ το ϑνταγμα ϐςο και απϐ πολυϊριθμεσ διεθνεύσ
ςυμβϊςεισ, αναφϋρονται ενδεικτικϊ αυτϊ τησ ιςϐτητασ, τησ προςωπικόσ
ελευθερύασ, τησ προςταςύασ τησ ανθρώπινησ ζωόσ, τησ εργαςύασ, τησ ελεϑθερησ
ανϊπτυξησ τησ προςωπικϐτητασ, τησ ιδιωτικϐτητασ, το δικαύωμα ςτον
πληροφοριακϐ αυτοκαθοριςμϐ κ.ϊ.
Η Επιτροπό ϋχει αναλϊβει ςχετικϋσ πρωτοβουλύεσ ςτο θϋμα τησ παρϊνομησ
βιντεοςκϐπηςησ δημϐςιων χώρων απϐ κλειςτϊ κυκλώματα τηλεϐραςησ, που
ϋχουν εγκαταςτόςει ςτα καταςτόματϊ τουσ ϋμποροι του νηςιοϑ,
απευθϑνοντασ προειδοπούηςη ςτον Εμπορικϐ ϑλλογο και ςτο Εμπορικϐ
Επιμελητόριο για απομϊκρυνςη των καμερών αυτών.
Επύςησ η Επιτροπό επιδεικνϑει ιδιαύτερη ευαιςθηςύα ςε θϋματα που ϊπτονται
των δικαιωμϊτων των μεταναςτών, των κρατοϑμενων ςτισ φυλακϋσ και γενικϊ
των ευπαθών κατηγοριών του πληθυςμοϑ που ϋχουν ανϊγκη απϐ ιδιαύτερη
νομικό προςταςύα και ςυμπαρϊςταςη.
nastra@otenet.gr , loutraris@yahoo.gr
τη Φύο υπϊρχει Κϋντρο Προςωρινόσ Διαμονόσ Μεταναςτών Φύου (υπϐ την
αιγύδα τησ Νομαρχιακόσ Αυτοδιούκηςησ Φύου) και δραςτηριοποιεύται επύςησ η
Επιτροπό Αλληλεγγϑησ ςτουσ Πρϐςφυγεσ Φύου www.lathra.gr
Εργαςύα, Αςφϊλιςη και ϑνταξη
Ωςκηςη επαγγϋλματοσ, Εργαςιακϊ,
αςφϊλιςη, ϑνταξη

Εϑρεςη

εργαςύασ,

Κοινωνικό

ΙΚΑ Φύου
Λϋτςαινασ 1, 81 100 – ΦΙΟ
Σηλϋφωνο: 22710 44.463-6
Fax: 2271.044.464
e-mail: ika_chiou@mail.gr
ΟΑΕΕ Φύου
Ρηγύνου 10, 81 100 - ΦΙΟ
Σηλϋφωνο: 22710 81730, 81744, 81747
Fax : 2271022951
ΣΑΜΕΙO ΤΝΣΑΞΕΨ ΚΑΙ ΑΤΣΑΥΑΛΙΕΨΝ ΤΓΕΙOΝOΜΙΚΨΝ,
Καναλϊ 1 82100 ΦΙΟ
Σηλϋφωνο: 22710 23815
Fax: 22710 23815
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Επαγγελματικού ϑλλογοι Φύου – Επιμελητόρια – Ενώςεισ
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ
ΒΙΟΣΕΦΝΨΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΨΝ
ΦΙΟΤ
ΕΠΨΝΤΜΙΑ
ΨΜΑΣΕΙΟΤ
ΤΝΔΕΜΟ
EΡΓΟΛΑΒΨΝ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
ΤΝΔΕΜΟ
ΑΡΣΟΠΟΙΨΝ
ΦΙΟΤ
ΤΛΛΟΓΟ
ΚΟΤΡΕΨΝΚΟΜΜΨΣΨΝ ΦΙΟΤ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝ
ΤΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΤ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΣΗΛ.

ΜΟΤΣΑΣΟ
ΓΕΨΡΓΙΟ
ΙΨΑΝΝΗ
ΑΡΓΤΡΑΚΗ
ΠΕΣΡΟ
ΠΕΡΡΙΚΟ

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 9

2501
8
2640
0
4176
2

ΤΝΔΕΜΟ
ΦΙΟΤ

ΜΑΜΟΤΝΑ
ΓΕΨΡΓΙΟ

ΚΡΕΟΠΨΛΨΝ

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ-ΒΑΥΕΨΝΥΑΝΟΠΟΙΨΝ ΑΤΣ/ΣΨΝ
ΨΜΑΣΕΙΟ
ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΨΝ
ΨΜΑΣΕΙΟ
ΤΠΟΔΗΜΑΣΟΠΟΙΨΝ
ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤΦΨΝ
ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ
ΤΝΔ. ΕΜΠΟΡΨΝ ΕΙΔΨΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΨΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ
ΦΙΟΤ
ΒΙΟΣΕΦΝΨΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ &
ΘΕΡΜ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ
ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ
ΤΠΟΧΗΥ.
ΟΔΗΓΨΝ
ΑΤΣ/ΣΨΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΤΛΛΟΓΟ ΥΨΣΟΓΡΑΥΨΝ &
ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΣΨΝ
ΕΝΨΗ
ΥΟΡΟΣΕΦΝΨΝΛΟΓΙΣΨΝ

ΘΕΟΔΟΙΟ
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΚΨΣΑΛΟ
ΙΨΑΝΝΗ
ΕΤΡΨΠΙΑ
ΜΠΙΡΛΗ
ΠΑΙΔΑ
ΙΨΑΝΝΗ
ΡΟΔΑΚΗ
ΓΕΨΡΓΙΟ
ΔΗΡΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΓΕΨΡΓΙΟ
ΓΕΨΡΓΟΤΛΗ
ΚΟΡΜΑΛΟ
ΙΨΑΝΝΗ
ΜΕΡΕΝΣΖΗ
ΠΤΡΟ
ΜΑΚΡΙΔΗ
ΑΝΑΣΑΣΑΙΟ


ΚΟΝΣΑΡΙ - ΦΙΟ
ΡΙΣΟΤ
&
ΠΑΣΡΙΚΑΚΗ 14
ΦΙΟ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
ΦΙΟ
ΑΓ. ΔΙΟΜΗΔΗ 15
- ΦΙΟ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ
75β
ΚΑΝΑΒΗ – ΦΙO
ΒΑΓΙΑ-ΘΤΜΙΑΝΑ
ΚΑΛΟΤΣΑ-ΦΙΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
ΒΟΤΡΟΤ 13 ΦΙΟ
ΠΟΛΤΦΡΟΝΟΠΟ
ΤΛΟΤ 1 ΦΙΟ
ΧΤΦΑΡΗ 6
Μ. ΛΙΒΑΝΟΤ

2372
4
2398
0
4105
3
2532
1
3203
7
2385
4
2221
2
2854
8
2719
3
2782
2
4480
5

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΦΙΟΤ
Σο Επιμελητόριο Φύου (Ν.Π.Δ.Δ) προόλθε απϐ τη ςυγχώνευςη του Εμπορικοϑ
και Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Φύου, που ιδρϑθηκε το 1918 και του
Επαγγελματικοϑ και Βιοτεχνικοϑ Επιμελητηρύου Φύου, που ιδρϑθηκε το 1947.
Αποτελεύ υποχρεωτικό ϋνωςη των φυςικών και νομικών προςώπων που
αςκοϑν επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα ςτην περιοχό του.
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Υιλύππου Αργϋντη, 82100 ΦΙΟ
Σηλ: 22710-44330
Fax: 22710-44332
Email: epimelit@otenet.gr
Ιατρικϐσ ϑλλογοσ Φύου
Κανϊλα 2, 821 00 Φύοσ
Σηλ. 2271023815
Fax. 2271023815
Τπεϑθυνοι Σϑπου:
Γιϊννησ ταυρϊκησ Σηλ:2271022303
Νύκοσ μυρνιοϑδησ Σηλ. 2271025080
E Mail : syllogos@isch.gr
Δικηγορικϐσ ϑλλογοσ Φύου
Ροδοκανϊκη14, 82100 ΦΙΟ
Σηλ. 22710 24207
Τγεύα και Κοινωνικό Μϋριμνα
Διατροφό, Κοινωνικό Πρϐνοια, Προςταςύα καταναλωτών, Τγεύα και
υγιεινό
(*Επιφϑλαξη για μελλοντικό προςθόκη λϐγω ανακατατϊξεων
αρμοδιοτότων ςτα θϋματα αυτϊ ςε ςυνϋχεια Καλλικρϊτη)
Ιατρικό Εταιρεύα Φύου
Η Ιατρικό Εταιρεύα Φύου, ιδρϑθηκε το 1983. Ο ςκοπϐσ τησ ςϑμφωνα με το
καταςτατικϐ εύναι «Η με κϊθε δυνατϐ τρϐπο προαγωγό τησ ιατρικόσ γνώςησ, η
ενημϋρωςη των μελών τησ ςε κϊθε θϋμα που ϋχει ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ
Ιατρικόσ Επιςτόμησ και η ςυμβολό τησ ςτη Δημϐςια Τγεύα».
Πολυτεχνεύου 31
82 100 Φύοσ
Σηλϋφ: 22710 26361, 25080, 22303
Fax: 22710 26361, 43376
E-mail: mihand@in.gr
ϑλλογοσ Καρκινοπαθών Φύου
Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Βορεύου Αιγαύου
Η Περιφερειακό Ομοςπονδύα Ατϐμων με Αναπηρύα Βορεύου Αιγαύου ιδρϑθηκε
το ϋτοσ 2005 και ϋδρα τησ εύναι η Φύοσ. Ιδρυτικϊ τησ μϋλη εύναι ο Παγχιακϐσ
ϑλλογοσ Ατϐμων με Αναπηρύα, το Νομαρχιακϐ ωματεύο ΑμεΑ Λϋςβου «Η
ΚΤΧΕΛΗ» και το Πανςαμιακϐ ωματεύο Ανθρώπων με Διαφορετικϋσ Ανϊγκεσ
«Ο ΙΚΑΡΟ».
Σηλ.: 22710 24194
Παγχιακϐσ ϑλλογοσ ΑμεΑ http://www.psamea.gr/
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Ο Παγχιακϐσ ϑλλογοσ Ατϐμων Με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ ιδρϑθηκε το 1995 με ςκοπϐ
να ενώςει και να οργανώςει ϐλα τα ΑΜΕΑ του Νομοϑ Φύου, να προβϊλλει και να
προωθόςει με κϊθε πρϐςφορο μϋςο την επύλυςη των προβλημϊτων τουσ, να
προϊγει τη ςυλλογικό δρϊςη και τη ςυναδελφικό αλληλεγγϑη μεταξϑ τουσ,
αλλϊ και να διαμορφώςει ςυνθόκεσ αλληλοαποδοχόσ των Ατϐμων Με Ειδικϋσ
Ανϊγκεσ με το κοινωνικϐ ςϑνολο.
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 8, 821 00 ΦΙΟ
ΣΗΛ: (22710) 24194,
FAX: (22710) 24130
Πολιτιςμϐσ και Ελεϑθεροσ Φρϐνοσ
Αθλητιςμϐσ, Διαςκϋδαςη και ψυχαγωγύα, Πολιτιςμϐσ (βλ. επύςησ
εθελοντιςμϐσ)
Αρχαιολογικϐ Μουςεύο Φύου
Σο κτόριο του Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου Φύου, εμβαδοϑ 5.084 τ.μ., εύναι
χτιςμϋνο ςε τρεισ ορϐφουσ.
Η μϐνιμη επανϋκθεςη, που καταλαμβϊνει χώρουσ με εμβαδϐν 1.200 τ.μ., ϋχει
τον τύτλο "Φύοσ τ' ϋναλοσ πϐλισ Οινοπύωνοσ" ενώ η περιοδικό "Σα Χαρϊ ςτην
αρχαιϐτητα". Σο κτιριολογικϐ πρϐγραμμα προςαρμϐςτηκε ςτισ απαιτόςεισ τησ
ϋκθεςησ και ςτισ νϋεσ μουςειολογικϋσ αντιλόψεισ, τϐςο για την παρουςύαςη
των πολιτιςμικών αγαθών ϐςο και για την εξυπηρϋτηςη των επιςκεπτών,
χωρύσ να θιγεύ κατ'ουδϋνα τρϐπον η αρχιτεκτονικό του κτηρύου. Η ϋκθεςη
περιλαμβϊνει τα αντιπροςωπευτικϊ δεύγματα τησ τϋχνησ και τησ καθημερινόσ
ζωόσ ςτο νηςύ απϐ την Σελικό Νεολιθικό περύοδο ωσ και την ϑςτερη
Ρωμαιοκρατύα.
Σουσ εκθεςιακοϑσ χώρουσ, οι οπούοι ςτεγϊζονται ςε τρεισ ορϐφουσ, αποτελοϑν
πϋντε αύθουςεσ για τη μϐνιμη ϋκθεςη και μύα για την περιοδικό. τον πρώτο
ϐροφο, ο οπούοσ περιλαμβϊνει τρεύσ αύθουςεσ φιλοξενοϑνται: α) εκθϋματα τησ
προώςτορικόσ Φύου απϐ την Σελικό Νεολιθικό Εποχό ωσ την μυκηναώκό περύοδο
β) δεύγματα κοροπλαςτικόσ και γλυπτϊ (αγϊλματα, πορτραύτα, ανϊγλυφα) απϐ
τον 8ο αι. π.χ ωσ και τη ρωμαώκό περύοδο και γ) επιτϑμβιεσ ςτόλεσ και
επιγραφϋσ. τον δεϑτερο ϐροφο, ο οπούοσ περιλαμβϊνει δϑο αύθουςεσ,
φιλοξενοϑνται δεύγματα κεραμικόσ και μεταλλοτεχνύασ απϐ την αρχαώκό ωσ και
τη ρωμαώκό περύοδο και τα ςημαντικϐτερα δεύγματα τησ αρχιτεκτονικόσ, ενώ
ςτον τρύτο ϐροφο φιλοξενεύται η περιοδικό ϋκθεςη με τύτλο "Σα Χαρϊ ςτην
αρχαιϐτητα", η οπούα περιλαμβϊνει τϊφουσ μυκηναώκοϑ νεκροταφεύου απϐ τα
Χαρϊ.
Σϋλοσ ςτον αϑλειο χώρο του Μουςεύου ϋγινε αναςτόλωςη "μακεδονικοϑ
τϑπου" τϊφου και τοποθετόθηκαν αρχιτεκτονικϊ μϋλη που βρϋθηκαν
ςποραδικϊ ςε ϐλο το νηςύ τησ Φύου.
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το Αρχαιολογικϐ Μουςεύο Φύου πραγματοποιοϑνται εκπαιδευτικϋσ
δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ απευθϑνονται ςε μαθητϋσ Δημοτικών ςχολεύων και
Γυμναςύων καθώσ και ςεμινϊρια, διαλϋξεισ και ομιλύεσ.
Ψρεσ λειτουργύασ:
Καθημερινϊ 08:00 - 19:00 (Δευτϋρα κλειςτϐ τον χειμώνα)
Διεϑθυνςη/τηλϋφωνο
Μιχϊλων 8, Φύοσ 82100,
Σηλ. 22710 - 22087, 42589
Fax: 22710 - 20745
Βυζαντινϐ Μουςεύο Φύου
Σο Βυζαντινϐ Μουςεύο τησ Φύου ςτεγϊζεται ςτο Οθωμανικϐ Σζαμύ του 19ου
αιώνα που βρύςκεται ςτην κεντρικό πλατεύα τησ πϐλησ.
Σο μουςεύο λειτουργεύ απϐ το 1980 και περιλαμβϊνει εκθϋματα που εύτε
αποτελοϑν δωρεϋσ εύτε αποτελοϑν ευρόματα που ανακαλϑφθηκαν ςε τοπικϋσ
εκςκαφϋσ. Σα ευρόματα χρονολογοϑνται μεταξϑ του 5ου και 18ου αιώνα,
περύοδοι που καλϑπτουν την προχριςτιανικό και τη μεταβυζαντινό περύοδο.
το προαϑλιο του μουςεύου εκτύθενται πϋτρινα αντικεύμενα που
ανακαλϑφθηκαν ςτη διϊρκεια εκςκαφών ϐπωσ ταφϐπλακεσ απϐ
μουςουλμανικοϑσ και εβραώκοϑσ τϊφουσ. Επύςησ, ο επιςκϋπτησ μπορεύ να
θαυμϊςει τη ςυλλογό γλυπτών που χρονολογοϑνται ςτην περύοδο που το νηςύ
βρύςκονταν υπϐ την Γενοβϋζικη κατοχό (1345-1566) και απϐ την οπούα
ξεχωρύζει ο ςαρκοφϊγοσ του Οτουμπϐνι Ιουςτινιϊνι.
το προαϑλιο του μουςεύου επύςησ φιλοξενοϑνται κανϐνια του 17ου αιώνα,
καταςκευαςμϋνα απϐ ςύδερο και ορεύχαλκο.
το βυζαντινϐ μουςεύο επύςησ υπϊρχουν τοιχογραφύεσ, οι οπούεσ ανόκουν ςτην
εκκληςύα τησ Παναγύασ τησ Κρύνα. Απϐ αυτϋσ ξεχωρύζει η τοιχογραφύα που
απεικονύζει το θαϑμα του Αγύου Νικολϊου, η οπούα φιλοτεχνόθηκε απϐ το
Μιχϊλη Φοματζϊ και χρονολογεύται το 1734.
Ώρεσ λειτουργύασ: Σρύτη - Κυριακό 08:30-13:00, τη Δευτϋρα κλειςτϊ
Σηλϋφ: 22710 81337
ΝΑΤΣΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΦΙΟΤ
Σο Ναυτικϐ Μουςεύο Φύου αποτελεύ την υλοπούηςη ενϐσ παλαιοϑ ονεύρου των
ιδρυτών του να αποκτόςει η ςϑγχρονη ελληνικό ναυτοςϑνη, ςε ϋνα απϐ τα πιο
μεγϊλα κϋντρα τησ, τη Φύο, ϋνα ευπρϐςωπο και πανελληνύωσ ςημαντικϐ ςπύτιμουςεύο.
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Σο Ναυτικϐ Μουςεύο Φύου ςτεγϊζεται ςτο κϋντρο τησ πϐλησ ςτο παραδοςιακϐ
αρχοντικϐ των αειμνόςτων Αναςταςύου και Μαρουκώσ Πατϋρα, που δωρύθηκε
ςτο ομώνυμο Κοινωφελϋσ άδρυμα απϐ τουσ κληρονϐμουσ τουσ το 1991.
Πρϐκειται για διώροφο κτύςμα των αρχών του εικοςτοϑ αιώνα, τησ τελευταύασ
φϊςησ του νηςιώτικου νεοκλαςικοϑ ρυθμοϑ με ωραύεσ χαρακτηριςτικϋσ
οροφογραφύεσ. Σα τελευταύα χρϐνια ϋγινε πλόρησ ανακαύνιςη των εςωτερικών
χώρων και του κόπου. Διαμορφώθηκαν ϋτςι ώςτε να παρουςιϊζονται τα
εκθϋματα με τον αρμονικϐτερο τρϐπο και το ςϑνολο να αποτελεύ ςόμερα ϋνα
κϐςμημα για την πϐλη τησ Φύου. Σισ δαπϊνεσ για την ανακαύνιςη του κτιρύου
καθώσ και τη λειτουργύα του ανϋλαβαν οι οικογϋνειεσ Ιωϊννη Δ. Υαφαλιοϑ,
Αντωνύου Κ. Λω, Ιωϊννη Μ. Χαρροϑ, Κώςτα Ι. Λϑρα, Σϊςου Διαμανταρϊ , Πϐπησ
Ρωμανοϑ, Δημητρύου Λαιμοϑ-Μπϐτςαρη, Νύκου Κ. Λω, Μαρύκασ Γ. Νικολοϑ και
το κληροδϐτημα Καλλιρϐησ Δ. Πατϋρα.
Σο Ναυτικϐ Μουςεύο Φύου ϋρχεται να καλϑψει ϋνα ςημαντικϐ κενϐ τησ ναυτικόσ
ιςτορύασ του νηςιοϑ, που κανϋνα ϊλλο ύδρυμα ςτην πϐλη τησ Φύου δεν καλϑπτει
αυτό τη ςτιγμό. Εύναι ϊλλωςτε ςε ϐλουσ γνωςτό η μακραύωνη προςφορϊ των
Φιωτών ςτη ναυτιλύα και ςτο εμπϐριο.
Απϐ τουσ βαςικοϑσ ςτϐχουσ του Μουςεύου εύναι να εικονογραφόςει με τον
καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο το ςημαντικϐτερο κομμϊτι τησ ζωόσ του νηςιοϑ,
ςυλλϋγοντασ αντικεύμενα και ταξινομώντασ ιςτορικϊ ςτοιχεύα τησ ναυτικόσ
παρϊδοςησ του τϐπου καθώσ και τισ εξελύξεισ τησ ναυτιλύασ και των εμπορικών
πλούων.
τισ δραςτηριϐτητεσ του θα ςυμπεριλαμβϊνονται διαλϋξεισ και ςυνϋδρια με
θϋματα πϊντα ςχετικϊ με τη Φύο και τη ναυτιλύα καθώσ και ςυνεργαςύεσ με
ϊλλα ναυτικϊ μουςεύα του ελληνικοϑ Αρχιπελϊγουσ.
Πυρόνα του Ναυτικοϑ Μουςεύου αποτϋλεςε η μικρό αλλϊ ςημαντικό ςυλλογό
τησ Προοδευτικόσ Εκπολιτιςτικόσ Ϊνωςησ Βροντϊδου (ΠΕΚΕΒ) η οπούα
πλουτύςτηκε με δωρεϋσ και ϊλλων εκθεμϊτων, κυρύωσ ομοιώματα και
εξαρτόματα πλούων.
τα αξιϐλογα εκθϋματα τησ ΠΕΚΕΒ περιλαμβϊνονται αρκετϊ πορτρϋτα
ιςτιοφϐρων και αυτοκύνητων πλούων Φιωτών καραβοκϑρηδων, ϋργα του Φιώτη
πλοιογρϊφου Αριςτεύδη Γλϑκα (Βροντϊδοσ 1870-1940), πραγματικϊ
αριςτουργόματα τησ λαώκόσ τϋχνησ του τϋλουσ του προηγοϑμενου αιώνα και
των αρχών του εικοςτοϑ αιώνα. τη ςυλλογό τησ ΠΕΚΕΒ ανόκουν επύςησ και
αντικεύμενα τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται κατϊ τη ναυςιπλοϏα. Ομοιώματα
πλούων, διαφϐρων περιϐδων, ςυμπληρώνουν τα εκθϋματα καθώσ και ςπϊνιεσ
φωτογραφύεσ απϐ τη ναυτικό ζωό.
Ειδικϐ βϊροσ θα δοθεύ ςτην περύοδο τησ ναυτιλύασ μετϊ τον ΄Β Παγκϐςμιο
Πϐλεμο με τα χαρακτηριςτικϊ πλούα Liberty καθώσ και πλούα ϊλλων τϑπων
που καταςκευϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια του πολϋμου και αποτϋλεςαν την
αρχό τησ ανϊπτυξησ τησ μεταπολεμικόσ ελληνικόσ ναυτιλύασ.
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τ. Σςουρό 20, 82100 Φύοσ
Σηλϋφ - fax: 2710 44139 / 44141
Ώρεσ Κοινοϑ: Δευτϋρα - ϊββατο: 10.00-14.00
Κυριακό: Κλειςτϊ
Λαογραφικϐ Μουςεύο Καλλιμαςιϊσ
Σο Λαογραφικϐ Μουςεύο τησ Καλλιμαςιϊσ αποτελεύ απεικϐνιςη ενϐσ
παραδοςιακοϑ χωριοϑ τησ νϐτιασ Φύου (9χλμ απϐ την πϐλη), ςτα τϋλη του 19ου
και ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα. Σο μουςεύο ςόμερα φιλοξενεύ περιςςϐτερα απϐ
5.000 αντικεύμενα.
υγκεκριμϋνα, το μουςεύο αναπαριςτϊ το χωριϐ το οπούο περιλαμβϊνει μια
παραδοςιακό κατοικύα, με ϐλουσ τουσ απαραύτητουσ χώρουσ ενϐσ ςπιτιοϑ
(κουζύνα, κρεβατοκϊμαρα, τραπεζαρύα και τουαλϋτα), ϋνα παραδοςιακϐ
καφενεύο μια καλϑβα κι επύςησ διϊφορα εργαςτόρια ϐπωσ ελαιοτριβεύο,
ραφεύο, τςαγκαρϊδικο και ϊλλα.
Ώρεσ Λειτουργύασ: απϐ 11/9 ϋωσ και 15/6 ςε ημϋρεσ και ώρεσ λειτουργύασ του
Γυμναςύου Καλλιμαςιϊσ και απϐ 16/6 ϋωσ και 10/9 καθημερινϊ 9:30 – 13:00
και 18:00 – 20:30.
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΦΙΟΤ
Σο ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΦΙΟΤ ιδρϑθηκε το 1980 και πόρε
μορφό Ν.Π.Δ.Δ. το 1989. Εύναι ϋνα οικοδϐμημα επιτυχημϋνου ςυνδυαςμοϑ
πολλαπλών πνευματικών χρόςεων, και οφεύλεται ςτην προςφορϊ προσ τον
Δόμο τησ Φύου που ϋκανε το ζεϑγοσ Μιχαόλ και ταματύασ Ξυλϊ, τον Δεκϋμβριο
του 1985. τουσ 5 ορϐφουσ του Κϋντρου υπϊρχουν: Αύθουςα Θεϊτρου (462
θϋςεων), Αύθουςα υνεδρύων (172 θϋςεων), Δϑο Γκαλερύ (420τ.μ.), Αύθουςεσ
Διδαςκαλύασ και Δοκιμών, Αύθουςα υμβουλύων, Βιβλιοθόκη, Κυλικεύο.
Πρωταρχικϐσ ςτϐχοσ του Ομηρεύου Π.Κ.Δ.Φ. εύναι η αναγνώριςη και η
υποςτόριξη καλλιτεχνικών και επιςτημονικών τϊςεων που αφ' ενϐσ
διευρϑνουν την ευαιςθηςύα και την γνώςη του κοινοϑ και αφ' ετϋρου το
ενθαρρϑνουν να αναζητόςει μύα καλϑτερη ποιϐτητα ζωόσ. τϐχοσ επύςησ του
Κϋντρου εύναι η προώθηςη τησ πολιτιςτικόσ, εκπαιδευτικόσ και επιςτημονικόσ
ςυνεργαςύασ μεταξϑ τησ Φύου και ϊλλων πϐλεων.
την περύοδο 1980-1995 πραγματοποιόθηκαν πϊνω απϐ 3.000 εκδηλώςεισ:
Κινηματογραφικϋσ προβολϋσ, Διαλϋξεισ, υνϋδρια, Θεατρικϋσ παραςτϊςεισ
Εκθϋςεισ Ζωγραφικόσ & Υωτογραφύασ, εμινϊρια, υναυλύεσ και Παραςτϊςεισ
Φοροϑ. Οι υπηρεςύεσ και οι εγκαταςτϊςεισ του Ομηρεύου Π.Κ.Δ.Φ. εύναι ςτη
διϊθεςη των φορϋων ολϐκληρησ τησ χώρασ, για κϊθε πνευματικό εκδόλωςη μη
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα.
Απϐ τισ αρχϋσ του 1989 λειτουργοϑν ςε χώρουσ του Ομηρεύου Π.Κ.Δ.Φ.
καλλιτεχνικϊ εργαςτόρια. ' αυτϊ δϊςκαλοι παραδύδουν μαθόματα
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Ζωγραφικόσ, Παραδοςιακόσ Μουςικόσ, Θεϊτρου, Υωτογραφύασ, Χηφιδωτοϑ,
Κοςμηματοποιύασ, Αγιογραφύασ, Βιβλιοδεςύασ, Ϊντεχνησ Μουςικόσ και
Παραδοςιακών Φορών.
Ηρ. Πολυτεχνεύου 5 82100 Φύοσ
Σηλϋφ: 2271 - 44.391, 44.333 Fax:2271 - 44.379
email info@homerion.gr
www.homerion.gr
Εκπαύδευςη και Ϊρευνα
Γ- ΒΑΘΜΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ
Σο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου αποτελεύ ςυνϋχεια του ορϊματοσ του Κωνςταντύνου
Καραθεοδωρό. Επανιδρϑθηκε το 1984 και εύναι ϋνα απϐ τα νεϐτερα
Πανεπιςτόμια ςτην Ελλϊδα όμερα, ςχεδϐν μια εικοςαετύα μετϊ, ϋχοντασ
ολοκληρώςει τη δεϑτερη φϊςη ανϊπτυξόσ του, με 16 Σμόματα, 15
Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών και 1 Πρϐγραμμα πουδών Επιλογόσ,
το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου κατατϊςςεται ανϊμεςα ςτα μεγαλϑτερα
Πανεπιςτόμια τησ χώρασ. Διοικητικό ϋδρα του Πανεπιςτημύου Αιγαύου εύναι η
Μυτιλόνη, ενώ χολϋσ και Σμόματϊ του λειτουργοϑν ςόμερα ςτισ νηςιωτικϋσ
πϐλεισ τησ Μυτιλόνησ, τησ Φύου, του Καρλοβϊςου, τησ Ρϐδου και τησ
Ερμοϑπολησ, ςυγκροτώντασ ϋνα Πανεπιςτόμιο - Δύκτυο που καλϑπτει ϐλουσ
τουσ Νομοϑσ του Αιγαύου.
Κϑριο χαρακτηριςτικϐ των τμημϊτων του Πανεπιςτημύου Αιγαύου εύναι η
ανϊπτυξη νϋων γνωςτικών αντικειμϋνων, ςυνόθωσ διεπιςτημονικών, τα οπούα
ανταποκρύνονται τϐςο ςτισ ανϊγκεσ τησ ςϑγχρονησ ελληνικόσ και παγκϐςμιασ
κοινωνύασ, ϐςο και ςτισ απαιτόςεισ και προςδοκύεσ των φοιτητών του για
ςπουδϋσ υψηλόσ επιςτημονικόσ αξύασ, ςε ςυνδυαςμϐ με ϊριςτεσ προοπτικϋσ
επαγγελματικόσ ανϊδειξησ.
Η Πανεπιςτημιακό Μονϊδα τησ Φύου αναπτϑςςεται ςτην πϐλη τησ Φύου.
Περιλαμβϊνει τη χολό Επιςτημών τησ Διούκηςησ που αποτελεύται απϐ τα
Σμόματα:

Διούκηςησ Επιχειρόςεων

Ναυτιλύασ και Επιχειρηματικών Τπηρεςιών

Μηχανικών Οικονομύασ και Διούκηςησ.
Περιλαμβϊνει επύςησ τισ Διοικητικϋσ Τπηρεςύεσ τησ χολόσ και των Σμημϊτων,
τη βιβλιοθόκη τησ χολόσ (παρϊρτημα τησ Κεντρικόσ Βιβλιοθόκησ) και τισ
Υοιτητικϋσ Κατοικύεσ. Η Πανεπιςτημιακό Μονϊδα τησ Φύου ςτεγϊζεται ςε μια
ςειρϊ απϐ κτύρια που ϋχει δωρύςει η κοινωνύα τησ Φύου ςτο Πανεπιςτόμιο,
καθώσ και ςε ενοικιαζϐμενα κτύρια. Σα περιςςϐτερα απϐ αυτϊ, εύναι κτύρια
ιδιαύτερησ αρχιτεκτονικόσ αξύασ και ςτο ςϑνολϐ τουσ προςφϋρουν
αναπτυγμϋνη κτιριακό υποδομό για τισ ανϊγκεσ τησ χολόσ.
http://www3.aegean.gr/
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ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΨΝ
Σο ΚΕΕ θα παραμεύνει ανοιχτϐ ϐλη τη διϊρκεια του καλοκαιριοϑ και ϐςοι
ενδιαφϋρονται να ενταχθοϑν ςτα νϋα προγρϊμματα, τα οπούα θα ξεκινόςουν το
πιθανϐτερο αρχϋσ Οκτωβρύου, μποροϑν να απευθυνθοϑν ςτην ϋδρα του ΚΕΕ
και να το δηλώςουν, ςτη διεϑθυνςη Μιχαόλ Λιβανοϑ 25, Φύοσ, τηλ. 2271081615 ό να ςτεύλουν e-mail: keechiou@otenet.gr. Μοναδικό προϒπϐθεςη για να
ςυμμετϋχει κϊποιοσ ςτα προγρϊμματα τα οπούα προςφϋρονται δωρεϊν, εύναι
να εύναι ενόλικασ. Σο προςεχϋσ διϊςτημα προγραμματύζεται εκδόλωςη για την
απονομό Πιςτοποιητικών των Εκπαιδευομϋνων.
ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΦΙΟΤ & ΟΙΝΟΤΨΝ
Η Εμπορικό Ναυτιλύα αποτελεύ για τη χώρα μασ Εθνικϐ Κεφϊλαιο και ϋχει
καταξιωθεύ ςε ευρωπαώκϐ και παγκϐςμιο επύπεδο. Η Ελληνικό Εμπορικό
Ναυτιλύα εύναι πρώτη μεταξϑ των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ενώ ο
Ελληνϐκτητοσ ςτϐλοσ κατϋχει την πρώτη θϋςη ςτον κϐςμο. Για να παραμεύνει η
Ναυτιλύα μασ κυρύαρχη και ςτον 21ο αιώνα χρειαζϐμαςτε αξιϐλογα και ϊρτια
εκπαιδευμϋνα ςτελϋχη. Οι Ακαδημύεσ Εμπορικοϑ Ναυτικοϑ παρϋχουν ςϑγχρονη
εκπαύδευςη ςτην ναυτιλιακό θεωρύα και τη χρόςη των νϋων τεχνολογιών,
ανούγοντασ προοπτικϋσ για μια λαμπρό ςταδιοδρομύα ςτουσ Αξιωματικοϑσ του
Εμπορικοϑ Ναυτικοϑ. Η ναυτιλύα μασ εύναι οι ϊνθρωπού τησ και η τεχνογνωςύα
τουσ. Ευθϑνη τησ πολιτεύασ εύναι ο ςυνεχόσ εκςυγχρονιςμϐσ των υποδομών και
των λειτουργιών, μϋτρα ςτόριξησ και προςϋλκυςησ, ο γρόγοροσ χρϐνοσ
εξϋλιξησ.
Η εκπαύδευςη των Αξιωματικών Εμπορικοϑ Ναυτικοϑ γύνεται ςτισ Ακαδημύεσ
Εμπορικοϑ Ναυτικοϑ (Α.Ε.Ν.). Οι ςπουδϋσ ςτισ Α.Ε.Ν. περιλαμβϊνουν 6
εξϊμηνα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και 2 εξϊμηνα θαλϊςςιασ πρακτικόσ
εκπαύδευςησ και προςφϋρουν ςϑγχρονεσ και εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ, υψηλόσ
ποιοτικόσ ςτϊθμησ με το ςϑςτημα τησ Εναλλαςςϐμενησ Εκπαύδευςησ
(Sandwich Courses) ςϑμφωνα με το οπούο η εκπαύδευςη εναλλϊςςεται μεταξϑ
ςχολόσ και πλούου. Οι ςπουδϋσ ςτισ Α.Ε.Ν. περιλαμβϊνουν παρακολοϑθηςη
θεωρητικών μαθημϊτων, πρακτικό ϊςκηςη ςε αντύςτοιχα εργαςτόρια, καθώσ
και εκπαύδευςη με τη βοόθεια προςομοιωτών (Simulators).
Οικονομύα και Οικονομικϊ
Δϊνεια, οφειλϋσ και ςυνϊλλαγμα, Επιδϐματα και χρηματικϊ βοηθόματα,
Κλϊδοι οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Υορολογύα και φϐροι
Υορολογικό ςυνεύδηςη
Ξεκινϊει απϐ τον καθϋνα μασ, ωφελεύ ϐλουσ.
Ζητϊμε απϐδειξη ςε κϊθε μασ αγορϊ, κατανϊλωςη, εργαςύα ςτο ςπύτι μασ,
αγορϊ υπηρεςιών.
Παύρνουμε αποδεύξεισ απϐ παντοϑ. Για το ποιεσ εντϊςςονται ςτην ϋκπτωςη για
το αφορολϐγητο, βλ. εκϊςτοτε οδηγύεσ Τπουργεύου Οικονομικών ό ρωτόςτε τη
ΔΟΤ τησ περιοχόσ ςασ.
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Μαθαύνουμε να ξεχωρύζουμε μια νϐμιμη απϐδειξη: εϊν εύναι χειρϐγραφη πρϋπει
να εύναι διϊτρητη απϐ την εφορύα, απϐ ταμειακό με την ϋνδειξη - νϐμιμη
απϐδειξη, απϐ Η/Τ να ϋχει ςυμβολοςειρϊ ςτο κϊτω μϋροσ, ό να αναγρϊφει
«Αθεώρητη βϊςει τησ Α.Τ.Ο.Ο. 1083/2003».
Δεν χρειϊζεται να μασ ςφραγύζουν την απϐδειξη για να ϋχει ιςχϑ.
www.mnec.gr
www.taxheaven.gr
www.forologikisinidisi.gr
Εντολϋσ κατϊ τησ διαφθορϊσ (Διεθνόσ Διαφϊνεια Ελλϊσ)
«Η νομιμϐτητα ςυμφϋρει πολλαπλώσ»
1.
Τπακοϑμε ςτουσ νϐμουσ πϊντοτε και παντοϑ, απαιτοϑμε να τουσ τηροϑν
και οι γϑρω μασ.
2.
Δεν κλεύνουμε τα μϊτια μασ ςτισ παρανομύεσ. Αν ανεχθοϑμε τισ μικρϋσ
πρϊξεισ διαφθορϊσ, οι εξελιγμϋνεσ μορφϋσ τουσ θα κυριαρχόςουν. Προωθοϑμε
τη διαφϊνεια παντοϑ.
3.
Ενεργοϑμε αμερϐληπτα, κρύνουμε με τη λογικό.
4.
Δεν φοροδιαφεϑγουμε, δεν ξεπλϋνουμε χρόμα.
5.
Ενημερωνϐμαςτε και ςκεφτϐμαςτε. Η πληροφορύα εύναι κοινϐ μασ
αγαθϐ. Δεν την αποκρϑπτουμε οϑτε την «καταςκευϊζουμε» για να
εξυπηρετόςουμε ςυμφϋροντα.
6.
Καταγγϋλλουμε τα κακώσ κεύμενα και προςτατεϑουμε τη διαμαρτυρύα.
Απαιτοϑμε επιμεριςμϐ ευθυνών και δικαιοϑμαςτε να μασ λογοδοτοϑν.
7. Ελϋγχουμε τισ λειτουργύεσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, τησ δικαιοςϑνησ, των
επιχειρόςεων.
8. υνεργαζϐμαςτε με τουσ ςυμπολύτεσ και με οργανιςμοϑσ που προωθοϑν τη
διαφϊνεια.
9. Εκπαιδεϑουμε τουσ νϋουσ και τα παιδιϊ, τουσ μαθαύνουμε ϐτι η διαφθορϊ δεν
εύναι «μαγκιϊ».
10. Κϊνουμε πρϊξη τον δεκϊλογο. Δεν πρϋπει να αδιαφοροϑμε ϊλλο πια...
www.transparency.gr
τεγαςτικϊ Δϊνεια
Πώσ θα επιλϋξω το δϊνειο που με ςυμφϋρει;

Προβεύτε ςε ςυςτηματικό ϋρευνα αγορϊσ

Λϊβετε δϊνειο ανϊλογα με τισ οικονομικϋσ ςασ δυνατϐτητεσ

Ζητεύςτε το Ευρωπαώκϐ Δελτύο Πληροφοριών, ώςτε να λϊβετε γνώςη για
προςυμβατικϋσ πληροφορύεσ (τϐςο γενικϋσ ϐςο και εξατομικευμϋνεσ). (Σο
Δελτύο μεταξϑ ϊλλων περιλαμβϊνει):

ςτοιχεύα του δανειςτό

περιγραφό του προώϐντοσ

ονομαςτικϐ επιτϐκιο (ςταθερϐ, κυμαινϐμενο), ςυνολικϐ επιτϐκιο

ϑψοσ πύςτωςησ, διϊρκεια ςτεγαςτικοϑ δανεύου

αριθμϐσ και περιοδικϐτητα δϐςεων

πρϐςθετεσ επιβαρϑνςεισ (αναλυτικϊ) μη επαναλαμβανϐμενεσ
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επαναλαμβανϐμενα ϋξοδα
πρϐωρη αποπληρωμό, ενδεικτικϐσ πύνακασ αποπληρωμόσ
ϐργανα εςωτερικοϑ ελϋγχου παραπϐνων
υποχρϋωςη ανούγματοσ τραπεζικοϑ λογαριαςμοϑ

την ιςτοςελύδα τησ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ www.bankofgreece.gr
δημοςιεϑονται ςυγκεντρωτικού κατϊλογοι με τα επιτϐκια και τισ επιβαρϑνςεισ
που η κϊθε τρϊπεζα επιβϊλλει. Προςοχό ςτισ δελεαςτικϋσ διαφημύςεισ…
Ελϋγξτε ϐλουσ τουσ ϐρουσ.
Να θυμηθώ να ρωτόςω:

Σο ακριβϋσ επιτϐκιο του δανεύου (ςταθερϐ, δηλαδό αμετϊβλητο ό
κυμαινϐμενο, δηλαδό να μεταβϊλλεται με βϊςη ϋνα επιτϐκιο αναφορϊσ, ϐπωσ
π.χ. το επιτϐκιο τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ (ΕΚΣ) ό το Εuribor.
Προςϋξτε το περιθώριο τησ τρϊπεζασ που προςτύθεται ςτο επιτϐκιο αναφορϊσ
ςυνόθωσ εύναι 1-1,5

Πύνακα αποπληρωμόσ του δανεύου, ϐπου θα αναγρϊφονται αναλυτικϊ οι
ακριβεύσ δϐςεισ μϋχρι την αποπληρωμό

Προςοχό! Οι τϐκοι πρϋπει να υπολογύζονται με βϊςη το ϋτοσ των 365
ημερών και ϐχι των 360 ημερών1

Ϊξοδα του δανεύου. Η χρϋωςη προμόθειασ απϐ την τρϊπεζα εύναι
παρϊνομη, ϐπωσ και αν αυτό χαρακτηρύζεται2

χϋδιο ςϑμβαςησ δανεύου. Ζητόςτε ϋνα ςχϋδιο τησ ςϑμβαςησ δανεύου για
να το διαβϊςετε. Εϊν ςασ το αρνηθοϑν, να το καταγγεύλετε. Ζητεύςτε απϐ τον
υπϊλληλο τησ τρϊπεζασ να ςασ εξηγόςει αναλυτικϊ ϐλουσ τουσ ϐρουσ

Αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο. Η τρϊπεζα θα ζητόςει να αςφαλύςετε το
ακύνητο για το οπούο θα ςασ χορηγόςει το δϊνειο. Ζητόςτε να ςασ
διευκρινύςουν τι ακριβώσ καλϑπτει το αςφαλιςτόριο και τι υποχρεώςεισ
προβλϋπει
ΠΡΟΟΦΗ! Ϊχετε δικαύωμα να επιλϋξετε την αςφαλιςτικό εταιρύα που
προτιμϊτε.
Η τελικό επιλογό του δανεύου
Μελετόςτε προςεκτικϊ τισ ςυμβϊςεισ και εντοπύςτε τα ςημεύα που δεν ϋχετε
καταλϊβει ό χρειϊζεςτε περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ. ε μια δεϑτερη επύςκεψη
ςτην τρϊπεζα ζητόςτε περιςςϐτερεσ διευκρινόςεισ. Διαμορφώςτε προςωπικό
ϊποψη για το τι ςασ ςυμφϋρει καλϑτερα.
Για την τελικό επιλογό του δανεύου προτεύνεται οι ςυνολικϋσ μηνιαύεσ οφειλϋσ
ςασ να μην υπερβαύνουν το 30% των μηνιαύων ειςοδημϊτων ςασ.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ του δανεύου
1
2

ϋνασ τϋτοιοσ υπολογιςμϐσ εύναι παρϊνομοσ ςϑμφωνα με την απϐφαςη υπ’ αριθμϐν 430/2005
Αρεύου Πϊγου, αφοϑ ϋτςι επιβαρϑνεται ο καταναλωτόσ
απϐφαςη υπ’ αριθμϐν 5253/2003 Εφετεύου Αθηνών, μετϊ απϐ ςυλλογικό αγωγό τησ ΕΚΠΟΙΖΨ
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Ζητόςτε και κρατόςτε αντύγραφο τησ ςϑμβαςησ δανεύου, αντύγραφο
ϐλων των εγγρϊφων που υπογρϊφετε και τισ αποδεύξεισ απϐ ϐτι πληρώςετε

Ελϋγχετε τη μηνιαύα δϐςη και ιδύωσ το επιτϐκιο εϊν αυτϐ εύναι
κυμαινϐμενο. Βεβαιωθεύτε ϐτι οι χρεώςεισ που η τρϊπεζα υπολογύζει εύναι
ςωςτϋσ και εϊν πρϊγματι ακολουθοϑν τισ διακυμϊνςεισ του επιτοκύου και
επομϋνωσ μειώνονται ϐταν το επιτϐκιο πϋφτει.
Αποπληρωμό του δανεύου
Αρνηθεύτε την πληρωμό ποινόσ για την πρϐωρη εξϐφληςη του δανεύου με
κυμαινϐμενο επιτϐκιο3.
Εϊν ϋχω όδη καταβϊλει ϋξοδα και ποινό προεξϐφληςησ.
Εϊν ϋχετε καταβϊλει ϋξοδα ό ποινό προεξϐφληςησ για ςτεγαςτικϐ δϊνειο, τα
οπούα η τρϊπεζα ζότηςε κατϊ παρϊβαςη του νϐμου μπορεύτε να απευθυνθεύτε
ςτην ΕΚΠΟΙΖΨ για να διεκδικόςετε την επιςτροφό τουσ δικαςτικϊ.
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τηλ. 1520, φαξ 210-3842642, info@efpolis.gr
υνήγοροσ καταναλωτή, τηλ.: 210 3817208 (Κρατικόσ φορέασ που επιλύει
προβλήματα καταναλωτών με το Δημόςιο, π.χ. λογαριαςμοί ΔΕΗ, ΕΤΔΑΠ)
Ευρωπαΰκό Κέντρο Καταναλωτή (για ςυναλλαγέσ με επιχειρήςεισ τησ Ε.Ε.): τηλ.
210-3847253, φαξ 210-3847106, infoecc@efpolis.gr
Ινςτιτούτο Καταναλωτών, INKA τηλ.: 1721.
ΕΚ.ΠΟ.ΙΖΨ., τηλ.: 210 3304444, www.ekpoizo.gr
Επιχειρηματικϐτητα και Ανταγωνιςτικϐτητα
Ανθρώπινο δυναμικϐ, Ϊλεγχοι και κυρώςεισ, Επιχειρηματικϐτητα,
Επιχειρηςιακϊ προγρϊμματα, Επιχορηγόςεισ επιχειρόςεων, Πολύτησ Καταναλωτόσ
Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη για τον καταναλωτό
Η Γενικό Διεϑθυνςη Τγεύασ και Προςταςύασ των Καταναλωτών τησ
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ εύναι αρμϐδια για ζητόματα που αφοροϑν ςτην
καθημερινό ζωό κϊθε ευρωπαύου πολύτη. Ο κϑριοσ ςτϐχοσ τησ Γενικό
Διεϑθυνςησ εύναι να προωθεύ μια καλϑτερη ποιϐτητα ζωόσ εξαςφαλύζοντασ
υψηλϐ επύπεδο προςταςύασ τησ υγεύασ (δημϐςιασ-ιδιωτικόσ) τησ αςφϊλειασ και
των οικονομικών ςυμφερϐντων των καταναλωτών. Για την επύτευξη αυτοϑ
του γενικοϑ ςτϐχου πραγματοποιοϑνται νομοθετικϋσ και μη νομοθετικϋσ
ενϋργειεσ ςε τρεισ εμπλεκϐμενουσ τομεύσ πολιτικόσ.
Πολιτικό για τουσ καταναλωτϋσ (ϊρθρα 95 και 153 τησ υνθόκησ του
Ωμςτερνταμ)
α)
Προωθεύ την αςφϊλεια και ϊλλων ςυμφερϐντων των καταναλωτών
ςτην εςωτερικό αγορϊ.

3

εύναι παρϊνομη ςϑμφωνα με την απϐφαςη υπ’ αριθμϐν 430/2005 του Αρεύου Πϊγου μετϊ απϐ
ςυλλογικό αγωγό τησ ΕΚΠΟΙΖΨ
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β)
Προτεύνει νομοθετικϊ μϋτρα υπϋρ των καταναλωτών και ςυμβϊλλει
ώςτε να εφαρμϐζονται ορθϊ ςε ϐλη την Ευρωπαώκό Ϊνωςη.
γ)
Επιχειρεύ να εξαςφαλύςει και να εκτιμόςει τα ςυμφϋροντα των
καταναλωτών παρϊλληλα με την Ευρωπαώκό Ϊνωςη.
δ) τοχεϑει να αυξόςει την ικανϐτητα των καταναλωτών να επιλϋγουν
ενημερωμϋνοι μϋςω αποτελεςματικών πρωτοβουλιών πληροφϐρηςησ και
εκπαύδευςησ, και να ενιςχϑει την εκπροςώπηςη των καταναλωτών ςτη χϊραξη
πολιτικόσ τησ Ε.Ε.
Δημϐςια υγεύα (ϊρθρα 95,152 και 300 τησ ςυνθόκησ του Ωμςτερνταμ)
Προςπαθεύ:
α) Να εξαςφαλύςει υψηλϐ επύπεδο προςταςύα τησ υγεύασ του ανθρώπου (κατϊ
την ανϊπτυξη ϐλων των κοινοτικών πολιτικών).
β) Να λϊβει μϋτρα για τη βελτύωςη τησ δημϐςιασ υγεύασ ςτην Ευρωπαώκό
Ϊνωςη, για την πρϐληψη των κινδϑνων για την υγεύα του ανθρώπου.
γ) Να παρϋχει ανεξϊρτητεσ και διαφανεύσ εκτιμόςεισ των κινδϑνων μϋςω
επιςτημονικών επιτροπών τησ D.G.SANCO.
δ) Να εφαρμϐςει το πρϐγραμμα Δημϐςιασ Τγεύασ
Αςφϊλεια των τροφύμων, υγεύα των ζώων, καλό διαβύωςη των ζώων και φυτουγειονομικϐσ τομϋασ (ϊρθρα 37,95 και 152 τησ ςυνθόκησ του Ωμςτερνταμ)
Προςπαθεύ:
α)
Να εξαςφαλύςει υψηλϐ επύπεδο αςφϊλειασ των τροφύμων, υγεύασ και
καλόσ διαβύωςησ των ζώων και φυτο-υγειονομύασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη με
μϋτρα παρακολοϑθηςησ τησ παραγωγόσ «απϐ το αγρϐκτημα ςτο τραπϋζι» και
ταυτϐχρονα να εξαςφαλύςει την αποτελεςματικό λειτουργύα τησ εςωτερικόσ
αγορϊσ.
β)
Να διαθϋτει αποτελεςματικϐ ςϑςτημα ελϋγχου και αξιολϐγηςησ τησ
τόρηςησ των προτϑπων τησ Ε.Ε. ςτουσ τομεύσ τησ αςφϊλειασ των τροφύμων,
τησ υγεύασ τησ καλόσ διαβύωςησ και τησ διατροφόσ των ζώων και ςτο φυτουγειονομικϐ τομϋα ςτο εςωτερικϐ τησ Ε.Ε. και ςε τρύτεσ χώρεσ αναφορικϊ με
τισ εξαγωγϋσ τουσ ςτην Ε.Ε.
γ)
Να διατηρόςει διεθνεύσ ςχϋςεισ με ϊλλεσ χώρεσ και οργανιςμοϑσ, ώςτε
να εξαςφαλύςει την ποιϐτητα των τροφύμων, την υγεύα, την καλό διαβύωςη και
τη διατροφό των ζώων και το φυτο-υγειονομικϐ τομϋα.
δ)
Να διατηρόςει ςχϋςεισ με την Ευρωπαώκό Αρχό με ςκοπϐ την Αςφϊλεια
των Σροφύμων και εξαςφϊλιςη τησ εκτύμηςησ των κινδϑνων με βϊςη
επιςτημονικϊ ςτοιχεύα.
Κϑριοι τϐχοι τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ :
1) Ϊνα υψηλϐ κοινϐ επύπεδο προςταςύασ καταναλωτών. Αυτϐ ςημαύνει,
εναρμϐνιςη των νομοθεςιών των κρατών-μελών μεταξϑ τουσ, με τα πλϋον
κατϊλληλα μϋςα (π.χ. οδηγύα πλαύςιο, πρϐτυπα, βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ) ςε τομεύσ
που αφοροϑν ςτην αςφϊλεια αγαθών και των υπηρεςιών, καθώσ επύςησ και
ςτην εξαςφϊλιςη εκεύνων των οικονομικών και νομικών ςυμφερϐντων ϋτςι
ώςτε να καταςτοϑν ικανού οι καταναλωτϋσ να αγορϊζουν με εμπιςτοςϑνη
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παντοϑ ςτην Ε.Ε. και με οποιοδόποτε μϋςο. Οι κϑριεσ πρωτοβουλύεσ που
μελετώνται, εξετϊζονται ςτο Πρϊςινο Βιβλύο για την προςταςύα των
καταναλωτών τησ Ε.Ε. και την αςφϊλεια των υπηρεςιών.
2)
Αποτελεςματικό εφαρμογό των κανϐνων προςταςύασ των
καταναλωτών. Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να τυγχϊνουν τησ ύδιασ
αποτελεςματικόσ προςταςύασ ςε ϐλη την Ε.Ε. Για την επύτευξη των ςτϐχων
αυτών εύναι απαραύτητα η εξϋλιξη ενϐσ αποτελεςματικοϑ διοικητικοϑ πλαιςύου
ςυνεργαςύασ μεταξϑ των κρατών μελών, καθώσ επύςησ και η λειτουργύα των
μηχανιςμών αποζημύωςησ υπϋρ των καταναλωτών.
3) Κατϊλληλη ςυμμετοχό των οργανώςεων καταναλωτών ςτισ πολιτικϋσ τησ
Ε.Ε. Για να εύναι οι πολιτικϋσ προςταςύασ καταναλωτών πιο αποτελεςματικϋσ,
οι ύδιοι οι καταναλωτϋσ πρϋπει να ϋχουν την ευκαιρύα να ςυμβϊλλουν ςτην
ανϊπτυξη πολιτικών που ϋχουν επύδραςη ςε αυτοϑσ. Οι καταναλωτϋσ και οι
εκπρϐςωπού τουσ πρϋπει να ϋχουν την ικανϐτητα και τουσ πϐρουσ να προϊγουν
τα ςυμφϋροντϊ τουσ ςε ύςη βϊςη ϐπωσ και οι ϊλλοι παρϊγοντεσ τησ αγορϊσ.
Βιώςιμη κατανϊλωςη
Βιώςιμη κατανϊλωςη εύναι η υπεϑθυνη χρόςη αγαθών και υπηρεςιών που
ανταποκρύνονται ςτισ βαςικϋσ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ και η οπούα ελαχιςτοποιεύ
την καταςτροφό των φυςικών πϐρων του πλανότη μασ.
Ο Δεκάλογοσ τησ βιώςιμησ κατανάλωςησ για τον υπεύθυνο πολίτη – καταναλωτή
1. Προςπαθώ να καταναλώνω ϐςα πραγματικϊ χρειϊζομαι. Καλϑπτω τισ
ανϊγκεσ και τισ επιθυμύεσ μου, χωρύσ υπερβολϋσ.
2. Κϊνω καλό ϋρευνα αγορϊσ, ϋχοντασ πϊντα ςτο μυαλϐ μου τισ αρχϋσ τησ
βιώςιμησ κατανϊλωςησ.
3. Καταναλώνω ςόμερα, αλλϊ ςκϋφτομαι και το αϑριο. Σο μϋλλον το δικϐ μου
και κυρύωσ των παιδιών μου.
4. Ό,τι μου περιςςεϑει, πριν το πετϊξω ςκϋφτομαι μόπωσ το χρειϊζεται
κϊποιοσ ϊλλοσ.
5. Δεν κϊνω ςπατϊλεσ ςτην ενϋργεια και ςε φυςικϊ αγαθϊ που χρειαζϐμαςτε
ϐλοι. την καθημερινό μου ζωό, θυμϊμαι πϊντα ϐτι ιδύωσ το ηλεκτρικϐ ρεϑμα
και το νερϐ εύναι πολϑτιμα.
6. ϋβομαι το φυςικϐ περιβϊλλον και αποφεϑγω υπηρεςύεσ και προώϐντα που
το επιβαρϑνουν.
7. Παρϊγω ϐςο λιγϐτερα ςκουπύδια μπορώ. Δεν τα πετϊω ϐπου με βολεϑει,
αλλϊ ϐπου πρϋπει.
8. Δεν ξεχνώ να κϊνω ανακϑκλωςη.
9. τισ καθημερινϋσ μετακινόςεισ μου επιβαρϑνω ϐςο γύνεται λιγϐτερο το
περιβϊλλον.
10. Σηρώ πϊντα αυτϋσ τισ αρχϋσ μου, γιατύ ϋτςι ςϋβομαι τον εαυτϐ μου.
Επιβραβεϑω τουσ παραγωγοϑσ που βλϋπω ϐτι τηροϑν τισ ύδιεσ αρχϋσ, γιατύ ϋτςι
δεύχνουν ϐτι ςϋβονται την κοινωνύα μασ.
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υνόγοροσ του Καταναλωτό
Ο υνόγοροσ του Καταναλωτό αποτελεύ ανεξϊρτητη αρχό, επιφορτιςμϋνη με το
ϋργο τησ εξώδικησ επύλυςησ διαφορών, που προκϑπτουν μεταξϑ προμηθευτών
και καταναλωτών ό ενώςεων καταναλωτών και πρϐθεςό του εύναι η φιλικό
διευθϋτηςη τησ διαφορϊσ και ο ςυμβιβαςμϐσ των εμπλεκομϋνων μερών.
Σρϐποσ λειτουργύασ:

Ο υνόγοροσ του Καταναλωτό επιλαμβϊνεται κϊθε θϋματοσ που
εμπύπτει ςτην αρμοδιϐτητϊ του εύτε αυτεπαγγϋλτωσ εύτε ϑςτερα απϐ
παραπομπό ςε αυτϐν τησ υπϐθεςησ απϐ τισ επιτροπϋσ που ϋχουν ςυςταθεύ με
τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 του Ν. 2251/1994 (ΥΕΚ 191/Α΄) για την εξώδικη
επύλυςη των διαφορών μεταξϑ των προμηθευτών και των καταναλωτών εύτε
ϑςτερα απϐ ενυπϐγραφη αναφορϊ κϊθε ϊμεςα ενδιαφερϐμενου φυςικοϑ ό
νομικοϑ προςώπου ό ϋνωςησ προςώπων που κατοικοϑν ό εδρεϑουν ςε
οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.

Ο υνόγοροσ του Καταναλωτό και οι επιτροπϋσ μποροϑν να ζητοϑν απϐ
τα εμπλεκϐμενα μϋρη τη χορόγηςη οποιουδόποτε εγγρϊφου που ϋχει ςχϋςη με
τη διαφορϊ και κρύνεται πρϐςφορο για τη διευθϋτηςό τησ, τηρουμϋνων των
διατϊξεων περύ απορρότου και προςταςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ
χαρακτόρα.

Η αναφορϊ υποβϊλλεται εντϐσ τριών (3) μηνών, αφϐτου ο
ενδιαφερϐμενοσ ϋλαβε πλόρη γνώςη τησ βλαπτικόσ για αυτϐν πρϊξησ ό
παρϊλειψησ που ςυνιςτϊ την καταναλωτικό διαφορϊ και καταχωρεύται ςε
ειδικϐ μητρώο. Η υποβολό τησ δε διακϐπτει οϑτε αναςτϋλλει τισ
προβλεπϐμενεσ απϐ το νϐμο προθεςμύεσ για την ϊςκηςη ϋνδικου βοηθόματοσ.

Ο υνόγοροσ του Καταναλωτό μπορεύ με απϐφαςό του να θϋτει ςτο
αρχεύο αναφορϊ που κρύνεται προδόλωσ αϐριςτη, αβϊςιμη, αςόμαντη ό
αςκεύται κατϊ τρϐπο καταχρηςτικϐ ό κατϊ παρϊβαςη τησ αρχόσ τησ καλόσ
πύςτησ.

Ο υνόγοροσ του Καταναλωτό εξετϊζει αντικειμενικϊ και αμερϐληπτα
τισ υποθϋςεισ τησ αρμοδιϐτητϊσ του, με βϊςη την αρχό τησ εκατϋρωθεν
ακρϐαςησ, κατϊ τρϐπο ώςτε η διαδικαςύα που ακολουθεύται να παρϋχει τη
δυνατϐτητα ςε ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη να κοινοποιοϑν τισ απϐψεισ τουσ
ςτην Αρχό και να ενημερώνονται για τα επιχειρόματα και τα γεγονϐτα που
ιςχυρύζεται το ϊλλο μϋροσ και ενδεχομϋνωσ για τισ εκθϋςεισ των
εμπειρογνωμϐνων ό των ειδικών επιςτημϐνων.

Ο υνόγοροσ του Καταναλωτό και οι επιτροπϋσ προτεύνουν τη φιλικό
διευθϋτηςη τησ διαφορϊσ, επιδιώκοντασ να ςυμβιβϊζουν τα εμπλεκϐμενα μϋρη.
Εφϐςον επιτευχθεύ ςυμβιβαςμϐσ, ςυντϊςςεται περύ αυτοϑ πρακτικϐ απϐ τον
υνόγορο του Καταναλωτό ό τον Πρϐεδρο τησ οικεύασ επιτροπόσ φιλικοϑ
διακανονιςμοϑ κατϊ περύπτωςη, το οπούο υπογρϊφεται απϐ τα εμπλεκϐμενα
μϋρη ό τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ και επϋχει θϋςη δικαςτικοϑ
ςυμβιβαςμοϑ. Αν δεν επιτευχθεύ ςυμβιβαςμϐσ, ο υνόγοροσ του Καταναλωτό
προβαύνει ςτη διατϑπωςη ϋγγραφησ ςϑςταςησ προσ τα δϑο μϋρη με ςκοπϐ την
επύλυςη τησ διαφορϊσ. ε περύπτωςη που κϊποιο απϐ τα εμπλεκϐμενα μϋρη
δεν αποδεχθεύ τα διαλαμβανϐμενα ςτην ϋγγραφη ςϑςταςη τησ Αρχόσ, ο
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υνόγοροσ του Καταναλωτό δϑναται να δημοςιοποιόςει το γεγονϐσ
κοινοποιώντασ καταλλόλωσ το πϐριςμϊ του.

Ο υνόγοροσ του Καταναλωτό ενημερώνει ςε κϊθε περύπτωςη τον
ενδιαφερϐμενο για την τϑχη τησ υπϐθεςόσ του.

Σο προςωπικϐ τησ Αρχόσ ϋχει καθόκον εχεμϑθειασ για ϋγγραφα και
ςτοιχεύα των οπούων λαμβϊνει γνώςη ςτο πλαύςιο τησ ϋρευνασ.

Αν προκϑψουν επαρκεύσ ενδεύξεισ για τϋλεςη αξιϐποινησ πρϊξησ απϐ ϋνα
εκ των ενδιαφερϐμενων μερών, ο υνόγοροσ του Καταναλωτό μπορεύ, εφϐςον
η πρϊξη διώκεται μετϊ απϐ ϋγκληςη, να υποδεύξει ςτο ϊλλο μϋροσ την
προςφυγό του ςτη δικαιοςϑνη. την περύπτωςη που η πρϊξη διώκεται
αυτεπαγγϋλτωσ, ο υνόγοροσ του Καταναλωτό ενεργεύ ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ των παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 37 του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ.
Σαχ. Δ/νςη: Λεωφ. Αλεξάνδρασ 144, 11471 Αθήνα
Σηλ: 210 6460874, 210 6460612
Υαξ: 210 6460414
www.synigoroskatanaloti.gr
Ϊνωςη Καταναλωτών Φύου
Πολυτεχνείου 13 2οσ όροφοσ
Σηλ- fax : 22710-44073
ώρεσ γραφείου : 09:00-13:00
enkachiou@yahoo.gr www.enkachiou.gr
Εύμαι υπεϑθυνοσ πολύτησ ςτισ αγορϋσ μου
 Αποφεϑγω τισ πλαςτικϋσ ςυςκευαςύεσ και τα προώϐντα μιασ χρόςησ (ϐπωσ
τα πλαςτικϊ ποτόρια, πιϊτα κλπ). Προτιμώ τισ ςυςκευαςύεσ προώϐντων που
προϋρχονται απϐ ανακυκλώςιμα ό -ακϐμα καλϑτερα- ανακυκλωμϋνα υλικϊ.
 το ςοϑπερ-μϊρκετ ό τη λαώκό, προςπαθώ να παύρνω ϐςο το δυνατϐ
λιγϐτερεσ πλαςτικϋσ ςακοϑλεσ. Ακϐμα καλϑτερα, παύρνω μαζύ απϐ το ςπύτι
μου μια υφαςμϊτινη τςϊντα, ϋνα δύχτυ ό ϋνα καροτςϊκι για να μεταφϋρω τα
ψώνια.
 Αποφεϑγω να αγορϊζω προώϐντα που αποτελοϑνται απϐ πολλϋσ
ςυςκευαςύεσ και περιτυλύγματα. Ϊτςι μειώνεται ο ϐγκοσ των απορριμμϊτων
ςτο ςπύτι και κατ’ επϋκταςη ςτο περιβϊλλον.
 Δεν αγορϊζω προώϐντα απϐ εύδη που απειλοϑνται με εξαφϊνιςη (ϐπωσ
προώϐντα απϐ ελεφαντϐδοντο, δϋρμα ερπετών, γοϑνεσ ςπϊνιων ζώων).
 Προτιμώ τα καλλυντικϊ προώϐντα απϐ φυτικϊ ςυςτατικϊ.
 Μαθαύνω να διαβϊζω ςωςτϊ τισ ετικϋτεσ και επιλϋγω με γνώμονα την
ποιϐτητα των προώϐντων.
 Επιλϋγω προώϐντα με τη ετικϋτα eco που υποδεικνϑει ϐτι αυτϊ τα προώϐντα
εύναι λιγϐτερο βλαβερϊ για το περιβϊλλον.
 Προτιμώ τα προώϐντα εποχόσ, γιατύ για την παραγωγό τουσ δαπανϊται
λιγϐτερη ενϋργεια.
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 Προςπαθώ να αγορϊζω τοπικϊ προώϐντα, ώςτε να αποφεϑγονται οι
ρυπογϐνεσ μεταφορϋσ προώϐντων απϐ τη μια ϊκρη του πλανότη ςτην ϊλλη.
 Ελϋγχω την ημερομηνύα λόξησ του προώϐντοσ και προτιμώ αυτϐ με την πιο
μακρινό ημερομηνύα.
 Υροντύζω να μην ρυπαύνω τη θϊλαςςα, τα ποτϊμια, τισ λύμνεσ. Ιδύωσ ϐταν
πηγαύνω για μπϊνιο, μαζεϑω πϊντα τα ςκουπύδια απϐ την ακτό.
 Περιορύζω ϐςο μπορώ τη χρόςη χημικών καθαριςτικών ςτην καθαριϐτητα
του ςπιτιοϑ.
 Ελϋγχω τισ ετικϋτεσ με τη χημικό ςϑςταςη των καθαριςτικών και επιλϋγω
αυτϊ που επιβαρϑνουν λιγϐτερο το περιβϊλλον.
 Αποφεϑγω τη χρόςη εντομοκτϐνων, μικροβιοκτϐνων και μυκητοκτϐνων
u963 ςτον κόπο μου.
 Επαναχρηςιμοποιώ ϐςα περιςςϐτερα προώϐντα μπορώ.
Ασ αξιοποιόςουμε τισ εκπτώςεισ
Οι εκπτώςεισ δύνουν μια ευκαιρύα, ςτουσ Καταναλωτϋσ να επωφεληθοϑν, απϐ
τισ μειωμϋνεσ τιμϋσ των προώϐντων, αλλϊ, ςυγχρϐνωσ, κρϑβουν αρκετϋσ
παγύδεσ.
Επιςημαύνεται ϐτι:
1. Αγορϊζουμε ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ μασ και τισ οικονομικϋσ μασ
δυνατϐτητεσ, με εγκρϊτεια ςτο κλύμα προςφορών. Προγραμματύζουμε και
καταγρϊφουμε τισ ατομικϋσ – οικογενειακϋσ μασ ανϊγκεσ
2. Δεν πρϋπει να γύνεται ςϑγχυςη, μεταξϑ εκπτώςεων και προςφορών. Οι
εκπτώςεισ αφοροϑν προώϐντα τησ ςαιζϐν, για τα οπούα η ϋκπτωςη εύναι
ςυνόθωσ χαμηλό. Για τισ προςφορϋσ, η ϋκπτωςη εύναι ιδιαύτερα υψηλό, αλλϊ
αφορϊ εύδη παρωχημϋνησ εποχόσ. Οι Καταναλωτϋσ δεν πρϋπει να
παραςυρϐμαςτε, απϐ τισ μεγϊλεσ εκπτώςεισ.
3. Οι καταςτηματϊρχεσ εύναι υποχρεωμϋνοι να αλλϊζουν τα προώϐντα τα οπούα
παρουςιϊζουν ελϊττωμα και αγορϊςτηκαν την περύοδο των εκπτώςεων. Ο
ϋμποροσ μπορεύ να αρνηθεύ αλλαγό ελαττωματικοϑ εύδουσ, μϐνο εϊν το προώϐν
εύναι ςε τιμό προςφορϊσ, εξαιτύασ του ςυγκεκριμϋνου ελαττώματοσ και εφϐςον
ϋχει ενημερώςει ςχετικϊ τον Καταναλωτό, πριν την αγορϊ, με ανϊλογη
πινακύδα.
4. Οι βιτρύνεσ των καταςτημϊτων δεν πρϋπει να αλλϊξουν, ώςτε να εύμαςτε ςε
θϋςη να κϊνουμε ςυγκρύςεισ και ςωςτό επιλογό ειδών και τιμών. Η αλλαγό τησ
βιτρύνασ, λϐγω εκπτώςεων πρϋπει να μασ προβληματύζει, ωσ Καταναλωτϋσ,
διϐτι, πιθανϐτατα, ϋχουν τοποθετηθεύ υποβαθμιςμϋνα προώϐντα, ό ϋχουν
αλλϊξει οι θϋςεισ των εμπορευμϊτων, ώςτε να μην ϋχουμε ςημεύα αναφορϊσ,
για ςϑγκριςη τιμών.
5. Η αναγραφό τησ τιμόσ, που ύςχυε, πριν τισ εκπτώςεισ και αυτόσ, που
προκϑπτει, απϐ την ϋκπτωςη, εύναι υποχρεωτικό. Δηλαδό, κϊθε εύδοσ πρϋπει να
"φϋρει" δϑο τιμϋσ ό την τιμό, που ύςχυε, πριν την ϋκπτωςη και, ςτο ύδιο
καρτελϊκι, το ποςοςτϐ τησ ϋκπτωςησ. το ςημεύο αυτϐ, ϐμωσ, χρειϊζεται
προςοχό. Σο ποςοςτϐ τησ ϋκπτωςησ πρϋπει να αναγρϊφεται, ςτο καρτελϊκι
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κϊθε προώϐντοσ και ϐχι ςαν ςυνολικϐ ποςοςτϐ, ςτισ βιτρύνεσ των
καταςτημϊτων.
6. Οι Καταναλωτϋσ δεν πρϋπει να επηρεαζϐμαςτε, απϐ τισ διαφημύςεισ. Οι
ωραιοποιημϋνεσ εικϐνεσ των εμπορευμϊτων μποροϑν να μασ εξαπατόςουν.
7. Πριν τισ εκπτώςεισ, πρϋπει να επιςκεφθοϑμε την αγορϊ, για να
επιςημϊνουμε τα εύδη, που ενδιαφερϐμαςτε να αγορϊςουμε και να
καταγρϊψουμε τισ τιμϋσ τουσ, πριν την ϋκπτωςη. Ϊτςι, θα ϋχουμε τη
δυνατϐτητα ςϑγκριςησ των τιμών, πριν και μετϊ την ϋκπτωςη καθώσ και τη
βεβαιϐτητα ϐτι το ποςϐ που αναγρϊφεται, ωσ τιμό, πριν την ϋκπτωςη, εύναι
πραγματικϐ.
8. Πριν ξεκινόςουμε, για ψώνια, πρϋπει να προγραμματύςουμε τισ αγορϋσ μασ,
ςϑμφωνα με τισ πραγματικϋσ μασ ανϊγκεσ, για να μην πϋςουμε θϑματα τησ
υπερκατανϊλωςησ. Όςο φθηνϐ και αν εύναι κϊτι, ϐταν δεν το χρειαζϐμαςτε,
εύναι περιττϐ και δεν ϋχουμε κανϋνα ϐφελοσ, απϐ την αγορϊ του.Πριν
αγορϊςουμε οτιδόποτε, πρϋπει να κϊνουμε ϋρευνα αγορϊσ, να ςυγκρύνουμε
τιμϋσ και ποιϐτητα προώϐντων, ώςτε να επιλϋξουμε, ςωςτϊ. Δύνουμε ιδιαύτερη
προςοχό ςτην τελικό τιμό και ϐχι ςτο μεγϊλο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ.
9. Πρϋπει να προςϋξουμε ιδιαύτερα: Σισ ενδεύξεισ ενιαύασ ϋκπτωςησ, ςτισ
βιτρύνεσ των καταςτημϊτων. Σα ποςοςτϊ τησ ϋκπτωςησ αφοροϑν
καθοριςμϋνεσ κατηγορύεσ ομούων προώϐντων και ϐχι ϐλο το εμπϐρευμα του
καταςτόματοσ. Πολλϋσ φορϋσ, ςτισ βιτρύνεσ αναγρϊφονται υψηλϊ ποςοςτϊ
εκπτώςεων και χρηςιμοποιοϑνται, ςαν "κρϊχτεσ". Όταν, ϐμωσ, μπαύνουμε, ςτο
κατϊςτημα, αντιμετωπύζουμε διαφορετικϊ ποςοςτϊ, ςυνόθωσ πολϑ μικρϐτερα.
10. Αν αγορϊζουμε προώϐντα, χρηςιμοποιώντασ δϐςεισ ό πιςτωτικό κϊρτα,
πρϋπει να προςϋχουμε κϊθε λεπτομϋρεια για τουσ ϐρουσ, που διϋπουν αυτό τη
ςυναλλαγό. Προςϋχουμε να μην υπερβαύνουμε το ϐριο ςτισ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ.
Η τιμό των προώϐντων δεν πρϋπει να αυξϊνεται αν πληρωθεύ με πιςτωτικό
κϊρτα.
11. Απαιτοϑμε απϐδειξη πληρωμόσ για κϊθε αγορϊ μασ, την εγγϑηςη και τισ
οδηγύεσ χρόςησ που μπορεύ να ςυνοδεϑουν το προώϐν και να εύναι ςτην
ελληνικό γλώςςα. Μην ξεχνϊμε ϐτι η απϐδειξη εύναι απαραύτητη, αν
παρουςιαςτεύ κϊποιο πρϐβλημα, ςτο προώϐν, που αγορϊςαμε.
12. Πρϋπει να ελϋγχουμε την ποιϐτητα και την προϋλευςη του εύδουσ, που
αγορϊζουμε. ϑμφωνα με το ν. 2251/94 ϊρθρο 1, ο πωλητόσ οφεύλει να παρϋχει
κϊθε πληροφορύα, ςχετικό με το προώϐν, που επιθυμοϑμε να αγορϊςουμε.
13. Πρϋπει να αποφεϑγουμε το ςυνωςτιςμϐ και τισ ώρεσ αιχμόσ. Ανϊμεςα
ςτον πολϑ κϐςμο, υπϊρχουν και μερικού, που ςκοπεϑουν να "ελαφρϑνουν" το
δικϐ μασ πορτοφϐλι.
ϑμφωνα με την Αγορανομικό Διϊταξη 14/89, για ϐλα τα εύδη, που εκτύθενται,
ςτισ βιτρύνεσ των καταςτημϊτων, αναγρϊφεται, υποχρεωτικϊ, ςε πινακύδα, η
τιμό πώληςόσ τουσ. Εξαιροϑνται, απϐ αυτό την υποχρϋωςη, τα εύδη, που η τιμό
τουσ ξεπερνϊ τισ 2.000 ευρώ ό τα εύδη κοςμηματοπωλεύου, που πωλοϑνται
πϊνω απϐ 1.000 ευρώ. Δυςτυχώσ, αρκετού επαγγελματύεσ δεν εφαρμϐζουν
αυτό τη διϊταξη.
ϑμφωνα με το νϐμο 3377/2005, 30 ημϋρεσ πριν την ϋναρξη των εκπτώςεων,
απαγορεϑεται, ςτουσ υπεϑθυνουσ των εμπορικών καταςτημϊτων, να
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ανακοινώνουν, προσ το κοινϐ, εκπτώςεισ ό προςφορϋσ, με οποιοδόποτε τρϐπο,
ιδύωσ με διαφόμιςη, επιςτολϋσ ό ανϊρτηςη διαφημιςτικών πινακύδων.
Καταγγϋλλουμε κϊθε πρϐβλημα ςτο 1520, τη γραμμό καταναλωτό τησ Γενικόσ
Γραμματεύασ Καταναλωτό, που ϋχει ςυςταθεύ για αυτϐν τον ςκοπϐ ςτο
αρμϐδιο υπουργεύο. Οι υπϊλληλοι του «1520» απαντοϑν ςε ερωτόματα και
δϋχονται καταγγελύεσ για προώϐντα ό υπηρεςύεσ. Όλα αυτϊ τηλεφωνικϊ και
χωρύσ χρϋωςη καθημερινϊ 08.00 - 22.00 και το ϊββατο 08.30 - 15.00.
ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κϋντρο Προςταςύασ Καταναλωτών
Βας. Ηρακλείου 32 – 54624 – Θεςςαλονίκη – Σηλ.: 2310233333 – 2310269449 –
Fax: 2310242211
Κέντρο Εξυπηρέτηςησ Καταναλωτών: 801-11-17200
consumers@kepka.org – http://www.kepka.org
ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ., www.ekpoizo.gr
Κατανϊλωςη τροφύμων κατϊ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ

Ελϋγχουμε χρώμα, οςμό, γεϑςη, καθώσ και ημερομηνύα λόξησ των
τροφύμων

Δεν αφόνουμε τρϐφιμα εκτεθειμϋνα ςτον όλιο ό ςτα ϋντομα

Σοποθετοϑμε τα ευαλλούωτα τρϐφιμα ςτο ψυγεύο, ϐςο πιο γρόγορα
γύνεται μετϊ την αγορϊ τουσ
Φυμού - Εμφιαλωμϋνα νερϊ

Αγορϊζουμε χυμοϑσ και εμφιαλωμϋνα νερϊ απϐ ψυγεύα που λειτουργοϑν
ςωςτϊ και φυλϊςςονται ςε ςκιερϊ μϋρη. Σα ψυγεύα πρϋπει να λειτουργοϑν ςε
θερμοκραςύεσ μικρϐτερεσ των 7°C (ελϋγχουμε αν εύναι δυνατϐ την ϋνδειξη
του θερμϐμετρου του ψυγεύου να εύναι μικρϐτερη των 7°C).

Μετϊ το ϊνοιγμα του χυμοϑ και αν δεν τον καταναλώςουμε, τον
τοποθετοϑμε ςτο ψυγεύο.

Αποφεϑγουμε την αγορϊ και κατανϊλωςη χυμών και νεροϑ
εκτεθειμϋνων ςτον όλιο.
Παγωτϊ

Αγορϊζουμε απϐ καταψϑκτεσ που λειτουργοϑν ςωςτϊ. Οι καταψϑκτεσ:
θα πρϋπει να λειτουργοϑν ςε θερμοκραςύεσ μικρϐτερεσ απϐ -18°C, να μην
εύναι εκτεθειμϋνοι ςτον όλιο, να κλεύνουν ερμητικϊ και τα παγωτϊ να μην εύναι
μαλακϊ ό να ϋχουν παραμορφωμϋνο ςχόμα και να μην ςχηματύζεται πϊγοσ ςτο
εςωτερικϐ τουσ.

Ελϋγχουμε τισ ενδεύξεισ που αναγρϊφονται ςτη ςυςκευαςύα των
παγωτών. ϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα δεν εύναι υποχρεωτικό η
αναγραφό τησ ημερομηνύασ παραγωγόσ και λόξησ ςτισ ατομικϋσ ςυςκευαςύεσ
των παγωτών παρϊ μϐνο ςτισ ςυςκευαςύεσ «οικογενειακοϑ» τϑπου

Αποθηκεϑουμε ςτην κατϊψυξη του ςπιτιοϑ μασ το παγωτϐ ϐςο το
δυνατϐ γρηγορϐτερα μετϊ την αγορϊ του

Για προμόθεια χϑμα παγωτοϑ επιλϋγουμε καταςτόματα που
εφαρμϐζουν κατϊλληλα μϋτρα υγιεινόσ (καθαριϐτητα του χώρου, προςωπικϐ
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με καθαρϊ ροϑχα, ςερβύριςμα με καθαρϊ εργαλεύα) και ελϋγχουμε τισ ςυνθόκεσ
διατόρηςόσ του ςτισ βιτρύνεσ.
Σρώγοντασ ςε εςτιατϐρια - ταβϋρνεσ - καντύνεσ

Επιλϋγουμε καταςτόματα που φαύνονται ϐτι εφαρμϐζουν τα απαραύτητα
μϋτρα υγιεινόσ (καθαρϊ πατώματα, τούχοι και τραπεζομϊντιλα, καθαρϋσ
τουαλϋτεσ, απουςύα εντϐμων και προςωπικϐ με καθαρϊ ροϑχα εργαςύασ).
Προτιμϊμε αυτϊ που ςτον τιμοκατϊλογϐ τουσ αναγρϊφεται ϐτι ακολουθοϑν
ςϑςτημα αυτοελϋγχου για την αςφϊλειασ τροφύμων H.A.C.C.P.

Δεν καταναλώνουμε φαγητϊ που ϋχουν ϑποπτο χρώμα, μυρωδιϊ και
γεϑςη.

Ζητϊμε πϊντα τα κρϋατα, πουλερικϊ και ψϊρια να εύναι καλοψημϋνα

Δεν καταναλώνουμε λαχανικϊ που φαύνονται ϐτι δεν ϋχουν πλυθεύ καλϊ

Προτιμϊμε φαγητϊ πρϐςφατησ παραςκευόσ ό φαγητϊ που
παραςκευϊζονται την ώρα τησ παραγγελύασ.

Ϊτοιμα ςϊντουιτσ (με αλλαντικϊ, τυρύ, αυγϊ, διϊφορεσ ςαλϊτεσ ό
ςϊλτςεσ, κλπ.) πρϋπει να διατηροϑνται ςτο ψυγεύο.

Ϊτοιμα snacks (τυρϐπιτεσ, πύτςεσ, ςπανακϐπιτεσ, κλπ.) πρϋπει να
διατηροϑνται ςε θερμοκραςύα μεγαλϑτερη των 60°C, να δύνουν δηλαδό την
εντϑπωςη ϐτι εύναι πολϑ ζεςτϊ

Οι προθόκεσ (βιτρύνεσ) με χϑμα παγωτϊ πρϋπει να ϋχουν την κατϊλληλη
θερμοκραςύα. Σα παγωτϊ να εύναι ςκληρϊ, να μην εύναι εκτεθειμϋνα ςε ϋντομα
και να ςερβύρονται με καθαρϊ ςκεϑη.

Σα ψυγεύα με αναψυκτικϊ και εμφιαλωμϋνα νερϊ να μην εύναι
εκτεθειμϋνα ςτον όλιο και να ϋχουν την κατϊλληλη θερμοκραςύα (μικρϐτερη
απϐ 7οC).

Προςοχό: Σα τρϐφιμα που δεν καταναλώθηκαν εντϐσ δϑο ωρών απϐ την
αγορϊ τουσ και δεν διατηρόθηκαν ςτο ψυγεύο πρϋπει να απορρύπτονται
ΕΥΕΣ (Ενιαίοσ Υορέασ Σροφίμων) τηλ.: 210 6971500 (Για καταγγελίεσ και
προβλήματα που αφορούν τα τρόφιμα). http://www.efet.gr/
Νοικιϊζοντασ αυτοκύνητο

Κϊνουμε την κρϊτηςη ϋγκαιρα για καλϑτερεσ τιμϋσ και διαθεςιμϐτητα.

Διαβϊζουμε τη ςϑμβαςη προςεκτικϊ, ζητϊμε επεξηγόςεισ για τα ςημεύα
τησ ςϑμβαςησ που δεν κατανοοϑμε πλόρωσ και κρατϊμε αντύγραφο.

Ελϋγχουμε προςεκτικϊ τισ ημερόςιεσ τιμϋσ ενοικύαςησ.

Δύνουμε προςοχό ςτο τμόμα τησ ςϑμβαςησ που αφορϊ την κϊλυψη τησ
αςφϊλειασ και ζητοϑμε λεπτομερεύσ εξηγόςεισ.

Ζητϊμε πληροφορύεσ για τισ επιπλϋον χρεώςεισ, ϐπωσ φϐροι, νϋοσ
οδηγϐσ κ.λπ. και τι καλϑπτει η ονομαζϐμενη «προκαταβολό» (πρϐςθετη
αςφϊλεια) ό η εγγϑηςη.

Αν θα ταξιδϋψουμε εκτϐσ τησ χώρασ ενοικύαςησ του αυτοκινότου
επιβεβαιώνουμε ϐτι η ςϑμβαςό μασ το επιτρϋπει και ελϋγχουμε αν η πολιτικό
αςφϊλιςησ περιλαμβϊνει τη χώρα που θα επιςκεφθοϑμε.

Ζητϊμε πληροφορύεσ για την πολιτικό τησ εταιρεύασ ωσ προσ τα καϑςιμα.

Αν πληρώςουμε μετρητούσ, ζητϊμε και κρατϊμε την απϐδειξη.
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Αν μασ ζητηθεύ να υπογρϊψουμε λευκϐ απϐκομμα χρϋωςησ τησ
πιςτωτικόσ μασ κϊρτασ ωσ εγγϑηςη πληρωμόσ, ζητϊμε να μασ επιςτραφεύ και
το καταςτρϋφουμε αμϋςωσ εκτϐσ αν το ποςϐ αντιςτοιχεύ ςτην τιμό ενοικύαςησ.

Επιθεωροϑμε το ϐχημα με ϋναν υπϊλληλο τησ εταιρύασ κατϊ την
παραλαβό και προςδιορύζουμε ςτη ςϑμβαςη τυχϐν φθορϋσ που εύδαμε.

Επιςτρϋφουμε το ϐχημα την ώρα και ϐπου ςυμφωνόςαμε.
Επιχειρηματικϐτητα – Επιχορηγόςεισ, Επενδϑςεισ
To Εθνικϐ τρατηγικϐ Πλαύςιο Αναφορϊσ (ΕΠΑ) 2007 - 2013 αποτελεύ το
ϋγγραφο αναφορϊσ για τον προγραμματιςμϐ των Σαμεύων τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ ςε εθνικϐ επύπεδο για την περύοδο 2007-2013.
Εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο τησ νϋασ ςτρατηγικόσ προςϋγγιςησ για την Πολιτικό
υνοχόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ςϑμφωνα με την οπούα το ΕΠΑ
«..εξαςφαλύζει ϐτι η ςυνδρομό απϐ τα Σαμεύα ςυμβαδύζει με τισ κοινοτικϋσ
ςτρατηγικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη ςυνοχό και προςδιορύζει το
ςϑνδεςμο μεταξϑ των κοινοτικών προτεραιοτότων αφενϐσ και του εθνικοϑ
προγρϊμματοσ μεταρρυθμύςεων αφετϋρου».
Παρϊλληλα, η αναπτυξιακό ςτρατηγικό διαμορφώθηκε και με γνώμονα εθνικϋσ
πολιτικϋσ που διατυπώνονται ςε ςτρατηγικϊ ϋγγραφα ϐπωσ η Εθνικό Ϊκθεςη
τρατηγικόσ για την Κοινωνικό Προςταςύα και την Κοινωνικό Ϊνταξη 20062008, η Χηφιακό τρατηγικό 2006-2013, το «χϋδιο Ανϊπτυξησ Μεταφορών
2007-2013 και εικοςαετύασ», Εθνικό Λιμενικό Πολιτικό, το Εθνικϐ χϋδιο
τρατηγικόσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013 κλπ.
Η αρχιτεκτονικό των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων (ΕΠ) του ΕΠΑ 2007–
2013 διαμορφώθηκε ϋτςι ώςτε να υλοποιηθοϑν με το βϋλτιςτο τρϐπο οι
ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ τησ χώρασ, ενώ λόφθηκαν υπϐψη τα νϋα δεδομϋνα τησ
προγραμματικόσ περιϐδου 2007-2013 (63% του πληθυςμοϑ τησ χώρασ ςε
καθεςτώσ μεταβατικόσ ςτόριξησ).
Σο νϋο ςχόμα χαρακτηρύζεται απϐ μικρϐτερο πλόθοσ Επιχειρηςιακών
Προγραμμϊτων ςε ςχϋςη με την προηγοϑμενη περύοδο 2000-2006, που οδηγεύ
ςε πιο ευϋλικτο ςχόμα διαχεύριςησ: ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ τησ χώρασ για
την περύοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεύ μϋςα απϐ οκτώ (8) Σομεακϊ ΕΠ, πϋντε
(5) Περιφερειακϊ ΕΠ και δεκατϋςςερα (14) Προγρϊμματα Ευρωπαώκόσ
Εδαφικόσ υνεργαςύασ. Σην περύοδο 2007-2013 το ςϑνολο των υποδομών
προςπελαςιμϐτητασ θα υλοποιηθεύ πλϋον ςτο πλαύςιο ενϐσ τομεακοϑ ΕΠ, ενώ
για τουσ τομεύσ τησ υγεύασ και του πολιτιςμοϑ δεν θα υπϊρχει πλϋον διακριτϐ
ΕΠ και οι ςχετικϋσ δρϊςεισ θα υλοποιηθοϑν απϐ Περιφερειακϊ και Σομεακϊ ΕΠ.
Για το Ε.Σ.Π.Α. (δημόςιοι και ιδιωτικού φορεύσ, ό φυςικϊ πρόςωπα):
http://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx
Αναζότηςη για Προκηρϑξεισ - Πρςκλόςεισ
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
Επίςησ βλ. και http://www.ependyseis.gr/ (ΕΠΑ και Αναπτυξιακϐσ Νϐμοσ)
Βλ. επίςησ ςε επίπεδο Ε.Ε. :
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Επιχειρήςεισ http://ec.europa.eu/enterprise/index_el.htm
γεωργία http://ec.europa.eu/agriculture/contact/index_el.htm
έρευνα http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm
Περιβϊλλον, Ενϋργεια, Υυςικού Πϐροι
Προςταςύα περιβϊλλοντοσ, Εθελοντιςμϐσ, Ανακϑκλωςη, Αξιοπούηςη
φυςικών πϐρων, Ενϋργεια, Τδατικού πϐροι (ϑδρευςη, ϊρδευςη)
Εύμαι υπεϑθυνοσ πολύτησ ςτισ καθημερινϋσ μου ςυνόθειεσ
 Υροντύζω να μην ρυπαύνω τη θϊλαςςα, τα ποτϊμια, τισ λύμνεσ. Ιδύωσ ϐταν
πηγαύνω για μπϊνιο, μαζεϑω πϊντα τα ςκουπύδια απϐ την ακτό.
 Περιορύζω ϐςο μπορώ τη χρόςη χημικών καθαριςτικών ςτην καθαριϐτητα
του ςπιτιοϑ.
 Ελϋγχω τισ ετικϋτεσ με τη χημικό ςϑςταςη των καθαριςτικών και επιλϋγω
αυτϊ που επιβαρϑνουν λιγϐτερο το περιβϊλλον.
 Αποφεϑγω τη χρόςη εντομοκτϐνων, μικροβιοκτϐνων και μυκητοκτϐνων
ςτον κόπο μου.
 Επαναχρηςιμοποιώ ϐςα περιςςϐτερα προώϐντα μπορώ.
Εύμαι υπεϑθυνοσ πολύτησ και κϊνω ανακϑκλωςη
 Ενημερώνομαι για τα προγρϊμματα ανακϑκλωςησ που υπϊρχουν ςτον τϐπο
κατοικύασ μου.
 το ςπύτι μου χωρύζω ανϊ κατηγορύα τα προώϐντα που μποροϑν να
ανακυκλωθοϑν ϐπωσ χαρτύ, γυαλύ, αλουμύνιο, πλαςτικϐ.
 Επιςτρϋφω τισ ϊδειεσ γυϊλινεσ φιϊλεσ ποτών, ώςτε να επιςτραφοϑν ςτισ
εταιρεύεσ και να επαναχρηςιμοποιηθοϑν.
 Προςπαθώ να βρω εναλλακτικοϑσ τρϐπουσ χρόςησ για τα εύδη που δεν
χρηςιμοποιώ πια. Για παρϊδειγμα τα παλιϊ μου ροϑχα, εύτε τα μεταποιώ
και δημιουργώ κϊτι εντελώσ νϋο, εύτε τα δωρύζω ςε φιλανθρωπικϊ
ςωματεύα, ιδρϑματα.
 Επιδιορθώνω και επαναχρηςιμοποιώ ϐςα αντικεύμενα μπορώ, αξιοποιώντασ
τη φανταςύα μου.
 Σοποθετώ ςτουσ ειδικοϑσ κϊδουσ ανακϑκλωςησ τισ χρηςιμοποιημϋνεσ
μπαταρύεσ και δεν τισ πετώ ςτα ςκουπύδια. Προτιμώ να αγορϊζω
επαναφορτιζϐμενεσ μπαταρύεσ.
 Δεν πετώ ςτα ςκουπύδια τισ ηλεκτρονικϋσ και ηλεκτρικϋσ μασ ςυςκευϋσ,
ϐπωσ ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ, ηλεκτρικϋσ κουζύνεσ, εκτυπωτϋσ κτλ. Και
για τα εύδη αυτϊ, λειτουργοϑν πλϋον κϋντρα ανακϑκλωςησ.
 Κϊνω καθημερινό μου ςυνόθεια και πρϊξη το τρύπτυχο: Μειώνω Επαναχρηςιμοποιώ - Ανακυκλώνω.
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Εύμαι υπεϑθυνοσ πολύτησ και εξοικονομώ νερϐ
 Δεν αφόνω το νερϐ να τρϋχει ϐταν πλϋνω τα πιϊτα ό ϐταν βουρτςύζω τα
δϐντια μου.
 Διορθώνω ϊμεςα τισ διαρροϋσ που εμφανύζουν οι βρϑςεσ του ςπιτιοϑ.
 Προτιμώ το ντουσ απϐ τη γεμϊτη μπανιϋρα.
 Για το πλϑςιμο του αυτοκινότου μου, δεν χρηςιμοποιώ το λϊςτιχο αλλϊ
κουβϊ και ςφουγγϊρι.
 Ποτύζω τα φυτϊ μου με ποτιςτόρι ό με αυτϐματο πϐτιςμα. Σουσ
καλοκαιρινοϑσ μόνεσ τα ποτύζω ό νωρύσ το πρωύ ό αργϊ το βρϊδυ, ϐταν ϋχει
δϑςει ο όλιοσ, ώςτε να γύνεται ϐςο το δυνατϐν λιγϐτερη εξϊτμιςη νεροϑ.
Εύμαι υπεϑθυνοσ πολύτησ και εξοικονομώ ενϋργεια
 Αποφεϑγω να αφόνω αναμμϋνα φώτα ςτο ςπύτι, ϐταν δεν τα χρειϊζομαι.
 Σουσ θερινοϑσ μόνεσ, δεν χρηςιμοποιώ υπερβολικϊ τα κλιματιςτικϊ. Ακϐμα
καλϑτερα, προτιμώ τουσ ανεμιςτόρεσ απϐ τα κλιματιςτικϊ.
 Σουσ χειμερινοϑσ μόνεσ, δεν ϋχω υπερβολικό ζϋςτη ςτο ςπύτι.
 υντηρώ δυο φορϋσ το χρϐνο το λϋβητα-καυςτόρα. Εξαερώνω περιοδικϊ τα
καλοριφϋρ.
 Αντικαθιςτώ τουσ κοινοϑσ λαμπτόρεσ πυρακτώςεωσ με οικονομικοϑσ
λαμπτόρεσ φθορύου, οι οπούοι καταναλώνουν λιγϐτερο ρεϑμα.
 Δεν αφόνω την τηλεϐραςη ό το ςτερεοφωνικϐ ςε κατϊςταςη αναμονόσ
(stand-by). Ϊχει μετρηθεύ ϐτι με αυτϐν τον τρϐπο μειώνεται κατϊ 5-10% η
κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε ϋνα νοικοκυριϐ.
 Δεν αφόνω ςτην πρύζα τον φορτιςτό του κινητοϑ τηλεφώνου ενώ αυτϐ ϋχει
όδη φορτύςει.
 Πριν αγορϊςω μια ηλεκτρικό ςυςκευό, πϊντα ελϋγχω την ενεργειακό τησ
ετικϋτα, ϐπου αναγρϊφεται το πϐςη ηλεκτρικό ενϋργεια καταναλώνει.
Προτιμώ τισ ςυςκευϋσ με τη χαμηλϐτερη κατανϊλωςη.
 Ρυθμύζω το ψυγεύο ςτη ςωςτό θερμοκραςύα ψϑξησ και ςυντόρηςησ.
Υροντύζω να διατηρώ καθαρϊ τα πηνύα που βρύςκονται ςτο πύςω μϋροσ του
ψυγεύου.
 Αφόνω το φαγητϐ να κρυώςει πριν το βϊλω ςτο ψυγεύο.
 Όταν βϊζω πλυντόριο, φροντύζω να εύναι γεμϊτο και πλϋνω ςε μϋτρια
θερμοκραςύα νεροϑ. Εϊν ϋχω λύγα ροϑχα και το πλυντόριο ϋχει πρϐγραμμα
πλϑςησ μιςόσ χωρητικϐτητασ κϊδου, το επιλϋγω.
 Φαμηλώνω το θερμοςτϊτη του θερμοςύφωνα, γιατύ ευθϑνεται για την
κατανϊλωςη του 20% του ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ ς’ ϋνα μϋςο νοικοκυριϐ.
 Δεν αφόνω αναμμϋνο το θερμοςύφωνα για περιςςϐτερη ώρα απϐ ϐςη
χρειϊζεται.
 Εϊν ϋχω τη δυνατϐτητα, χρηςιμοποιώ ηλιακϐ θερμοςύφωνα. Μϊλιςτα, αν
τον ςυνδϋςω και με τα πλυντόρια πιϊτων και ροϑχων, θα ϋχω ακϐμα
μεγαλϑτερο ϐφελοσ!
 Υροντύζω να μονώνω τισ πϐρτεσ και τα παρϊθυρα του
ςπιτιοϑ,
εξοικονομώντασ ενϋργεια ςε θϋρμανςη και ψϑξη.
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 Γνωρύζω ϐτι εφαρμϐζοντασ τα ϐλα αυτϊ, εξοικονομώ χρόματα για τον εαυτϐ
μου, αλλϊ και ενϋργεια για τον τϐπο μασ.
Παραλαβό πετρελαύου

Εύναι βαςικϐ να πραγματοποιοϑμε τακτικϊ ςυντόρηςη του καυςτόρα
και να μην τον αφόνουμε να λειτουργεύ χωρύσ καϑςιμα

Υροντύζουμε να κϊνουμε ςϑγκριςη τιμών πριν την επιλογό μασ

Τπολογύζουμε πϐςα λύτρα πετρελαύου αντιςτοιχοϑν ςε κϊθε εκατοςτϐ
τησ δεξαμενόσ

Μετρϊμε το υπϐλοιπο του πετρελαύου που ϋχει η δεξαμενό μασ παρουςύα
του βυτιοφορϋα

Μετρϊμε την ανϑψωςη τησ ςτϊθμησ του πετρελαύου αφοϑ καταςταλϊξει
ο αφρϐσ

Απαιτοϑμε απϐ τον μεταφορϋα να γρϊψει το ϑψοσ που μετρόςαμε πριν
και μετϊ την παρϊδοςη του πετρελαύου

Παραλαμβϊνουν το πετρϋλαιο ϊτομα που γνωρύζουν πώσ να το κϊνουν

Φρηςιμοποιοϑμε το δικϐ μασ μϋτρο

Υροντύζουμε να τηροϑνται ϐλεσ οι διαδικαςύεσ και τα μϋτρα αςφαλεύασ

Προςϋχουμε το χρώμα του πετρελαύου να εύναι ζωηρϐ κϐκκινο

Ζητοϑμε απϐδειξη με ϐλα τα προαπαιτοϑμενα ςτοιχεύα ςυμπληρωμϋνα,
για να ολοκληρώςουμε την πληρωμό
ΕΓΨ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Αυτϋσ εύναι οι Θερμοπϑλεσ τησ δικόσ μασ γενιϊσ. Αυτό εύναι η δικό μασ ώρα να
αντιδρϊςουμε. Αυτού που δεν αςχολοϑνται με το να γεννηθοϑν, πεθαύνουν». Αλ
Γκορ, Μϋγαρο Μουςικόσ, 14.06.2007
Σο πολιτικϐ κϐςτοσ δεν το ϋχει αυτϐσ που κϊνει κϊτι για τη φϑςη, αλλϊ αυτϐσ
που δεν κϊνει κϊτι για τη φϑςη.
1.
Κλεύνουμε ϐλεσ τισ ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ και τα φώτα απϐ τον κεντρικϐ
διακϐπτη, ϐταν δεν εύναι απαραύτητη η χρόςη τουσ. Δεν αφόνουμε ηλεκτρικϋσ
ςυςκευϋσ ςε κατϊςταςη αναμονόσ.
2.
Φρηςιμοποιοϑμε οικιακϋσ εφαρμογϋσ των Ανανεώςιμων Πηγών
Ενϋργειασ (π.χ. φωτοβολταώκϐ ςϑςτημα παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ,
ηλιακϐ θερμοςύφωνο κ.λπ.) και κϊνουμε αύτηςη ςτη ΔΕΗ για νυχτερινϐ ρεϑμα.
3.
Προτιμοϑμε ςυςκευϋσ με υψηλό ενεργειακό κλϊςη, ηλιακϐ θερμοςύφωνα
και ανεμιςτόρεσ αντύ των κλιματιςτικών, για εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και
οικονομύα.
4.
Προτιμοϑμε λϊμπεσ εξοικονϐμηςησ ςτο χώρο μασ, απϐ τουσ λαμπτόρεσ
πυρακτώςεωσ.
5.
Ρυθμύζουμε ςωςτϊ το ψυγεύο και τη θϋρμανςη ςτουσ χώρουσ (το
κλιματιςτικϐ να ρυθμιςτεύ ενδεικτικϊ ςτουσ 26 βαθμοϑσ oC το καλοκαύρι και
φροντύζουμε να κλεύνουμε τισ πϐρτεσ και παρϊθυρα) και μαγειρεϑουμε ςε
ςκεϑη που εφαρμϐζουν ςτισ εςτύεσ.
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6.
Ανακυκλώνουμε: πλαςτικϐ, γυαλύ, απορρύμματα, οργανικϊ απϐβλητα.
7.
Δεν αφόνουμε φορτιςτϋσ ςτην πρύζα ϐταν δεν τουσ χρηςιμοποιοϑμε.
8.
Φρηςιμοποιοϑμε κατϊ προτύμηςη Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ, ό
ποδόλατα.
9.
Υροντύζουμε για τη ςωςτό μϐνωςη του ςπιτιοϑ μασ.
10. κεφτϐμαςτε νϋουσ τρϐπουσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςε πολλϋσ
καθημερινϋσ δραςτηριϐτητεσ: προτιμοϑμε το www.blackle.com, προτιμοϑμε
τρϐπουσ ςωςτόσ – βιολογικόσ διατροφόσ, πλϋνουμε τα ροϑχα μασ ςε χαμηλϋσ
θερμοκραςύεσ…
11. Αλλϊζουμε νοοτροπύα.
Παγκόςμιο Σαμείο για τη Υύςη, www.wwf.gr
Ενημερωθεύτε για τα αποδοτικϐτερα ενεργειακϊ προώϐντα που κυκλοφοροϑν
ςτην ελληνικό αγορϊ http://www.ecotopten.gr/
GREENPEACE Ελλάδα, www.greenpeace.org/greece/
Εξοικονϐμηςη ενϋργειασ – ΑΠΕ
Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ: οι πρώτεσ μορφϋσ ενϋργειασ, που
χρηςιμοπούηςε ο ϊνθρωποσ. Δεν απαιτοϑν ενεργητικό παρϋμβαςη για την
αξιοπούηςό τουσ (π.χ. εξϐρυξη, ϊντληςη, καϑςη), καθώσ εκμεταλλεϑονται την
όδη υπϊρχουςα ροό ενϋργειασ ςτη φϑςη και τα αποθϋματα τουσ ανανεώνονται
φυςικϊ, εύναι ανεξϊντλητεσ (ηλιακό, γεωθερμικό, αιολικό, γεωθερμύα,
υδροηλεκτρικό, κυματικό).
τισ Μετακινόςεισ

Αποφεϑγουμε τη χρόςη ΙΦ για κοντινϋσ αποςτϊςεισ.

Αφαιροϑμε τη ςχϊρα/μπαγκαζιϋρα αν δεν την χρειαζϐμαςτε, αυξϊνει την
κατανϊλωςη βενζύνησ ϋωσ και 39%. Η οδόγηςη με παρϊθυρα ανοικτϊ αυξϊνει
την κατανϊλωςη καυςύμων κατϊ 20%.
την Εργαςύα

Αντικαθιςτοϑμε τισ λϊμπεσ του γραφεύου με λαμπτόρεσ χαμηλόσ
κατανϊλωςησ.

βόνουμε ϐλα τα φώτα και τισ ςυςκευϋσ του γραφεύου ϐταν φεϑγουμε.
το πύτι – Εργαςύα ϐπου εύναι εφικτϐ
1.
Για νεϐδμητεσ οικοδομϋσ επιλϋγουμε ςχεδιαςμϐ, υλικϊ και καταςκευό
κατϊ τισ αρχϋσ τησ βιοκλιματικόσ αρχιτεκτονικόσ.
2.
Σοποθετοϑμε διπλϊ τζϊμια και επενδϑουμε ςτη θερμομϐνωςη του
κτιρύου.
3.
Επενδϑουμε ςε ηλιακοϑσ ςυλλϋκτεσ, γεωθερμικϋσ εφαρμογϋσ και
φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα για οικιακό χρόςη, ϐπου εύναι εφικτϐ.
4.
Επιλϋγουμε κατϊ προτύμηςη ανεμιςτόρα αντύ κλιματιςτικοϑ, ό
κλιματιςτικοϑ τϑπου inverter.
5.
Ρυθμύζουμε το κλιματιςτικϐ ςτουσ 26 οC το καλοκαύρι και ςτουσ 19 οC το
χειμώνα.
6.
Αντικαθιςτοϑμε τισ λϊμπεσ με λαμπτόρεσ χαμηλόσ κατανϊλωςησ.
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7.
τεγνώνουμε τα ροϑχα μασ ςτον όλιο.
8.
Επιλϋγουμε ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ κατηγορύασ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ
κατϊ προτύμηςη Α+.
9.
Δεν παραγεμύζουμε τα ψυγεύα.
10. Εγκαθιςτοϑμε ηλιακϐ θερμοςύφωνα για την παροχό ζεςτοϑ νεροϑ.
11. Κϊνουμε αγορϋσ μεταχειριςμϋνων ειδών, προτιμοϑμε τα ντϐπια
προώϐντα, αφοϑ ταξιδεϑουν λιγϐτερο, καταναλώνοντασ λιγϐτερη ενϋργεια και
προτιμοϑμε να μην παύρνουμε ςυςκευαςύεσ εκτϐσ και αν μασ χρειϊζονται.
Βλϋπε και Κϋντρο Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ, ΚΑΠΕ (www.cres.gr)
ΔΕΗ
Α.Ε.
Απλϋσ
ςυμβουλϋσ
για
εξοικονϐμηςη
ενϋργειασ
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5741&nt=18&lang=1
Θϊλαςςα
1.
Υροντύζουμε να εναποθϋτουμε τα απορρύμματα μασ, ακϐμα και τα πιο
μικρϊ, ςτουσ προοριςμϋνουσ γι αυτϊ κϊδουσ ςυλλογόσ.
2.
Δεν πετϊμε ςκουπύδια ςε θϊλαςςεσ και ακτϋσ: ακϐμα και τα φαινομενικϊ
«ακύνδυνα» ςκουπύδια, ϐπωσ τα υπολεύμματα απϐ μόλα, πορτοκϊλια ό και το
χαρτύ κϊνουν αρκετϐ καιρϐ να διαλυθοϑν ςτη θϊλαςςα.
3.
Ενημερωνϐμαςτε για τισ επιπτώςεισ που οι ενϋργειϋσ μασ προκαλοϑν
ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον.
4.
Εϊν εργαζϐμαςτε ςε παραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ που επηρεϊζουν το
θαλϊςςιο περιβϊλλον, αναπτϑςςουμε και εφαρμϐζουμε πρωτοβουλύεσ
καθαρϐτερησ παραγωγό με λιγϐτερα υγρϊ και ςτερεϊ απϐβλητα.
5.
τηρύζουμε τισ πρωτοβουλύεσ ανακϑκλωςησ και εκςτρατεύεσ καθαριςμοϑ
ακτών και βυθών.
6.
Καταγρϊφουμε ϋκτακτα περιςτατικϊ ρϑπανςησ τησ θϊλαςςασ και των
ακτών και ενημερώνουμε αμϋςωσ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ.
7.
υμμετϋχουμε ενεργϊ ςε περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ και δύνουμε το
παρϊδειγμα για τον ςεβαςμϐ και τη φροντύδα του περιβϊλλοντοσ.
Εξοικονϐμηςη νεροϑ
το ςπύτι:
1.
Επιςκευό οικιακών ςυςκευών και φρεατύων για μεύωςη κατανϊλωςησ
και τυχϐν διαρροϋσ και επιλογό ςυςκευών με πιςτοπούηςη για την
κατανϊλωςη νεροϑ και ενϋργειασ
2.
Εντοπύζουμε διαρροϋσ ςτα υδραυλικϊ μασ
3.
Πλϑςιμο του αυτοκινότου ςε αραιϊ χρονικϊ διαςτόματα, χωρύσ λϊςτιχο
και με τη χρόςη κουβϊ και ςφουγγαριοϑ.
4.
Πλϑςιμο των αυλών με ςφουγγαρύςτρεσ και ϐχι με λϊςτιχο.
5.
Πϐτιςμα των φυτών και των λουλουδιών του μπαλκονιοϑ με ποτιςτόρι,
νωρύσ το πρωύ ό αργϊ το απϐγευμα, τϐτε δηλαδό που η εξϊτμιςη εύναι
περιοριςμϋνη και ςυνεπώσ χρειϊζεται λιγϐτερη ποςϐτητα νεροϑ
6.
Επιλογό φυτών κατϊλληλων για το κλύμα μασ
7.
Πλϑςιμο των λαχανικών και φροϑτων ςτον κόπο
8.
Δεν ρυπαύνουμε τισ πηγϋσ πϐςιμου νεροϑ
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9.
Υροντύζουμε οι περιβϊλλοντεσ χώροι να απορροφοϑν το νερϐ τησ
βροχόσ ώςτε να εμπλουτύζεται ο υδροφϐροσ ορύζοντασ και διαμορφώνουμε
κατϊλληλα τουσ εξωτερικοϑσ χώρουσ ϋτςι ώςτε η εξοικονϐμηςη νεροϑ να
μπορεύ να επιτευχθεύ κατϊ το ςχεδιαςμϐ των κόπων και του περιβϊλλοντοσ
χώρου
10. Προτιμοϑμε το ντουσ απϐ το μπϊνιο με γεμϊτη μπανιϋρα και κλεύνουμε
τη βρϑςη ϐταν ςαπουνιζϐμαςτε, πλϋνουμε τα δϐντια και ξυριζϐμαςτε με
προςεχτικό χρόςη του νεροϑ
11. Βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ (οικονομικϊ προγρϊμματα ςε
οικιακϋσ ςυςκευϋσ, εταιρικό χρόςη, δύκτυα, κ.λπ.)
12. υλλογό βρϐχινου νεροϑ, ανακϑκλωςη νεροϑ με δευτερεϑον δύκτυο ςτα
ςπύτια και επαναχρηςιμοπούηςη του
ΕΤΔΑΠ, www.eydap.gr
Παρϊγοντεσ λειψυδρύασ ςτη Φύο

Περιοριςμϋνεσ βροχοπτώςεισ

Τπερκατανϊλωςη ςημαντικών ποςοτότων νεροϑ με αποτϋλεςμα τη
δραματικό πτώςη τησ ςτϊθμησ ςτουσ υπϐγειουσ υδροφϐρουσ ορύζοντεσ και την
ενδεχϐμενη υφαλμϑρωςη των χρηςιμοποιοϑμενων υδϊτων
Σι πρϋπει να κϊνουμε :

ϊρδευςη καλλιεργειών και κόπων με ιδιαύτερη φειδώ

χρόςη αναγκαύασ ποςϐτητασ νεροϑ ανϊλογα με το εύδοσ των φυτών

ϊρδευςη μϐνο ςτην επιφϊνεια του εδϊφουσ που εύναι ανεπτυγμϋνο το
ενεργϐ ριζϐςτρωμα των φυτών

πϐτιςμα κατϊ τισ απογευματινϋσ και βραδινϋσ ώρεσ, για αποφυγό
απωλειών και εξϊτμιςη

αποφυγό ϊρδευςησ με τη μϋθοδο τησ κατϊκλιςησ

τακτικϐσ ϋλεγχοσ τησ ςτεγανϐτητασ των ςωληνώςεων

χρόςη του νεροϑ για καλλωπιςτικϊ φυτϊ με πνεϑμα οικονομύασ

καταπολϋμηςη των ζιζανύων με βιολογικϐ τρϐπο (ξερύζωμα ό κϐψιμο με
μηχανικϊ μϋςα) και ϐχι με ςκϊψιμο το οπούο καταςτρϋφει το επιφανειακϐ
ριζικϐ ςϑςτημα και απαιτεύ μεγαλϑτερη ποςϐτητα νεροϑ για τη θρϋψη του
φυτοϑ.
Βλ. και οδηγύεσ προσ καταναλωτϋσ ΔΕΤΑΦ Φύου: http://www.deyaxiou.gr/elGR/save_deya.aspx
Ωλλεσ πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ
Εφαρμογό ψυχρών υλικών/επιχριςμϊτων τϐςο ςτα νεϐδμητα ϐςο και ςτα
υπϊρχοντα κτύρια. Βελτιώνονται οι ςυνθόκεσ θερμικόσ ϊνεςησ και μειώνεται η
κατανϊλωςη ενϋργειασ για δροςιςμϐ, ενώ ςε επύπεδο πϐλησ μειώνεται η
θερμοκραςύα, ςυμβϊλλοντασ ϋτςι ςτην αντιμετώπιςη του φαινϐμενου τησ
αςτικόσ νηςύδασ θερμϐτητασ.
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Δημιουργύα πρϊςινων ταρατςών. Οι πρϊςινεσ ταρϊτςεσ βελτιώνουν την
ποιϐτητα του ειςπνεϐμενου αϋρα, μϋςω τησ παραγωγόσ οξυγϐνου και του
φιλτραρύςματοσ τησ ςκϐνησ, ςυμβϊλλοντασ ςτην ϊμβλυνςη του φαινομϋνου
τησ αςτικόσ νηςύδασ θερμϐτητασ και ςτην ορθολογικό διαχεύριςη του νεροϑ. Οι
πρϊςινεσ ςτϋγεσ περιορύζουν τα φορτύα κλιματιςμοϑ και θϋρμανςησ ςτον
τελευταύο ϐροφο μϋχρι και 30% το καλοκαύρι και κατϊ 10% τον χειμώνα.
Αποφυγό τςιμεντοςφρϊγιςησ και πλακϐςτρωςησ και φϑτευςη δϋντρων ςε
αυλϋσ και ελεϑθερουσ χώρουσ. Σα φυτϊ με την ανακλαςτικό τουσ ικανϐτητα και
με τη διαδικαςύα τησ φωτοςϑνθεςησ μποροϑν να απορροφόςουν μεγϊλεσ
ποςϐτητεσ ηλιακόσ ακτινοβολύασ, αποτρϋποντασ τισ υψηλϋσ θερμοκραςύεσ και
ςυμβϊλλοντασ ςημαντικϊ ςτη μεύωςη του φαινομϋνου τησ αςτικόσ νηςύδασ
θερμϐτητασ. Ιδιαύτερα, φυτεϑουμε μπαμποϑ, αφοϑ απορροφοϑν περιςςϐτερο
CO2 απϐ οποιοδόποτε ϊλλο φυτϐ.
Αντικατϊςταςη με κϊγκελα των μαντρών που ϋχουν ανεγερθεύ γϑρω απϐ τα
οικϐπεδα και λειτουργοϑν ωσ ανεμοθραϑςτεσ φρϊζοντασ τουσ
αεροδιαδρϐμουσ. Οι μϊντρεσ εξαςθενοϑν τουσ ανϋμουσ, που φϋρνουν φρϋςκο
αϋρα, ενώ ςταματοϑν πλόρωσ τουσ αςθενεύσ ανϋμουσ. Η τοποθϋτηςη κϊγκελων
επιτρϋπει ακϐμα και ςτουσ αςθενεύσ ανϋμουσ να βρουν δύοδο και ϋτςι να
ελαττώςουν τη θερμοκραςύα ςτον οικιςμϐ.
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ
τα… Ωδυτα των μπλε κϊδων
1. Βρώμικεσ ςυςκευαςύεσ. Υροντύζουμε να ξεπλϋνουμε ό να ςκουπύζουμε με τισ
χαρτοπετςϋτεσ που χρηςιμοποιόςαμε τισ ςυςκευαςύεσ που ανακυκλώνουμε,
ώςτε να μην αυξϊνεται το μικροβιακϐ φορτύο ςτα εργοςτϊςια διαλογόσ και να
μην εκτύθενται ςε κύνδυνο οι εργαζϐμενοι.
2.
φιχτοδεμϋνεσ ςακοϑλεσ. Αν ο κϊδοσ εύναι ϊδειοσ, αδειϊζουμε μϋςα τη
ςακοϑλα με τα ανακυκλώςιμα. Αν εύναι γεμϊτοσ, την αφόνουμε επϊνω ςτο
ςωρϐ με κϊποιο χαλαρϐ δϋςιμο, για να μη χυθεύ ςτο δρϐμο το περιεχϐμενο και
να εύναι εϑκολο να την ανούξει ο υπϊλληλοσ ςτο κϋντρο διαλογόσ.
3.
Ελλιπόσ διαχωριςμϐσ. Για να λειτουργόςει εϑρυθμα η αλυςύδα τησ
ανακϑκλωςησ, εύναι καλϑτερα να διαχωρύζουμε τα υλικϊ ϐςο μποροϑμε. Φαρτύ
απϐ πλαςτικϐ, γυαλύ απϐ μϋταλλο (π.χ. καπϊκια μπουκαλιών) κ.λπ.
4.
Λϊθοσ υλικϊ. Θα πρϋπει να πετϊμε μϐνον τα ανακυκλώςιμα υλικϊ και ϐχι
π.χ. τα αποφϊγια, παλιϊ ϋπιπλα, ροϑχα, χρηςιμοποιημϋνεσ χαρτοπετςϋτεσ,
αποτςύγαρα, βιοδιαςπώμενεσ ςακοϑλεσ, τζϊμια κ.λπ. που μπορεύ να
τραυματύςουν τουσ εργαζϐμενουσ. Επύςησ πρϋπει να προςϋχουμε να μην
ανακυκλώνουμε ςτουσ μπλε κϊδουσ υλικϊ που ανόκουν ςε ϊλλα ςυςτόματα
ανακϑκλωςησ: μπαταρύεσ, κϊθε εύδουσ ηλεκτρικϋσ και ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ,
ελαςτικϊ, μϋταλλα, ροϑχα, παποϑτςια, πλαςτικϊ δοχεύα απϐ λϊδια
αυτοκινότων ό απϐ φυτοφϊρμακα, οικοδομικϊ υλικϊ, ςτρώματα, παλιϊ ϋπιπλα,
την παλιϊ δερμϊτινη τςϊντα, τα οργανικϊ υπολεύμματα των τροφών, τα κλαδιϊ
απϐ τα δϋντρα
5.
Ογκώδη αντικεύμενα. Υροντύζουμε να «μικραύνουμε» τα αντικεύμενα που
βϊζουμε ςτην ανακϑκλωςη, π.χ. τςακύζουμε τισ χϊρτινεσ κοϑτεσ, και επιλϋγουμε
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μεγαλϑτερα ςε χωρητικϐτητα δοχεύα ανακϑκλωςησ για τα μεγαλϑτερα
αντικεύμενα
Ο οδικϐσ χϊρτησ του καλοϑ ανακυκλωτό – τι πετϊμε ςτουσ μπλε κϊδουσ
Φαρτιϊ: κουτιϊ απϐ τςιγϊρα, λογαριαςμοϑσ, εφημερύδεσ, βιβλύα, χαρτοκιβώτια
ϐλων των ειδών, ϐλα τα περιοδικϊ, ακϐμα και αυτϊ με τισ γυαλιςτερϋσ ςελύδεσ,
ϐλουσ τουσ φακϋλουσ αλληλογραφύασ
Αλουμινϋνιεσ και λευκοςύδηρεσ ςυςκευαςύεσ: κουτϊκια απϐ αναψυκτικϊ και
μπύρεσ, κονςϋρβεσ κϊθε εύδουσ, ςακουλϊκια μϋςα ςτα οπούα αγορϊζουμε τον
καφϋ, αλουμινϋνια μπολ μιασ χρόςησ, τα μεταλλικϊ ταψϊκια μιασ χρόςησ, το
κομμϊτι απϐ το αλουμινϐχαρτο που χρηςιμοποιόςαμε χθεσ αλλϊ δεν
χρειαζϐμαςτε πια, μεταλλικϊ αντικεύμενα γραφεύου, τα κλειδιϊ που δεν
χρειαζϐμαςτε κ.λπ.
Όλεσ τισ γυϊλινεσ ςυςκευαςύεσ: βαζϊκια απϐ τρϐφιμα, μπουκϊλια απϐ ποτϊ,
απϐ αρώματα, απϐ χυμοϑσ, απϐ φϊρμακα κ.λπ.
Όλεσ τισ πλαςτικϋσ ςυςκευαςύεσ απϐ: αναψυκτικϊ, λϊδι, αποςμητικϊ,
απορρυπαντικϊ, δοχεύα απϐ τισ μπογιϋσ που βϊφουμε, ςακουλϊκια απϐ καπνϐ,
τα νϊιλον απϐ το πακϋτο των τςιγϊρων, το φιλμ περιτυλύγματοσ απϐ τα
τρϐφιμα ό τα ϋντυπα, τα πλαςτικϊ απϐ τα εύδη διατροφόσ (αλλαντικϊ, τυριϊ
κ.λπ.) που πωλοϑνται ςυςκευαςμϋνα ςτο ςοϑπερ μϊρκετ, το κεςεδϊκι απϐ το
γιαοϑρτι, το ςακουλϊκι απϐ το ρϑζι ό τα μακαρϐνια, το περιτϑλιγμα απϐ τισ
πϊνεσ και ϐλα τα ςχετικϊ εύδη, τη ςακοϑλα απϐ το απορρυπαντικϐ πλυντηρύου
που τελεύωςε, τα παλιϊ γϊντια κουζύνασ που τρϑπηςαν κ.λπ.
Πλαςτικϊ αντικεύμενα: κρεμϊςτρεσ ςπαςμϋνεσ, την πλαςτικό κουτϊλα που
χϊλαςε, τισ πλαςτικϋσ ςακοϑλεσ που δεν θα χρηςιμοποιόςουμε, τα πλαςτικϊ
εργαλεύα γραφεύου, τισ θόκεσ απϐ τα CD, τισ παλιϋσ καςϋτεσ που δεν ακοϑμε
κ.λπ.
υςκευαςύεσ τετραπϊκ.
Ξϑλινεσ ςυςκευαςύεσ: κουτϊκια απϐ ποτϊ ό δώρα, οδοντογλυφύδεσ, ξϑλινεσ
κουτϊλεσ που χϊλαςαν, κρεμϊςτρεσ ροϑχων κ.λπ.
CD, DVD.
Σα πλαςτικϊ μπουκϊλια του νεροϑ εύναι καλϐ να ςυμπιϋζονται για λϐγουσ
μεύωςησ του ϐγκου, χωρύσ να αφαιρεύται το καπϊκι, εκτϐσ αν το καπϊκι
οδηγεύται ςε ειδικϐτερη ανακϑκλωςη.
Πλαςτικϋσ ςυςκευαςύεσ απϐ γιαοϑρτια αλλϊ και μπύρεσ, αναψυκτικϊ ό ϊλλα
τρϐφιμα, θα πρϋπει να ξεβγϊζονται ώςτε να μην ϋχουν υπολεύμματα τροφών,
λϊδια ό ϊλλα υγρϊ.
Δεν ςκύζουμε αποκϐμματα ειςιτηρύων, αποδεύξεισ, ςκιςμϋνεσ ςελύδεσ και γενικϊ,
χαρτιϊ που εύναι μικρϐτερα του μεγϋθουσ Α4 δεν ανακυκλώνονται - ϐχι γιατύ
δεν γύνεται, αλλϊ γιατύ δεν υπϊρχει μϋριμνα για την ανακϑκλωςό τουσ.
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Καλϐ εύναι να ξεπλϋνετε τα γυϊλινα μπουκϊλια αναψυκτικών ό ποτών, ενώ
ϐταν διαθϋτουν μεταλλικϊ καπϊκια, θα πρϋπει να τα βγϊζουμε για να
διευκολϑνουμε τον διαχωριςμϐ των υλικών.
Απορρύμματα
1.
Σοποθετοϑμε (δεν πετϊμε) τισ ςακοϑλεσ με τα ςκουπύδια μϋςα ςτουσ
κϊδουσ απορριμμϊτων
2.
Περιορύζουμε το μϋγεθοσ μεγϊλων αντικειμϋνων
3.
Δεν μετακινοϑμε τουσ κϊδουσ απϐ τη θϋςη τουσ. Αν ϋχουμε αντιπρϐταςη
την υποβϊλλουμε ςτην αρμϐδια δημοτικό υπηρεςύα
4.
Δεν τοποθετοϑμε μεγϊλα απορρύμματα ςτουσ χώρουσ των κϊδων χωρύσ
την προηγοϑμενη ενημϋρωςη τησ υπηρεςύασ καθαριϐτητασ
5.
Δεν πετϊμε ποτϋ ςκουπύδια ςτουσ δρϐμουσ, ςτισ πλατεύεσ, ςτουσ
κοινϐχρηςτουσ χώρουσ, εύναι θϋμα πολιτιςμοϑ
6.
Δεν αφόνουμε το οικϐπεδϐ μασ να γύνει εςτύα μολϑνςεωσ
7.
Διευκολϑνουμε τη διϋλευςη του απορριμματοφϐρου
8.
Κατανοοϑμε την ανθυγιεινό, απαιτητικό και ιδιαύτερη εργαςύα του
προςωπικοϑ καθαριϐτητασ
Ανακϑκλωςη ηλεκτρικών ςυςκευών
Κϊθε ςυςκευό ϐταν την πετϊμε δεν επιβαρϑνει μϐνο το περιβϊλλον αλλϊ και
την υγεύα μασ.
Ανακυκλώνουμε: μεγϊλεσ οικιακϋσ ςυςκευϋσ, προώϐντα εικϐνασ και όχου,
εξοπλιςμοϑσ πληροφορικόσ, ηλεκτρικϊ και ηλεκτρονικϊ εργαλεύα και παιχνύδια,
ιατροτεχνολογικϊ προώϐντα, ϐργανα παρακολοϑθηςησ και ελϋγχου, ςυςκευϋσ
αυτϐματησ διανομόσ κλπ.
Βλ. και ςυχνϋσ ερωτόςεισ + απαντόςεισ απϐ την ΑΥΗ (Ανακϑκλωςη
Υορητών Ηλεκτρικών τηλών)
http://www.afis.gr/faq/
Φρόςη και ανακϑκλωςη εκτυπωτών

βόνουμε τον εκτυπωτό ϐταν φεϑγουμε απϐ τον χώρο εργαςύασ

Δεν απενεργοποιοϑμε την λειτουργύα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ

Φρηςιμοποιοϑμε την εκτϑπωςη διπλόσ ϐψησ του εκτυπωτό και
προτιμοϑμε ανακυκλωμϋνο χαρτύ

Κϊνουμε προεπιςκϐπηςη των εγγρϊφων ςτην οθϐνη πριν τα τυπώςουμε

Αποφεϑγουμε την αποςτολό τυπωμϋνων εγγρϊφων. Σα ψηφιοποιοϑμε
και τα ςτϋλνουμε με e-mail

Φρηςιμοποιοϑμε την επιλογό εκτϑπωςησ πολλών ςελύδων ςε μύα

Εκτυπώνουμε ςε βϋλτιςτη ποιϐτητα μϐνο ϐταν το χρειαζϐμαςτε
πραγματικϊ

Φρηςιμοποιοϑμε μϐνο αναλώςιμα μεγϊλησ διϊρκειασ

Κϊνουμε ανακϑκλωςη αναλωςύμων εκτϑπωςησ. π.χ. δρϊςη “re.Act”
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30 απλϋσ ςυμβουλϋσ (για υγεύα και οικονομύα!)
1. Αποφεϑγουμε τισ ςυςκευαςύεσ μιασ χρόςησ
2. Αποφεϑγουμε ϐλα τα προώϐντα αμιϊντου
3. Φρηςιμοποιοϑμε επαναφορτιζϐμενεσ μπαταρύεσ
4. Φρηςιμοποιοϑμε ςτα ψώνια μασ µύα πϊνινη τςϊντα αντύ για πλαςτικό
5. Αντικαθιςτοϑμε το ςυμβατικϐ ντουσ µε ϋνα μοντϋλο μικρϐτερησ ροόσ νεροϑ
6. Ανακυκλώνουμε το λϊδι μηχανόσ του αυτοκινότου μασ. Σο δύνουμε ςτο
ςυνεργεύο και δεν το ρύχνουμε ςτην αποχϋτευςη.
7. Προτιμοϑμε να αγορϊζουμε αναψυκτικϊ ςε επιςτρεφϐμενα γυϊλινα
μπουκϊλια.
8. Αν χρειαζϐμαςτε εύδη ξυλεύασ απαιτοϑμε πιςτοποιητικϊ που να βεβαιώνουν
ϐτι δεν προϋρχονται απϐ αρχϋγονα δϊςη
9. Φρηςιμοποιοϑμε απορρυπαντικϊ που δεν περιϋχουν φωςφορικϊ ϊλατα.
10. Σοποθετοϑμε ϋνα πλαςτικϐ μπουκϊλι ςτο καζανϊκι τησ τουαλϋτασ, για
να μειώςουμε την ποςϐτητα νεροϑ που κατακρατεύται ςτο καζανϊκι.
11. Τποςτηρύζουμε τισ τοπικϋσ αγορϋσ αγροτικών προώϐντων. Προτιμοϑμε να
αγορϊζουμε πιςτοποιημϋνα βιολογικϊ προώϐντα
12. Φρηςιμοποιοϑμε µη λευκαςμϋνα φύλτρα καφϋ
13. Πειραματιζϐμαςτε µε τα χορτοφαγικϊ γεϑματα κατϊ προτύμηςη
βιολογικόσ προϋλευςησ
14. Μειώνουμε τα απορρύμματα προτοϑ ακϐμη αγορϊςουμε τα προώϐντα,
προτιμώντασ αυτϊ με μικρό και φιλικό προσ το περιβϊλλον ςυςκευαςύα
15. Προτιμοϑμε τα οικονομικϊ “πρϊςινα” ψυγεύα - ςώζουμε το ϐζον
16. Αναζητοϑμε το λογϐτυπο τησ ανακϑκλωςησ ςτα προώϐντα που
αγορϊζουμε
17. Αποφεϑγουμε τα χλωριωμϋνα πλαςτικϊ PVC
18. Μαζεϑουμε το νερϐ τησ βροχόσ ςε κουβϊδεσ και το χρηςιμοποιοϑμε για
το
πϐτιςμα των φυτών. Ϊτςι, εξοικονομοϑμε νερϐ
19. Προτιμοϑμε τα καταςτόματα που προωθοϑν ςυγκεκριμϋνα
προγρϊμματα
ανακϑκλωςησ
20. Δεν αγορϊζουμε προώϐντα που προϋρχονται απϐ ζώα ό φυτϊ που
κινδυνεϑουν µε εξαφϊνιςη (www.cites.org)
21. Σα βρϊδια του χειμώνα κλεύνουμε τα πατζοϑρια και τισ κουρτύνεσ για να
κρατόςουμε τη ζϋςτη ςτον χώρο. Προτιμοϑμε «ϋξυπνα» παρϊθυρα με διπλϊ
τζϊμια για εξοικονϐμηςη ενϋργειασ
22. Φρηςιμοποιοϑμε επαναχρηςιµοποιοϑµενα δοχεύα για την αποθόκευςη
τροφών ςτο ψυγεύο αντύ να τα καλϑπτουμε µε αλουμινϐχαρτο
23. Η ποδηλαςύα βοηθϊει ςτη διατόρηςη καλόσ φυςικόσ κατϊςταςησ,
ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ατμοςφαιρικόσ ρϑπανςησ και επιβραδϑνει το
“φαινϐμενο του θερμοκηπύου”
24. Ανακυκλώνουμε τισ εφημερύδεσ και τα περιοδικϊ
25. Εϊν εύμαςτε αναγκαςμϋνοι να φϊμε ςε εςτιατϐρια γρόγορου φαγητοϑ
(fast food), ζητϊμε πϊντα επαναχρηςιμοποιοϑμενα πιϊτα και ποτόρια
26. Φρηςιμοποιοϑμε λεβϊντα για το ςκώρο. Αποφεϑγουμε τα τοξικϊ
εντομοκτϐνα
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27. Επιλϋγουμε, ϐπου εύναι δυνατϐν, υδροχρώματα και ϐχι λαδομπογιϋσ
28. Μειώνουμε, ϐςο αυτϐ εύναι δυνατϐ, την κατανϊλωςη χαρτιοϑ και υλικών
ςυςκευαςύασ. Προτιμοϑμε χαρτιϊ που δεν ϋχουν προηγουμϋνωσ υποςτεύ
λεϑκανςη µε χλώριο. Αποφεϑγουμε ϐλα τα προώϐντα που περιϋχουν χλώριο ό
παρϊγωγϊ του
29. Δεν αγορϊζουμε ψϊρια πολϑ μικροϑ μεγϋθουσ. Δύνουμε µύα ευκαιρύα ςτη
φϑςη να αναπαραχθεύ
30. Διαμαρτυρϐμαςτε και μποϒκοτϊρουμε τισ εταιρύεσ που προβϊλλουν
οικολογικϐ προςωπεύο, ςυχνϊ διαφημύζοντασ δόθεν «πρϊςινα» προώϐντα, ενώ
η πραγματικϐτητα εύναι πολϑ διαφορετικό. Τποςτηρύζουμε μη κυβερνητικϋσ
οργανώςεισ με δρϊςεισ υπϋρ του περιβϊλλοντοσ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, τηλ. και φαξ: 210 6436292
Η ανακϑκλωςη ςτη Φύο
Η αποκομιδό και η διαχεύριςη των αποβλότων αποτελεύ βαςικό αρμοδιϐτητα
και ευθϑνη τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ Α΄ βαθμοϑ, ϐπωσ προβλϋπεται απϐ τον
Ν. 3463/06.
Ο Δόμοσ Φύου βρύςκεται ςε εφαρμογό πιλοτικοϑ προγρϊμματοσ ανακϑκλωςησ
με την τοποθϋτηςη κϊδων ςε ςημεύα τησ πϐλησ για ανακϑκλωςη χαρτιοϑ,
πλαςτικοϑ και αλουμινύου. Πϋραν τοϑτου ϋχει αναληφθεύ πρωτοβουλύα για
τοποθϋτηςη τριών κϊδων ςε κϊθε ςχολεύο, δύνοντασ την ευκαιρύα ςτουσ
μαθητϋσ να ςυμμετϋχουν ϋμπρακτα ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ.
Φιώτικεσ οργανώςεισ
Υύλοι προςταςύασ περιβϊλλοντοσ ΕΛΙΞ
Μια ομϊδα ανθρώπων που αγαπϊνε το περιβϊλλον και τουσ ϋνωςε η αγϊπη για
το νηςύ και η αγωνύα για την προοπτικό του.
Σα ενδιαφϋροντϊ τουσ αφοροϑν ϐτι ϋχει να κϊνει με τη διατόρηςη και
βελτύωςη του ανθρωπογενοϑσ και φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ. Ϊχουμε την τϑχη
να ζοϑμε ς’ ϋνα ευλογημϋνο τϐπο, πλοϑςιο ςε πολιτιςτικό κληρονομιϊ και
φυςικϋσ ομορφιϋσ και νιώθουμε βαριϊ την ευθϑνη να τον παραδώςουμε
αλώβητο ςτα παιδιϊ μασ. Η εθελοντικό του δρϊςη ςυμπορεϑεται με την
υιοθϋτηςη και προώθηςη καινοτϐμων δρϊςεων που αφοροϑν ςτην αειφϐρο
ανϊπτυξη του τϐπου ςε ςυνδυαςμϐ πϊντα με την προςταςύα του
περιβϊλλοντοσ.
τϐχοι:

Περιβαλλοντικό ευαιςθητοπούηςη, προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και
τησ βιοποικιλϐτητασ.

Διατόρηςη και ανϊδειξη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ

Προώθηςη τησ ιδϋασ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και τησ αειφορύασ

Προώθηςη του πνεϑματοσ εθελοντιςμοϑ και ευαιςθητοπούηςησ τησ
τοπικόσ κοινωνύασ
www.elix-chios.gr
info@elix-chios.gr
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ϑλλογοσ Οικολογύασ & Περιβϊλλοντοσ
O ϑλλογοσ Οικολογύασ και Περιβϊλλοντοσ ιδρϑθηκε το 1989. Σην Ιδρυτικό
διακόρυξη υπϋγραψαν περύ τα 120 ϊτομα που προερχϐταν απϐ ϊλλουσ
πολιτιςτικοϑσ ςυλλϐγουσ ό απϐ διϊφορεσ οικολογικϋσ κινόςεισ πολιτών. Σον
κϑριο πυρόνα αποτϋλεςαν ϊτομα που προερχϐταν απϐ την Πολιτιςτικό
Επιτροπό του Δόμου Βροντϊδου (ςτην οπούα τϐτε ςυμμετεύχαν πολλού
καθηγητϋσ, δϊςκαλοι, ϐλοι οι καλλιτεχνικού κϑκλοι του νηςιοϑ και την εκδοτικό
ομϊδα του Περιοδικοϑ “ΣΙΓΜΑ”. Σα περιβαλλοντικϊ προβλόματα τησ Φύου
ςυνετϋλεςαν ςτην ςυςπεύρωςη ϐλων αυτών των ατϐμων με γνώμονα την
παρϋμβαςό τουσ για το περιβϊλλον και την ποιϐτητα ζωόσ των κατούκων του
νηςιοϑ.
Σ.Θ. 56 - ΦΙΟ 82100
Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ Ομηροϑπολησ
Πρϐκειται για μια εκπαιδευτικό καινοτομύα η οπούα χρηματοδοτεύται απϐ το 3o
ΚΠ και τον Σακτικϐ Προϒπολογιςμϐ, ενώ η οικονομικό διαχεύριςη γύνεται απϐ
το Δόμο Ομηροϑπολησ.
Σο ΚΠΕ Ομηροϑπολησ απευθϑνεται ςτην εκπαιδευτικό - και ϐχι μϐνο κοινϐτητα των νομών Φύου, ϊμου και Ϊβρου καθώσ και τησ υπϐλοιπησ
Ελλϊδασ ςε ποςοςτϐ 70% και 30% αντύςτοιχα.
Οι τϐχοι του ΚΠΕ
Ευαιςθητοπούηςη των νϋων ςε θϋματα που αφοροϑν το περιβϊλλον, ϋτςι
ώςτε να αναπτυχθοϑν ςτϊςεισ και ςυμμετοχικϋσ ςυμπεριφορϋσ που θα
ςυμβϊλλουν ςτην προςταςύα τησ οικολογικόσ ιςορροπύασ και τησ ποιϐτητασ
ζωόσ και θα εξαςφαλύζουν την βιώςιμη ανϊπτυξη.

Τλοπούηςη προγραμμϊτων Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ

Τλοπούηςη προγραμμϊτων ϊτυπησ εξωςχολικόσ Περιβαλλοντικόσ
Εκπαύδευςησ για ομϊδεσ νϋων.

Παραγωγό
εκπαιδευτικοϑ
ενημερωτικοϑ
υλικοϑ
(ϋντυπου,
οπτικοακουςτικοϑ κ.α.) και πιλοτικών προγραμμϊτων - οδηγών για τα ςχολεύα.

ϑνδεςη με επιςτημονικϊ ιδρϑματα ςε τοπικϐ, εθνικϐ και διεθνϋσ
επύπεδο, με ταυτϐχρονη λειτουργύα τρϊπεζασ πληροφοριών, με ςκοπϐ την
επιςτημονικό ενημϋρωςη, ϋρευνα και τεκμηρύωςη αλλϊ και τη ςυνεργαςύα για
παραγωγό εκπαιδευτικών προγραμμϊτων.

Οργϊνωςη και πραγματοπούηςη επιμορφωτικών ςεμιναρύων για τουσ
εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και επιμορφωτικών προγραμμϊτων για ενόλικεσ ςε
ςυνεργαςύα με ϊλλουσ κυβερνητικοϑσ και μη-κυβερνητικοϑσ φορεύσ. Η
ςυνεργαςύα επεκτεύνεται πϋραν τησ επιμϐρφωςησ, ϐπου αυτϐ κρύνεται
ςκϐπιμο, εφϐςον ςυμβϊλλει ςτουσ ςτϐχουσ του ΚΠΕ.

Προώθηςη τησ ϋρευνασ ςτο χώρο τησ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςη


ΒΡΟΝΣΑΔΟ, ΚΛΕΙΔΟΤ , Σ.Κ. 822.00
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Σηλ.: 2271094478
mail@kpe-chiou.chi.sch.gr
http://kpe-chiou.chi.sch.gr
Ώρεσ λειτουργίασ: 8πμ – 2μ.μ.
Ομϊδα Εθελοντικόσ Δρϊςησ Φύου ΟΜΙΚΡΟΝ
Η Ομϊδα Εθελοντικόσ Δρϊςησ Φύου ΟΜΙΚΡΟΝ αποτελεύ Ν.Π.Ι. Δ. Μη
κερδοςκοπικϐ και εύναι η εξϋλιξη τησ Ομϊδασ Εθελοντών Δαςοπροςταςύασ του
Δόμου Ομηροϑπολόσ που ςυςτϊθηκε το καλοκαύρι του 1999. κοπϐσ τησ
Ομϊδασ ΟΜΙΚΡΟΝ εύναι η ανϊπτυξη κϊθε μορφόσ εθελοντικόσ δραςτηριϐτητασ
ςτουσ τομεύσ τησ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, τησ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ
και του πολιτιςμοϑ.
Απϐ το 1999 ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτον αντιπυρικϐ ςχεδιαςμϐ εκτελώντασ
καθημερινϊ προληπτικϋσ περιπολύεσ και ςυμμετϋχοντασ ςτην κατϊςβεςη
δαςικών πυρκαγιών ςε ϐλο το νηςύ. Οργανώνει κατϊ τουσ χειμερινοϑσ μόνεσ
κλαδϋματα και καθοριςμοϑσ δαςικών περιοχών, δεντροφυτεϑςεισ αλλϊ και
δρϊςεισ αςτικοϑ χαρακτόρα και βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ ζωόσ. Όλα
ανεξαιρϋτωσ τα μϋλη τησ Ομϊδασ ΟΜΙΚΡΟΝ προςφϋρουν τισ υπηρεςύεσ τουσ
αφιλοκερδώσ.
Α. Δημητρίου 11, Όρμοσ Λω
82200 Βροντάδοσ, Φίοσ
Σηλ. 6934506832, 6979008995
Εθελοντικό ομϊδα Δαςοπροςταςύασ - Δαςοπυρϐςβεςησ Δόμου Ιωνύασ
Φύου
Η Εθελοντικό ομϊδα Δαςοπροςταςύασ - Δαςοπυρϐςβεςησ Δόμου Ιωνύασ Φύου
ιδρϑθηκε το 2003 και ϋκτοτε προςτατεϑει το περιβϊλλον και τον ϊνθρωπο ςτο
νϐτιο ϊκρο τησ νόςου Φύου με περιπολύεσ οχημϊτων, βϊρδιεσ ςε παρατηρητόρια
και καθημερινϋσ βϊρδιεσ με πυροςβεςτικϊ οχόματα ςτα πρϐτυπα εθελοντικοϑ
πυροςβεςτικοϑ κλιμακύου.
κοπϐσ ςυλλϐγου:

Η κϊθε μορφόσ δραςτηριοπούηςη, ςε εθελοντικό βϊςη, ςτον τομϋα
πολιτικόσ προςταςύασ και ειδικϐτερα την ενύςχυςη των δρϊςεων που αφοροϑν
την πρϐληψη, αντιμετώπιςη και αποκατϊςταςη καταςτροφών που οφεύλονται
ςε πυρκαγιϋσ δαςικών, αγροτικών και λοιπών περιοχών.

Η προςφορϊ βοόθειασ για αντιμετώπιςη και ϊλλων μορφών φυςικών
καταςτροφών.

Η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ.
Νένητα, Φίοσ
Σηλ. 6937230577
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Προςκοπιςμϐσ ςτη Φύο
Ο προςκοπιςμϐσ εύναι εθελοντικό, μη πολιτικό, παιδαγωγικό Κύνηςη για Νϋουσ,
ανοικτό ςε ϐλουσ χωρύσ διϊκριςη καταγωγόσ, φυλόσ ό πύςτησ, ςϑμφωνα με το
κοπϐ, τισ Αρχϋσ και τη Μϋθοδο που Καθϐριςε ο Ιδρυτόσ Baden Powell.
Ειδικϐτερα:

Για τα παιδιϊ ο Προςκοπιςμϐσ εύναι ϋνα ιδιϐτυπο και ςυναρπαςτικϐ
παιχνύδι

Για τουσ ενόλικεσ ο Προςκοπιςμϐσ εύναι ϋνα ολοκληρωμϋνο παιδαγωγικϐ
ςϑςτημα.
Αποςτολό του Προςκοπιςμοϑ εύναι να ςυμβϊλει ςτη διαπαιδαγώγηςη των
νϋων, μϋςω ενϐσ ςυςτόματοσ αξιών που βαςύζεται ςτην Προςκοπικό Τπϐςχεςη
και ςτο Νϐμο, να βοηθόςει ςτην οικοδϐμηςη ενϐσ καλϑτερου κϐςμου, ϐπου οι
ϊνθρωποι ολοκληρώνονται ωσ ϊτομα και διαδραματύζουν ϋναν εποικοδομητικϐ
ρϐλο ςτην κοινωνύα.
Αυτϐ επιτυγχϊνεται:

Εμπλϋκοντασ τα ϊτομα, κατϊ τη διϊρκεια τησ νεαρόσ ηλικύασ τουσ ςε μια
διαδικαςύα μη επύςημησ εκπαύδευςησ.

Φρηςιμοποιώντασ ςυγκεκριμϋνη μϋθοδο, η οπούα καθιςτϊ κϊθε ϊτομο ωσ
τον βαςικϐ φορϋα ανϊπτυξόσ του, ςε ϊτομο αυτοδϑναμο, πρϐθυμο να
βοηθόςει, υπεϑθυνο και αφοςιωμϋνο.

Βοηθώντασ τα ϊτομα να διαμορφώςουν ϋνα ςϑςτημα αξιών βαςιςμϋνο
ςε πνευματικϋσ, κοινωνικϋσ και ατομικϋσ αρχϋσ, ϐπωσ αυτϋσ εκφρϊζονται ςτην
Τπϐςχεςη και το Νϐμο.
Αυτϐ το παιδαγωγικϐ ςϑςτημα που ονομϊζεται Προςκοπιςμϐσ ενώ για τα
παιδιϊ δεν εύναι τύποτα ϊλλο απϐ ϋνα ςυνεχϋσ ΠΑΙΦΝΙΔΙ για τουσ ενόλικεσ εύναι
ϋνα ολοκληρωμϋνο παιδαγωγικϐ ςϑςτημα με ςυγκεκριμϋνο κοπϐ – Αρχϋσ –
Μϋθοδο και Μϋςα.
Αρχϋσ τισ Προςκοπικόσ Κύνηςησ
Απϐ την πρώτη ςτιγμό που δημιουργόθηκε ο Προςκοπιςμϐσ ςτηρύζεται ςε
Αρχϋσ και ϋχει υγκεκριμϋνουσ τϐχουσ και κοπϐ. Ϊτςι, με τον Διεθνό
Καταςτατικϐ χϊρτη του 1922 καθιερώθηκαν οι εξόσ αρχϋσ για τον
Προςκοπιςμϐ και αποτϋλεςαν υποχρϋωςη τόρηςησ απϐ κϊθε χώρα - μϋλοσ τησ
Διεθνοϑσ υνϋλευςησ - μϋχρι ςόμερα:
1.Πύςτη ςτο Θεϐ και την πατρύδα.
2.Επύςημη αναγνώριςη του Προςκοπικοϑ Εθνικοϑ ώματοσ απϐ το επύςημο
κρϊτοσ.
3.Ανεξαρτηςύα απϐ κϊθε πολιτικό κατεϑθυνςη ό επιρροό.
4.Εθελοντικό κατϊταξη των μελών.
5.Αποδοχό των αρχών τησ «Προςκοπικόσ Τπϐςχεςησ» και του «Νϐμου του
Προςκϐπου».
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6.Εφαρμογό του παιδαγωγικοϑ εκπαιδευτικοϑ Προςκοπικοϑ Προγρϊμματοσ.
7.Εφαρμογό προγραμμϊτων «εξυπηρετόςεωσ του πληςύον» και του κοινωνικοϑ
ςυνϐλου.
8.Προςόλωςη ςτην Παγκϐςμια Υιλύα και Αδελφϐτητα.
Επιτροπό Κοινωνικόσ υμπαρϊςταςησ (Ε.Κ..)
Η Επιτροπό Κοινωνικόσ υμπαρϊςταςησ αποτελεύται απϐ παλαιοϑσ
προςκϐπουσ, φύλουσ του προςκοπιςμοϑ και κυρύωσ γονεύσ ό κηδεμϐνεσ των
μελών των Προςκοπικών Σμημϊτων. κοπϐσ τησ εύναι η ηθικό και υλικό
ενύςχυςη του Προςκοπιςμοϑ.
Ειδικϐτερα οι Ε.Κ..
1. Κινοϑν το ενεργϐ ενδιαφϋρον για τον Προςκοπιςμϐ τησ τοπικόσ κοινωνύασ
και τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ πϊντοτε μϋςα ςτα πλαύςια τησ αρμοδιϐτητασ
τουσ.
2. Εξευρύςκουν οικονομικοϑσ πϐρουσ, υλικϊ, χώρουσ και εγκαταςτϊςεισ για τη
λειτουργύα του υςτόματοσ ό τησ Εφορεύασ και με κϊθε τρϐπο ενιςχϑουν το
προςκοπικϐ ϋργο.
3. Βοηθοϑν τον Αρχηγϐ του υςτόματοσ ό τον Ϊφορο ςτην εξεϑρεςη
Βαθμοφϐρων, καθώσ και ϊλλων προςώπων, καταλλόλων για τη μετϊδοςη
ειδικών γνώςεων και ικανοτότων ςτα μϋλη των Σμημϊτων του υςτόματοσ ό
τησ Εφορεύασ.
4. Οργανώνουν εκδηλώςεισ (ϐπωσ ςυναντόςεισ, ομιλύεσ κ.α.) γενικϐτερου
κοινωνικοϑ ενδιαφϋροντοσ με ειδικοϑσ ομιλητϋσ, ανϊλογα με το θϋμα και
πϊντοτε ςτα πλαύςια του Προςκοπικοϑ Προγρϊμματοσ του υςτόματοσ ό τησ
Εφορεύασ.
5. τα πλαύςια του ςκοποϑ τουσ οι Ε.Κ.. ςυμβϊλλουν ενεργϊ ςτη δημιουργύα,
διατόρηςη και προαγωγό κλύματοσ ςυνεργαςύασ με ϐλουσ τουσ Βαθμοφϐρουσ
του υςτόματοσ ό τησ Εφορεύασ, καθϐςον Βαθμοφϐροι και Μϋλη Ε.Κ..
αποτελοϑν Μϋλη τησ ύδιασ Προςκοπικόσ Οικογϋνειασ.
1ο ϑςτημα Προςκϐπων Φύου
Σο 1ο ϑςτημα Προςκϐπων Φύου ιδρϑθηκε το 1913 και η πρώτη δϑναμό του
όταν 20 ϊτομα που δεν ϊργηςαν να γύνουν 60. Σο φθινϐπωρο του 1914
ιδρϑεται και η πρώτη επιτροπό με εξϋχοντα μϋλη τησ Φιακόσ κοινωνύασ.
Με πρωτοβουλύα του υςτόματοσ ιδρϑονται δϑο προςκοπικϋσ ομϊδεσ ςτο
Βροντϊδο.
Η Εςτύα του υςτόματοσ βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ πϐλησ (Δωροθϋου Πρωύου
19) και ςτεγϊζεται ςτο κτύριο τησ Ιερϊσ Μητρϐπολησ Φύου που ϋχει
παραχωρηθεύ απϐ τον εβαςμιϐτατο Μητροπολύτη Φύου, Χαρών και
Οινουςςών κ.κ. Διονϑςιο.
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Σοπικό Εφορεύα Πεληναύου
H Σοπικό Εφορεύα Πεληναύου με ϋδρα τον Βροντϊδο τησ Φύου,
δραςτηριοποιεύται ςτο βϐρειο τμόμα του νηςιοϑ, εποπτεϑοντασ τα
προςκοπικϊ κλιμϊκια ςτουσ Δόμουσ Ομηροϑπολησ, Καρδαμϑλων και Αμανόσ.
Αυτό τη ςτιγμό, εύναι η πολυπληθϋςτερη Σοπικό Εφορεύα Προςκϐπων ςτη Φύο,
ϋχοντασ ςτη δϑναμό τησ τρύα ναυτοπροςκοπικϊ υςτόματα: Σο 1ο . Ν/Π
Βροντϊδου με ϋδρα ςτην περιοχό Αγύου Γεωργύου, το 2ο . Ν/Π Βροντϊδου με
ϋδρα τη Δαςκαλϐπετρα και το 7ο . Ν/Π Λαγκϊδασ – υκιϊδασ με ϋδρα τη
Λαγκϊδα.
Σα τελευταύα χρϐνια παρουςιϊζει μια ςυνεχό αϑξηςη τησ δϑναμόσ τησ,
αριθμώντασ ςόμερα 155 μϋλη (Λυκϐπουλα, Προςκϐπουσ, Ανιχνευτϋσ, Ενόλικα
τελϋχη και Επιτροπϋσ Κοινωνικόσ υμπαρϊςταςησ).
Απϐ του 2003 ςτεγϊζει τα γραφεύα και τισ εγκαταςτϊςεισ τησ ςε ϋνα
ανακαινιςμϋνο παραδοςιακϐ κτόριο ςτην περιοχό πϊςμα Βροντϊδου, η χρόςη
του οπούου εύναι ευγενικό παραχώρηςη του «Κοινωφελοϑσ Ιδρϑματοσ Λεωνύδα
Κωςτϊλα».
Απϐ το 2005 λειτουργεύ Κοινϐτητα Ανιχνευτών τησ Σοπικόσ Εφορεύασ που
ςόμερα αριθμεύ 15 μϋλη.
Περιφερειακή Εφορεία ΦΙΟΤ : Δ.ΠΡΨΙΟΤ , ΦΙΟ 82100 Σηλ:2271026553
1ο ύςτημα Ναυτοπροςκόπων ΒΡΟΝΣΑΔΟΤ: ΑΓ.ΓΕΨΡΓΙΟ , ΒΡΟΝΣΑΔΟ ΦΙΟ 82200, Σηλ:2271094123
2ο
ύςτημα
Ναυτοπροςκόπων
ΒΡΟΝΣΑΔΟΤ:
ΔAKAΛOΠETPA ,
BPONTAΔO 82200
Σηλέφωνο:6932229755
7ο
ύςτημα
Ναυτοπροςκόπων:
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ,
ΛΑΓΚΑΔΑ 82300
1ο ύςτημα Προςκόπων ΑΓΙΟΤ ΜΗΝΑ: Θυμιανά, Φίοσ 82100 Σηλ:2271041175
2ο ύςτημα Ναυτοπροςκόπων ΑΓΙΟΤ ΜΗΝΑ: ΔΨΡ ΠΡΨΙΟΤ 19 , ΦΙΟ 82100
Σηλ:2271043493
8ο ύςτημα Αεροπροςκόπων ΑΓΙΟΤ ΜΗΝΑ ΔΨΡ. ΠΡΨΙΟΤ 19 , ΦΙΟ 82100
Σηλ:2271043065
19 - ΚΙΝΗΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΜΑΝΗ
κοπού του ωματεύου εύναι:
α) Η ςυμβολό ςτην κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιςτικό και επιςτημονικό
ανϊπτυξη τησ περιφϋρειασ τησ Βορειοδυτικόσ Φύου και η προβολό τησ ςτην
Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ.
β) Η ευαιςθητοπούηςη τησ κοινόσ γνώμησ για την με κϊθε τρϐπο υποςτόριξη
τησ περιοχόσ αυτόσ.
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γ) Η επαφό, γνωριμύα και ςυνεργαςύα απϊντων των καταγϐμενων απϐ την
περιφϋρεια τησ Βορειοδυτικόσ Φύου, των εγκατεςτημϋνων ςτην Ελλϊδα και ςτο
Εξωτερικϐ, προσ διατόρηςη τησ μνόμησ τησ κοινόσ καταγωγόσ τουσ και προσ
αναζωογϐνηςη, εκδόλωςη και μεταλαμπϊδευςη τησ αγϊπησ τουσ για τα χωριϊ
τησ Αμανόσ και την ευρϑτερη περιφϋρεια αυτών.
δ) Η μεταξϑ των μελών του ωματεύου ανϊπτυξη πνεϑματοσ οικειϐτητασ και
αλληλεγγϑησ και η καταβολό κϊθε δυνατόσ προςπϊθειασ προσ βελτύωςη των
ςυνθηκών ζωόσ των μονύμων κατούκων των χωριών τησ Αμανόσ και γενικϊ τησ
περιφϋρειασ τησ Βορειοδυτικόσ Φύου.
ε) Η προβολό και προςπϊθεια επύλυςησ των κοινωνικών προβλημϊτων των
χωριών τησ Αμανόσ και τησ ευρϑτερησ περιοχόσ αυτών και γενικϊ η παροχό
κϊθε δυνατόσ υποςτόριξησ ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ αυτόσ.
ςτ) Ο εξωραώςμϐσ των χωριών τησ Αμανόσ, η διαφϑλαξη και διϊδοςη τησ
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ τησ περιφϋρειασ τησ Βορειοδυτικόσ Φύου,
η
προώθηςη εν γϋνει πολιτιςτικοϑ και λαογραφικοϑ ϋργου, καθώσ και η
προβολό, ανϊδειξη και διϊςωςη των ιςτορικών και θρηςκευτικών μνημεύων
τησ ευρϑτερησ περιοχόσ.
ζ) Η με κϊθε πρϐςφορο μϋςο καλλιϋργεια και ανϑψωςη του πνευματικοϑ,
κοινωνικοϑ, φυςιολατρικοϑ και καλλιτεχνικοϑ επιπϋδου των μελών του
ωματεύου και ϐλων γενικϊ των κατούκων τησ ευρϑτερησ περιοχόσ τησ Αμανόσ
και τησ Φύου.
η) Η προβολό του φυςικοϑ κϊλλουσ και περιβϊλλοντοσ τησ περιοχόσ, η
καλλιϋργεια και η ανϊπτυξη του πνεϑματοσ τησ φυςιολατρύασ με τη
διοργϊνωςη εκδρομών, την πραγματοπούηςη δενδροφυτεϑςεων και την εν
γϋνει λόψη μϋτρων και ανϊληψη δρϊςεων προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ.
θ) Η διαφϑλαξη των δαςών τησ περιοχόσ, καθώσ και η ςϑςταςη εθελοντικοϑ
κλιμακύου πυραςφϊλειασ, πυρϐςβεςησ και εκτϊκτων αναγκών.
http://www.amani19.com
Κυνηγετικϐσ ϑλλογοσ Φύου
Ο Κυνηγετικϐσ ϑλλογοσ Φύου εύναι ϋνα φιλοπεριβαλλοντικϐ ςωματεύο μη
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα που ωσ ςκοπϐ ϋχει τη διαχεύρηςη του θηραματικοϑ
πλοϑτου και το ςυντονιςμϐ και ενημϋρωςη των μελών του.
Προςλαμβϊνει κϊθε χρϐνο θηροφϑλακα, εκδύδει ενημερωτικϊ ϋντυπα και
γενικϊ προςπαθεύ να δημιουργόςει ΚΤΝΗΓΕΣΙΚΗ ΤΝΕΙΔΗΗ ςτα μϋλη του, με
ςκοπϐ την προϊςπιςη τησ ϊγριασ πανύδασ και γενικϊ του περιβϊλλοντοσ. Για το
ςκοπϐ αυτϐ απϐ τισ ςυνδρομϋσ των μελών μεγϊλο μϋροσ διατύθεται για
φιλοθηραματικοϑσ ςκοποϑσ (πϊταξη λαθροθηρύασ, ςπορϋσ ςε ϊγονεσ περιοχϋσ,
απελευθερώςεισ θηραμϊτων, ρύψεισ τροφών το χειμώνα, κλπ).
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 23
Σηλϋφωνο: 22710 26753
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Μϋςα Μεταφορϊσ, Σαξύδια και Σουριςμϐσ
Διαχεύριςη κυκλοφορύασ, Μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ, Μεταφορϋσ γενικϊ,
ΝαυςιπλοϏα, Οδόγηςη, Οδικό αςφϊλεια, Σαξύδια και τουριςμϐσ
Εύμαι υπεϑθυνοσ πολύτησ ςτισ μετακινόςεισ μου ςτην πϐλη
 Φρηςιμοποιώ ϐςο πιο ςυχνϊ μπορώ τα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ.
 Σισ πιο μικρϋσ αποςτϊςεισ, προτιμώ να τισ κϊνω με τα πϐδια ό με το
ποδόλατο. Αςκοϑμαι ςωματικϊ και ταυτϐχρονα δεν μολϑνω το περιβϊλλον.
 Αν εύναι απαραύτητο να χρηςιμοποιόςω το αυτοκύνητϐ μου, οδηγώ όρεμα
και ςϋβομαι το ϐριο ταχϑτητασ. Ϊχω ςτο νου μου ϐτι με τισ ςυχνϋσ και
απϐτομεσ επιταχϑνςεισ αυξϊνεται η κατανϊλωςη καυςύμου του
αυτοκινότου.
 υντηρώ τακτικϊ το αυτοκύνητϐ μου (service, ϋλεγχοσ αϋρα ςτα λϊςτιχα).
Ϊτςι μειώνεται η κατανϊλωςη καυςύμου και παρϊλληλα ςυμβϊλλω ςτην
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ.
Σαξιδεϑοντασ με πλούο

ε περύπτωςη καθυςτϋρηςησ αναχώρηςησ του πλούου, δικαιοϑςτε πλόρη
κϊλυψη των εξϐδων διατροφόσ και διαμονόσ μϋχρισ ϐτου αναχωρόςει το πλούο.
Επύςησ μπορεύτε να ακυρώςετε το ειςιτόριο και να πϊρετε πύςω το ποςϐ που
εύχατε καταβϊλει. Αν η ταλαιπωρύα ςασ όταν υπερβολικό (κατϊ την διϊρκεια
καθυςτϋρηςησ του πλούου) μπορεύτε να διεκδικόςετε και αποζημύωςη.

Εϊν δεν ταξιδϋψετε και ενημερώςετε ϋγκαιρα, παύρνετε το 50% τησ αξύασ
του ειςιτηρύου. Τπεϑθυνοσ για την καταβολό του ειςιτηρύου εύναι ο ναυτικϐσ
πρϊκτορασ.

Εϊν δεν ταξιδϋψετε με δικό ςασ υπαιτιϐτητα, χϊνετε το ειςιτόριο.

Οι ϐροι που αναφϋρονται ςτο ειςιτόριο καθώσ και ςτην απϐδειξη
μεταφορϊσ οχόματοσ πρϋπει να εύναι εγκεκριμϋνοι απϐ το Τπουργεύο
Εμπορικόσ Ναυτιλύασ.

Ο επιβϊτησ δικαιοϑται να μεταφϋρει αποςκευϋσ, το βϊροσ και ο ϐγκοσ
πρϋπει να ορύζεται ςτην πύςω πλευρϊ του ειςιτηρύου. Εϊν ο επιβϊτησ
παραδώςει τισ αποςκευϋσ του ςτο πλούο για φϑλαξη, ςε περύπτωςη απώλειασ ό
καταςτροφόσ ευθϑνεται ο Πλούαρχοσ και το πλόρωμα του πλούου. Ο επιβϊτησ
δικαιοϑται αποζημύωςησ το ανώτερο ςτα 736,70 € ανϊ μονϊδα ό δϋμα. Για την
καταβολό τησ αποζημύωςησ απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι η δόλωςη απϐ τον
επιβϊτη του περιεχομϋνου και τησ αξύασ των αποςκευών που παραδύδει προσ
φϑλαξη.

Απαγορεϑεται η ϋκδοςη ειςιτηρύων εντϐσ των επιβατικών πλούων.
Επιτρϋπεται η ϋκδοςη ςυμπληρωματικοϑ ειςιτηρύου, με αναφορϊ ςτο αρχικϐ
ειςιτόριο λϐγω αλλαγόσ θϋςησ ό ανακριβών ςτοιχεύων ςτο αρχικϐ ειςιτόριο.

ε περύπτωςη ϊρνηςησ ϋκδοςησ ειςιτηρύου απϐ τον πρϊκτορα με την
αιτιολογύα ϐτι ϋχει καλυφθεύ ο αριθμϐσ, εϊν διαπιςτωθεύ ϐτι αυτϐ δεν ιςχϑει,
πρϋπει να το καταγγεύλετε ςτισ κατϊ τϐπο αρμϐδιεσ λιμενικϋσ αρχϋσ για την
επιβολό
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Για προβλήματα: 1520 - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΤΠΟΙΑΝ), ςτα γραφεία
τησ Tουριςτικήσ Aςτυνομίασ και ςτισ οργανώςεισ καταναλωτών.
Ένωςη Καταναλωτών Χύου Πολυτεχνείου 13 2οσ όροφοσ Σηλ - Fax : 2271044073
Ώρεσ
γραφείου
09:00-13:00
www.enkachiou.gr
Εmail:
enkachiou@yahoo.gr
Οδικό αςφϊλεια – ΟΔΗΓΗΗ
Αςφαλόσ οδόγηςη … το ςπύτι μασ, ο τελικϐσ μασ προοριςμϐσ.

Γνωρύζουμε και υπακοϑμε ςτον ΚΟΚ (Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ)
http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdf
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=249&id=&tid=249











Σηροϑμε τα ϐρια ταχϑτητασ.
Δεν οδηγοϑμε ποτϋ υπϐ την επόρεια αλκοϐλ.
Υορϊμε ζώνη αςφαλεύασ και ςτα πύςω καθύςματα.
Αςφαλύζουμε τα παιδιϊ ςτα ειδικϊ καθύςματα.
Οι οδηγού δύτροχων φορϊμε πϊντοτε κρϊνοσ.
εβϐμαςτε τισ προτεραιϐτητεσ.
Δεν προςπερνϊμε απϐ δεξιϊ.
Δεν οδηγοϑμε ςτη λωρύδα ϋκτακτησ ανϊγκησ.
εβϐμαςτε τουσ πεζοϑσ.
Δεν χρηςιμοποιοϑμε κινητϐ τηλϋφωνο ό ϊλλεσ ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ.

Οικολογικό οδόγηςη

Προτιμοϑμε τα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ και ϐταν χρειαζϐμαςτε το
αυτοκύνητο, ςκεφτϐμαςτε και οδηγοϑμε οικολογικϊ (ςυνετϊ, όπια και με
αςφϊλεια), μειώνοντασ την κατανϊλωςη καυςύμου και των εκπομπών ρϑπων
που προκαλοϑν το φαινϐμενο του θερμοκηπύου και περιορύζοντασ τα τροχαύα
ατυχόματα.

Αλλϊζουμε ταχϑτητα ςτισ 2000 - 2500 ςτροφϋσ

Οδηγοϑμε με ςταθερό ταχϑτητα

Προβλϋπουμε τισ ςυνθόκεσ κυκλοφορύασ

ταματϊμε επιβραδϑνοντασ ομαλϊ

βόνουμε τον κινητόρα ςε μακρϋσ ςτϊςεισ

Ελϋγχουμε τακτικϊ την πύεςη των ελαςτικών

Αποφεϑγουμε τη μεταφορϊ των περιττών φορτύων και τη χρόςη
ςχαρών οροφόσ

Κϊνουμε ςωςτό και τακτικό ςυντόρηςη του οχόματοσ και των
ελαςτικών

Κϊνουμε ςυνετό χρόςη του κλιματιςμοϑ, και ϐταν εύναι δυνατϐ, τον
αποφεϑγουμε

Μοιραζϐμαςτε το αυτοκύνητο για τη δουλειϊ ό τη βϐλτα
www.ecodriving.gr, www.savemorethanfuel.eu
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Παιδύ και Οδικό Αςφϊλεια
Σα παιδιϊ εύναι το μϋλλον και η ελπύδα μασ. Δεν αξύζουν τύποτε λιγϐτερο απϐ
απϐλυτη προςταςύα, πλόρη ενημϋρωςη, ευαιςθητοπούηςη ςε θϋματα οδικόσ
αςφϊλειασ και κυκλοφοριακόσ αγωγόσ και φυςικϊ αςφϊλεια ςτισ μετακινόςεισ
τουσ εύτε εντϐσ αυτοκινότου εύτε ϐταν κυκλοφοροϑν με τα πϐδια.
Δυςτυχώσ ςτη χώρα μασ εύναι πολϑ ςυχνϐ και λυπηρϐ το φαινϐμενο να
βλϋπουμε παιδιϊ ςτην αγκαλιϊ του ςυνοδηγοϑ του αυτοκινότου, χωρύσ να ϋχει
δεθεύ οϑτε καν ο ςυνοδηγϐσ με τη ζώνη αςφαλεύασ ό, ακϐμη χειρϐτερα, η
εικϐνα ενϐσ ανόλικου παιδιοϑ να παύζει με το... τιμϐνι ςτην αγκαλιϊ του οδηγοϑ,
με το αυτοκύνητο να κινεύται «κανονικϊ»...
Ο Κ.Ο.Κ., εν προκειμϋνω, εύναι διαφωτιςτικϐσ: «Για τη μεταφορϊ παιδιών
ηλικύασ μικρϐτερησ των 12 ετών με αυτοκύνητο, εύναι υποχρεωτικό η χρόςη
ειδικών μϋςων ςυγκρϊτηςησ και προςταςύασ ϐπωσ καθιςμϊτων, ζωνών
αςφαλεύασ κ.λπ. Σο πρϐςτιμο εύναι 83 ευρώ». Επύςησ, ςε ϊλλο ϊρθρο
αναφϋρεται: «Απαγορεϑεται η κατϊληψη θϋςησ παραπλεϑρωσ του οδηγοϑ απϐ
παιδιϊ ηλικύασ μικρϐτερησ των 12 ετών, εφϐςον δε ςυγκρατοϑνται με
εγκεκριμϋνο ςϑςτημα ςυγκρϊτηςησ κατϊλληλο για την ηλικύα, το ϑψοσ και το
βϊροσ τουσ». Διευκρύνηςη: Σα παιδιϊ πρϋπει να αποφεϑγεται να κϊθονται ςτο
κϊθιςμα του ςυνοδηγοϑ, καθώσ ατυχόματα ϋχουν δεύξει ϐτι παθαύνουν
ςοβαρϋσ κακώςεισ και τραυματιςμοϑσ απϐ τουσ αερϐςακουσ.
Κατϊ ςυνϋπεια: για τα παιδιϊ εύναι υποχρεωτικϐ το παιδικϐ καθιςματϊκι που
πρϋπει να εύναι τοποθετημϋνο ςτο πύςω κϊθιςμα υπϐ την επύβλεψη του ενϐσ
γονιοϑ, ο οπούοσ πρϋπει να εύναι δεμϋνοσ και αυτϐσ με ζώνη αςφαλεύασ.
Όταν το παιδύ, λϐγω ηλικύασ, αποχωριςτεύ το παιδικϐ κϊθιςμα, πρϋπει να
δϋνεται και αυτϐ πϊντα με ζώνη αςφαλεύασ ςτο πύςω κϊθιςμα ϐμωσ και ποτϋ
ςτο κϊθιςμα του ςυνοδηγοϑ, ϋωσ την ηλικύα των 12 ετών τουλϊχιςτον, ϐπωσ
προβλϋπει ςχετικϊ ο Κ.Ο.Κ.
Πϋρα, ϐμωσ, απϐ τη μετακύνηςη των παιδιών εντϐσ του αυτοκινότου εύναι
εξαιρετικϊ ςημαντικϐ να τα ευαιςθητοποιόςουμε ςχετικϊ με την
κυκλοφοριακό ςυμπεριφορϊ τουσ, ϐταν μετακινοϑνται με τα πϐδια.
Πρϋπει να τα ενημερώνουμε για τα ςόματα του Κ.Ο.Κ. και για τη λειτουργύα
των φωτεινών ςηματοδοτών (φαναριών) και φυςικϊ για τον αςφαλό τρϐπο
κυκλοφορύασ.
Εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐ να μϊθουμε τα παιδιϊ μασ να διαςχύζουν τουσ
δρϐμουσ απϐ τισ διαβϊςεισ ςτουσ φωτεινοϑσ ςηματοδϐτεσ (φανϊρια), να
ελϋγχουν προςεκτικϊ την κύνηςη και ςτα δϑο ρεϑματα κυκλοφορύασ ενϐσ
δρϐμου, προτοϑ τον διαςχύςουν και να χρηςιμοποιοϑν πϊντα το πεζοδρϐμιο,
ϐπου εύναι αυτϐ διαθϋςιμο για τισ μετακινόςεισ τουσ.
Επύςησ, να μην παύζουν ςε δημϐςιουσ δρϐμουσ, αλλϊ ςτουσ ειδικοϑσ χώρουσ
ϊθληςησ και ςτα πϊρκα, ϐπου αυτϐ επιτρϋπεται.
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Δύκυκλο
Η κύνηςη με δύτροχο απαιτεύ ακϐμη μεγαλϑτερη ςυγκϋντρωςη, εμπειρύα και
υψηλϐτερο επύπεδο φυςικόσ κατϊςταςησ, ςε ςχϋςη με την οδόγηςη
αυτοκινότου, καθώσ το ςώμα ςυμμετϋχει πολϑ περιςςϐτερο ςτην κύνηςη.

Υροντύζουμε για την ϊριςτη ςυντόρηςη του δύτροχοϑ μασ (αλλαγό
ελαςτικών ςτα προβλεπϐμενα χρονικϊ διαςτόματα, τακτικϊ ςϋρβισ κ.λ.π.)

Υορϊμε κρϊνοσ ςε κϊθε μασ μετακύνηςη. Σο κρϊνοσ μπορεύ ςε
περύπτωςη πτώςησ να μασ ςώςει απϐ βαρϑτατεσ κρανιο-εγκεφαλικϋσ
κακώςεισ.

Κρατϊμε πϊντα αποςτϊςεισ αςφαλεύασ απϐ τα υπϐλοιπα οχόματα και
δύτροχα.

Καλϐ εύναι, ιδύωσ ςε μϋρεσ χωρύσ ηλιοφϊνεια, να ϋχουμε αναμμϋνα τα
φώτα του δύτροχου, γιατύ ϋτςι γινϐμαςτε καλϑτερα διακριτού απϐ τουσ
οδηγοϑσ αυτοκινότων.
Ευρωπαώκϐσ Φϊρτησ των δικαιωμϊτων του πεζοϑ
O πεζϐσ ϋχει δικαύωμα να ζει ςε ϋνα υγιϋσ περιβϊλλον και να απολαμβϊνει
ελεϑθερα τουσ δημϐςιουσ χώρουσ μϋςα ςε κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ που θα
εξαςφαλύζουν τη ςωματικό και ψυχικό του υγεύα.
O πεζϐσ ϋχει δικαύωμα να ζει ςε αςτικϊ κϋντρα ό χωριϊ οργανωμϋνα για την
εξυπηρϋτηςη του ανθρώπου και ϐχι του αυτοκινότου, τα οπούα να διαθϋτουν
υποδομό προςιτό ςτουσ πεζοϑσ και ςτουσ ποδηλϊτεσ.
Tα παιδιϊ, οι ηλικιωμϋνοι και τα μειονεκτοϑντα ϊτομα δικαιοϑνται μύα πϐλη
που να αποτελεύ χώρο κοινωνικοπούηςόσ τουσ και ϐχι χώρο επιδεύνωςησ τησ
κατϊςταςησ αδυναμύασ τουσ.
Σα μειονεκτοϑντα ϊτομα δικαιοϑνται ειδικών μϋτρων τα οπούα θα τουσ
εγγυώνται την ϐςο το δυνατϐ μεγαλϑτερη ανεξαρτηςύα κινητικϐτητασ μϋςω
προςαρμογόσ του δημϐςιου χώρου, τεχνικών ςυςτημϊτων κυκλοφορύασ και
δημοςύων μϋςων μεταφορϊσ (διαχωριςτικϋσ γραμμϋσ, προειδοποιητικϋσ
ενδεύξεισ, ακουςτικό ςόμανςη, πρϐςβαςη με ευκολύα ςε λεωφορεύα, τρϊμ και
τραύνα).
Ο πεζϐσ δικαιοϑται να ϋχει ςτην αποκλειςτικό του χρόςη αφενϐσ μεν αςτικϋσ
ζώνεσ, κατϊ το δυνατϐν εκτεταμϋνεσ, οι οπούεσ δεν θα αποτελοϑν απλώσ
“νηςύδεσ πεζώv” αλλϊ θα εντϊςςονται αρμονικϊ ςτη γενικό ςυγκρϐτηςη τησ
πϐλησ, αφετϋρου δε διαςυνδεϐμενεσ ςϑντομεσ, λογικϋσ και αςφαλεύσ διαδρομϋσ.
υγκεκριμϋνα, ο πεζϐσ ϋχει δικαύωμα:
α)
ςτην τόρηςη των προδιαγραφών που θεωροϑνται αποδεκτϋσ απϐ
επιςτημονικό ϊποψη και αφοροϑν τισ εκπομπϋσ θορϑβου και χημικών ουςιών
απϐ τα αυτοκύνητα,
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β)
ςτη γενικευμϋνη χρόςη, ςτα δημϐςια μεταφορικϊ μϋςα, αυτοκινότων
που δεν αποτελοϑν πηγό ατμοςφαιρικόσ ρϑπανςησ ό ηχορϑπανςησ,
γ)
ςτη δημιουργύα πνευμϐνων πρϊςινου, μεταξϑ ϊλλων, μϋςω τησ
δενδροφϑτευςησ αςτικών περιοχών,
δ)
ςτον καθοριςμϐ ορύων ταχϑτητασ και ςτην επαναδιευθϋτηςη των οδών
και των διαςταυρώςεων ώςτε να υπϊρχουν πραγματικϋσ εγγυόςεισ για την
κυκλοφορύα των πεζών και των ποδηλατών,
ε) ςτην απαγϐρευςη των διαφημύςεων που προβϊλλουν την επικύνδυνη και
αντικανονικό χρόςη του αυτοκινότου,
ςτ) ςε αποτελεςματικϊ ςυςτόματα ςόμανςησ που να εξυπηρετοϑν και ϐςουσ
ςτεροϑνται ϐραςησ ό ακοόσ,
ζ) ςε ειδικϊ μϋτρα που θα επιτρϋπουν τη ςτϊςη, την πρϐςβαςη και τη διϊβαςη
οδών και πεζοδρομύων,
η) ςτην προςαρμογό του οχόματοσ και εξοπλιςμοϑ των αυτοκινότων κατϊ
τρϐπο ώςτε να αμβλυνθοϑν τα πιο αιχμηρϊ μϋρη τουσ και να καταςτοϑν
αποτελεςματικϐτερα τα ςυςτόματα προειδοποιητικών φωτεινών ςημϊτων,
θ)
ςτην καθιϋρωςη ενϐσ ςυςτόματοσ ευθϑνησ περύ του κινδϑνου οϑτωσ
ώςτε εκεύνοι που δημιουργοϑν τον κύνδυνο να υφύςτανται και τισ οικονομικϋσ
ςυνϋπειεσ (ϐπωσ π.χ. ςτη Γαλλύα απϐ το 1985),
ι)
ςε εκπαύδευςη οδηγών αυτοκινότων που θα αποβλϋπει ςε
προςαρμοςμϋνη οδικό ςυμπεριφορϊ ωσ προσ τουσ πεζοϑσ και ϐςουσ
κυκλοφοροϑν με μικρό ταχϑτητα.
Ο πεζϐσ ϋχει δικαύωμα για απϐλυτη και πλόρη ελευθερύα μετακύνηςησ, η οπούα
εύναι δυνατό με τη χρηςιμοπούηςη ϐλων των μϋςων μεταφορϊσ. υγκεκριμϋνα,
ϋχει δικαύωμα:
α)
ςε φιλικϐ για το περιβϊλλον πλόρεσ δύκτυο δημοςύων μεταφορικών
μϋςων κατϊλληλο για την ικανοπούηςη των αναγκών ϐλων των πολιτών,
μειονεκτοϑντων ό μη,
β) ςε διευκολϑνςεισ για τα ποδόλατα που θα καλϑπτουν ολϐκληρη την πϐλη,
γ) ςτη διαμϐρφωςη χώρων ςτϊθμευςησ κατϊ τϋτοιο τρϐπο που δεν
παρεμποδύζουν την κινητικϐτητα των πεζών και θα τουσ επιτρϋπουν να
επωφελοϑνται απϐ τα αρχιτεκτονικϊ πλεονεκτόματα.
Κϊθε κρϊτοσ πρϋπει να εξαςφαλύζει την πλόρη ενημϋρωςη των πεζών ωσ προσ
τα δικαιώματϊ τουσ καθώσ και ωσ προσ τισ εναλλακτικϋσ δυνατϐτητεσ
κυκλοφορύασ που εύναι φιλικϋσ τϐςο για τα ϊτομα ϐςο και για το περιβϊλλον,
μϋςω των καταλληλϐτερων διαϑλων και όδη απϐ τισ πρώτεσ βαθμύδεσ τησ
ςχολικόσ εκπαύδευςησ.
www.enosipezon.gr
Πεζϐσ
Απαραύτητη εύναι, πϋρα απϐ την αγωγό των οδηγών, και η κυκλοφοριακό
αγωγό των πεζών, καθώσ και αυτού, αντύθετα με την κοινϊ διαδεδομϋνη
αντύληψη, δεν εύναι ϊμοιροι ευθυνών ςτα ατυχόματα, ιδύωσ ςτισ (παρϊνομεσ
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απϐ τη μεριϊ των πεζών) διαβϊςεισ δρϐμων, ϐπου ϋχουν χτυπηθεύ απϐ
αυτοκύνητο ό μοτοςικλϋτα, πολλϋσ φορϋσ με υψηλό ταχϑτητα.
Ωλλωςτε, ςϑμφωνα και με τα ςτοιχεύα τησ Σροχαύασ, ςτο ϋνα τρύτο των
ατυχημϊτων εμπλϋκονται πεζού.
Κανϐνεσ κυκλοφορύασ Πεζών

Προτιμϊμε να διαςχύζουμε τουσ δρϐμουσ απϐ διαβϊςεισ με φωτεινοϑσ
ςηματοδϐτεσ, ϐπου υπϊρχουν, ςυμμορφοϑμενοι με τισ ενδεύξεισ τουσ.

Εξαιρετικό προςοχό απαιτεύ η κύνηςη ανϊμεςα ςε ςειρϋσ ςταματημϋνων
οχημϊτων κατϊ τη διϊςχιςη ενϐσ δρϐμου με πολλϋσ λωρύδεσ, ιδύωσ αν
πρϐκειται να περϊςουμε μπροςτϊ απϐ ϋνα ογκώδεσ ϐχημα (π.χ. απϐ ϋνα
λεωφορεύο), το οπούο παρεμποδύζει την ορατϐτητα. Προτοϑ προχωρόςουμε,
ελϋγχουμε με προςοχό αν ανϊμεςα ςτισ ςειρϋσ κινεύται κϊποιο δύτροχο, το
οπούο μπορεύ να μασ χτυπόςει.

Εύναι απϐλυτα ςημαντικϐ να διευκολϑνουμε την κύνηςη των οχημϊτων
περπατώντασ ςτο πεζοδρϐμιο, ϐπου αυτϐ εύναι διαθϋςιμο.

ε δρϐμουσ χωρύσ διαβϊςεισ πεζών ό φωτεινοϑσ ςηματοδϐτεσ,
διαςχύζουμε το δρϐμο κϊθετα και ϐχι διαγώνια και αφοϑ ϋχουμε ελϋγξει
προηγουμϋνωσ προςεκτικϊ δεξιϊ και αριςτερϊ αν διϋρχονται οχόματα.

Δεν διαςχύζουμε κϊθετα κϊποιο δρϐμο ςε «τυφλϋσ» ςτροφϋσ που δεν
παρϋχουν ορατϐτητα ςε εμϊσ ό τα διερχϐμενα οχόματα.

ε δρϐμουσ διπλόσ κυκλοφορύασ χωρύσ νηςύδα ό πεζοδρϐμιο, πρϋπει να
περπατϊμε αριςτερϊ, ώςτε να ελϋγχουμε εμεύσ οι ύδιοι τα οχόματα που
κινοϑνται προσ το μϋροσ μασ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 38§3 του Κ.Ο.Κ.:
«§3. Οι πεζού που χρηςιμοποιοϑν το οδϐςτρωμα υποχρεοϑνται να βαδύζουν
αντύθετα με την κατεϑθυνςη τησ κυκλοφορύασ και ϐςο το δυνατϐν πληςιϋςτερα
ςτο ϊκρο του οδοςτρώματοσ, εκτϐσ αν κατ’ αυτϐν τον τρϐπο κινδυνεϑουν ό δεν
το επιτρϋπουν ειδικϋσ περιςτϊςεισ.»
Ωτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτο πεζοδρϐμιο
Ϊχετε ποτϋ βρεθεύ ςε θϋςη να ςυνοδεϑετε φύλο η ςυγγενό µε κινητικϊ
προβλόματα, ςτον δρϐμο; Ακϐμη, ϋχετε ςπρώξει το καροτςϊκι του μωροϑ ςασ;
Ϊχετε προςπαθόςει να διαςχύςετε µε αμαξύδιο τουσ δρϐμουσ απϐ τισ διαβϊςεισ
και τισ διαμορφωμϋνεσ, γι’ αυτϐ το λϐγο, ρϊμπεσ των πεζοδρομιών;
Και το καθεςτώσ που αντιμετωπύζει ϋνασ ϊνθρωποσ (ϋνασ ςυνϊνθρωπϐσ µασ!)
µε κινητικϊ προβλόματα, εύναι το ϐτι απλϊ δεν μπορεύ να χρηςιμοποιόςει αυτϋσ
τισ ρϊμπεσ. 9 ςτισ 10 περιπτώςεισ βρύςκει παρκαριςμϋνο αυτοκύνητο (ό
μηχανό...) ακριβώσ μπροςτϊ ςτισ ρϊμπεσ αυτϋσ.
Παρακϊτω βρεύτε μια ςϑντομη επιςόμανςη / παρϊκληςη. Φωρϊνε 2 τϋτοιεσ
παρϊγραφοι ςε μια κϐλλα χαρτύ. Η πρϐταςη εύναι: Αν ϋχουμε ςτο πορτοφϐλι
µασ πϊντα 3-4 τϋτοιεσ κϐλλεσ, μποροϑμε ϐταν βλϋπουμε παρκαριςμϋνα
οχόματα μπροςτϊ ςτισ ρϊμπεσ, να βϊζουμε μια ςτον καθαριςτόρα του
αυτοκινότου (ό ςτο τιμϐνι, τη ςϋλλα κ.λπ. τησ μηχανόσ).
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Ασ ϋχουμε εμπιςτοςϑνη ςτην ευαιςθηςύα των ανθρώπων. Πολλϊ απϐ αυτϊ τα
φυλλϊδια που θα βϊλουμε θα πετϑχουν να ενημερώςουν, να ξυπνόςουν
ςυνειδόςεισ, να ευαιςθητοποιόςουν τουσ ςυμπολύτεσ µασ ςε θϋματα που επειδό
δεν ϋχουν ενημερωθεύ, αγνοοϑν.
Σο φυλλϊδιο μπορεύ να αναφϋρει:
ΠΑΡΚΑΡΟΝΣΑ ΕΔΨ ΣΕΡΕΙ ΣΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΤΝΑΝΘΡΨΠΟ ΟΤ ΠΟΤ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΑΤΣΗΝ ΣΗ ΔΙΑΒΑΗ… ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ
ΛΑΘΟ ΠΟΤ ΕΛΠΙΖΟΤΜΕ ΟΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ...
Ο Φιώτησ οδηγϐσ και πεζϐσ
Ποδηλατεύν
Σο Ποδηλατεύν γεννόθηκε επύςημα τον Οκτώβριο του 2005 απϐ μύα παρϋα
φύλων του ποδηλϊτου. Εκεύνο που τουσ ϋνωνε ϐλουσ όταν η αγϊπη για το
ποδόλατο. υνϋδεςαν τισ ιδιαιτερϐτητεσ και προτιμόςεισ του καθενϐσ με κοινϐ
παρανομαςτό την αγϊπη για το ποδόλατο, δημιουργώντασ το ϑνδεςμο
Ποδηλατών Φύου ‘Ποδηλατεύν’. Απϐ τα πολλϊ ονϐματα που ϋπεςαν ςτο τραπϋζι
ξεχώριςαν αυτϐ του Ποδηλατεύν γιατύ βγϊζει ϋνα δυναμιςμϐ, μύα κύνηςη ϐτι
δηλαδό τουσ χαρακτηρύζει.
Ϊνασ απϐ τουσ κϑριουσ ςτϐχουσ του Ποδηλατεύν εύναι να προωθόςουν την
ποδηλατικό προβολό του νηςιοϑ μασ με καταγραφό ποδηλατικών διαδρομών.
podilatein@yahoo.gr
Σηλ. 6948508646, 6947941115
ΟΕΤΟΔΟ
Ο Οργανιςμϐσ Εποπτεύασ Τποδομών και Οδών και Διαχεύριςησ Ολοκληρωμϋνων
χεδύων «Ο.Ε.Τ.Ο.Δ.Ο..», αποτελεύ Νομικϐ Πρϐςωπο Δημοςύου Δικαύου το
οπούο υπϊγεται ςτην Νομαρχιακό Αυτοδιούκηςη Φύου.
Ο Οργανιςμϐσ ςυςτόθηκε το 2000, με ςκοπϐ την ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη
(εποπτεύα,
ςυντόρηςη,
λειτουργύα,
επιδιϐρθωςη
και
ανϊπτυξη)
ςυγκοινωνιακών κ.λ.π. υποδομών που ανόκουν ςτην αρμοδιϐτητα τησ
Νομαρχιακόσ Αυτοδιούκηςησ Φύου.
Ειδικϐτερα οι αρμοδιϐτητεσ που αςκεύ η Ν.Α Φύου ςτο Εθνικϐ και Επαρχιακϐ
οδικϐ δύκτυο μεταβιβϊζονται και αςκοϑνται απϐ τον Οργανιςμϐ
«Ο.Ε.Τ.Ο.Δ.Ο..» ϐπωσ επύςησ των ΟΣΑ α’ βαθμοϑ ό φορϋων του ευρϑτερου
δημϐςιου τομϋα και που οι τελευταύοι τισ μεταβιβϊζουν για να τισ
διαχειρύζεται. Μεταξϑ ϊλλων πραγματοποιεύ δρϊςεισ ϐπωσ εποπτεύα και
ϋλεγχοσ των υποδομών για την καταγραφό ζημιών και προβλημϊτων,
αντικατϊςταςη κατεςτραμμϋνων εγκαταςτϊςεων και τμημϊτων των
υποδομών, τακτικό ςυντόρηςη και καθαριϐτητα των χώρων των υποδομών,
ϋλεγχοσ του οδικοϑ δικτϑου για παρϊνομεσ καταπατόςεισ, επεμβϊςεισ, τομϋσ
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κ.λ.π. και ενεργοπούηςη διαδικαςιών κυρώςεων, προςτύμων, εποπτεύα –
επύβλεψη των φορϋων που εκτελοϑν ϋργα ςυντόρηςησ, βελτύωςησ, λειτουργύασ
και εν γϋνει διαχεύριςησ των υποδομών.
Οδικϐ Δύκτυο Ευθϑνησ
την ευθϑνη του Οργανιςμοϑ Ε.Τ.Ο.Δ.Ο. εύναι το εθνικϐ και το επαρχιακϐ
οδικϐ δύκτυο του Νομοϑ.
Σο εθνικϐ δύκτυο αποτελεύται μϐνο απϐ μια οδϐ, Καρδϊμυλα -Φύοσ -Καλλιμαςιϊ,
ςυνολικοϑ μόκουσ 38,3 χιλιομϋτρων. Πιο αναλυτικϊ, η απϐςταςη Φύου Καρδαμϑλων εύναι 28 χιλιϐμετρα και Φύου -Καλλιμαςιϊσ 10,3 χιλιϐμετρα.
Σο επαρχιακϐ δύκτυο του Νομοϑ αποτελεύται απϐ τισ παρακϊτω οδοϑσ:

Α/Α ΟΔΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Φύοσ -Βολιςςϐσ -Αγιϊςματα δια Φαλϊνδρων, Αφροδιςύων
και Κερϊμου
Καρδϊμυλα -Αμϊδεσ -Κϋραμοσ δια Μαρμϊρου, Βικύου και
Καμπιών εισ επαρχιακό οδϐ 1
Καρδϊμυλα -Πιτυϐσ -Ωγιοσ Ιςύδωροσ, απϐ εθνικό οδϐ Φύου
-Καρδαμϑλων εισ επαρχιακό οδϐ 1
Διευχϊ -Κηπουριϋσ -Καμπιϊ απϐ επαρχιακό οδϐ 1 και δια
Υυτών -παρτοϑντασ εισ επαρχιακό οδϐ 2
παρτοϑντα -Σρεισ Μϑλοι απϐ επαρχιακό οδϐ 4 εισ
επαρχιακό οδϐ 1
Κατϊβαςη -ιδηροϑντα απϐ επαρχιακό οδϐ 1
Βολιςςϐσ -Λιμνιϊ
Βολιςςϐσ -Νενητοϑρια -Αφροδύςια δια Πιραμϊσ,
Παρπαριϊσ, Σρυπών, Μελανιοϑσ, Αγ. Γϊλακτοσ,
Κουρουνύων και Εγρηγϐρου εισ επαρχιακό οδϐ 1
Βολιςςϐσ -Αγύα Μαρκϋλλα -Παρπαριϊ εισ επαρχιακό οδϐ 8
Φύοσ -Καρυϋσ -Ελύντα δια μονόσ Κουρνϊ, Ν. Μονόσ και
Αυγωνϑμων (Αφετηρύα Φύοσ)
Φύοσ -Φαλκειϐσ -Αγύα Ειρόνη απϐ Εθνικόσ οδοϑ Φύου Καλλιμαςιϊσ και δια Ζυφιϊ, Αγύου Γεωργύου, Βϋςςασ και
Ελϊτασ
Φύοσ -Δαφνών -Φαλκειϐσ δια Βερβερϊτου εισ επαρχιακό
οδϐ 11
Νϋα Μονό -Δαφνών απϐ επαρχιακό οδϐ 10 εισ επαρχιακό
οδϐ 11
Φύοσ -Πυργύ -Παςαλιμϊνι απϐ εθνικό οδϐ Φύου Καλλιμαςιϊσ και δια Θολοποταμύου, Αρμολύων, Ολϑμπων
και Μεςτών εισ επαρχιακό οδϐ 11

Μόκοσ
χλμ

ςε

58,6
39
11
20
8,3
4,9
1,4
41,4
13,3
27
24,9
9,7
6,9
47,4
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15
16
17
18

19

20
21
22
23

Θολοποτϊμι -Ωγιοσ Γεώργιοσ απϐ επαρχιακό οδϐ 14 εισ
επαρχιακό οδϐ 11
Αρμϐλια -Βϋςςα -Όρμοσ Λιθύου απϐ επαρχιακό οδϐ 14
Αρμϐλια -Καλαμωτό -Κώμη απϐ επαρχιακό οδϐ 14
Φύοσ -Θυμιανϊ -Όρμοσ Καρφϊ (Αφετηρύα Φύοσ).
Αναφϋρεται ςτον δρϐμο Φύοσ -Καρφϊσ -Αγύα Ερμιϐνη Μϋγασ Λιμνιώνασ -Θυμιανϊ.
Θυμιανϊ -Βϊγια -Φαλκειϐσ απϐ επαρχιακό οδϐ 18 εισ
επαρχιακό οδϐ 11 (Αφορϊ τμόματα των οδών Θυμιανϊ Βϊγια, απϐ διαςταϑρωςη Αγύασ Βϊςασ -Βαβϑλοι και
Καρδαμϊδα -Φαλκειϐσ μϋςω Γεωργικόσ χολόσ)
Καλλιμαςιϊ -Νϋνητα -Καλαμωτό δια Βουνοϑ, Κοινόσ,
Πατρικών (Αφετηρύα Καλλιμαςιϊ)
Μυρμόγκι -Μϋςα και Ϊξω Διδϑμα -Κοινό απϐ επαρχιακό
οδϐ 14 εισ επαρχιακό οδϐ 20
Θολοποτϊμι -ταυρύ -Καλαμωτό απϐ επαρχιακό οδϐ 14
εισ επαρχιακό οδϐ 20
Πυργύ -Εμπορειϐσ απϐ επαρχιακό οδϐ 14
υνολικϐ μόκοσ επαρχιακοϑ δικτϑου

4,1
11,5
6,9
10,8

4,2

14,8
6
7,5
5,8
372,4

Εκτϐσ των παραπϊνω, ϋχουν καταςκευαςτεύ οδού, που παραδοςιακϊ
χαρακτηρύζονται ςαν επαρχιακού και η επύβλεψη και ςυντόρηςη τουσ γύνεται
με ευθϑνη τησ Ν.Α. Φύου.
Σο ςυνολικϐ μόκοσ του οδικοϑ δικτϑου που ανόκει ςτισ αρμοδιϐτητεσ τησ
Νομαρχιακόσ Αυτοδιούκηςησ εύναι 441,6 χιλιϐμετρα.
Δωρεϊν Φώροι τϊθμευςησ
τα πλαύςια τησ προςπϊθειασ του να εξυπηρετόςει τουσ πολύτεσ τησ Φύου, ο «Ο
Ε.Τ.Ο.Δ.Ο.» δημιοϑργηςε ϋναν ϊνετο και ςϑγχρονο χώρο δωρεϊν ςτϊθμευςησ
180 αυτοκινότων, ςτο τϋρμα τησ οδοϑ Αλατύου, ςτην περιοχό Αγύου Ιακώβου
τησ πϐλησ τησ Φύου και ϋναν δεϑτερο χώρο δωρεϊν ςτϊθμευςησ περύπου 60
οχημϊτων, ςτην οδϐ Καλουτϊ & Αλοιμονϊκη ςτα Σαμπϊκικα Φύου.
Οργανιςμόσ Εποπτείασ Τποδομών & Οδών & Διαχείριςησ Ολοκληρωμένων
χεδίων "ΟΕΤΟΔΟ" Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37, Υάρκαινα
Τηλ. 22710 81440 & 81441 Φωρίσ χρέωςη: 800 11 81440
oeuodos@otenet.gr
www.chios.gr/na/oeyodos.asp
Προςφερϐμενοι χώροι ςτϊθμευςησ ςτα ϐρια του Δόμου Φύου:
Α. Περιοχό Υϊρκαινασ
Β. ΝΟΦ (Λεωφϐροσ Αιγαύου)
Γ. Περιοχό Ρϊμνησ
Δ. Εϑοδοσ 1 (οδϐσ Αλατύου)
Ε. Εϑοδοσ 2 (οδϐσ Καλουτϊ)
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α. Για τουσ πολύτεσ που ςταθμεϑουν τα οχόματϊ τουσ ςτουσ χώρουσ
ςτϊθμευςησ που βρύςκονται ςτισ περιοχϋσ Υϊρκαινασ, ΝΟΦ και Ρϊμνησ,
παρϋχεται η δυνατϐτητα δωρεϊν μετακύνηςόσ τουσ απϐ και προσ το κϋντρο τησ
πϐλησ με λεωφορεύα.
β. Η μεταφορϊ των πολιτών γύνεται ΜΟΝΟ με λεωφορεύα που φϋρουν την
ϋνδειξη ΔΨΡΕΑΝ.
γ. Οι ςτϊςεισ ςτο κϋντρο τησ πϐλησ γύνονται ςτο Δημαρχεύο και ςτο Βυζαντινϐ
Μουςεύο (Σζαμύ).
Σηλ. 2271042842, 2271029990, 2271044415, fax. 2271029059
ΝΕΨΡΕΙΨΝ 9 - ΦΙΟ
www.chioscity.gr/newpages/astynomia
email dxios2@otenet.gr
Υύλοσ του Πεζοϑ
Ομϊδα πρωτοβουλύασ πολιτών τησ Φύου για τα δικαιώματα των πεζών και την
ποιϐτητα ζωόσ
Ο «Υύλοσ του Πεζοϑ», αγωνύζεται με διϊφορουσ τρϐπουσ να πεύςει τουσ πολύτεσ,
τουσ αιρετοϑσ αλλϊ και τουσ υπηρεςιακοϑσ παρϊγοντεσ, ϐτι οι πεζού ϋχουν
δικαιώματα που πρϋπει να γύνονται ςεβαςτϊ. Κι αυτϐ επειδό η αςφϊλεια
κύνηςησ ςτουσ δρϐμουσ τησ πϐλησ εύναι αυτονϐητο δεύγμα πολιτιςμοϑ
ϋμπρακτη απϐδειξη ςεβαςμοϑ τησ Αξύασ τησ ζωόσ.
Η δυςκολύα κύνηςησ ςτα πεζοδρϐμια, η επιθετικϐτητα των οδηγών, ο
εκκωφαντικϐσ θϐρυβοσ των τροχοφϐρων, δημιουργοϑν τη χειρϐτερη δυνατό
εικϐνα για τη Φύο. Σο ενεργϐ ενδιαφϋρον τησ κοινωνύασ μασ για την ποιϐτητα
ζωόσ και την αςφϊλεια των πεζών ςτουσ δρϐμουσ, εύναι ϋνα ςτούχημα που
πρϋπει κερδύςουμε αν θϋλουμε να μιλϊμε για υψηλϐ πολιτιςμϐ, ϐπωσ ςυχνϊ
δηλώνουμε ϐλοι.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Διαμονό ςε ξενοδοχεύο – ενοικιαζϐμενα δωμϊτια
ε ξενοδοχεύο:

Οι τιμϋσ διαμορφώνονται ελεϑθερα και πρϋπει να αναγρϊφονται ςε
κϊθε δωμϊτιο

Θα πρϋπει να τηροϑνται ϐλεσ οι διαφημιζϐμενεσ παροχϋσ, ϐπωσ και να
προςφϋρεται ϐτι ακριβώσ ζητόςαμε και ςυμφωνόθηκε ανϊλογα με τισ
δυνατϐτητεσ του ξενοδοχεύου και του δωματύου (απϐςταςη απϐ τη θϊλαςςα,
θϋα, κλιματιςμϐσ, τηλεϐραςη, cd player, πρωινϐ, κλπ)

Ο ξενοδϐχοσ δικαιοϑται να ςασ ζητόςει προκαταβολό ωσ το 25% τησ
τιμόσ του δωματύου (προαιρετικϊ)
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Η προκαταβολό χϊνεται ςε περύπτωςη που ματαιώςετε ό αναβϊλετε το
ταξύδι και δεν ϋχετε ενημερώςει εγκαύρωσ τον ξενοδϐχο (τουλϊχιςτον 21 μϋρεσ
πριν), διαφορετικϊ υποχρεοϑται να επιςτρϋψει τα χρόματα

ε περύπτωςη που χρηςιμοποιόςετε το δωμϊτιο λιγϐτερεσ απϐ τισ
ςυμφωνηθεύςεσ ημϋρεσ, αν ειδοποιόςετε εγκαύρωσ δεν ϋχετε καμύα επιβϊρυνςη
διαφορετικϊ αναγκϊζεςτε να καταβϊλετε το 50% τησ τιμόσ που αρχικϊ
ςυμφωνόθηκε

Για να κατοχυρωθεύτε θα πρϋπει ο ξενοδϐχοσ να ςασ απαντόςει
εγγρϊφωσ με fax ό e-mail μϋςα ςε 3 ημϋρεσ ϐτι αποδϋχεται την παραγγελύα ςασ.
την περύπτωςη που δεν υπϊρχει ϋγγραφη απϊντηςη ό ϊλλη απϐδειξη τησ
κρϊτηςησ, αυτό θεωρεύται ϐτι ϋγινε για μύα ημϋρα και ανανεώνεται καθημερινϊ
ςιωπηρώσ (εφϐςον κανεύσ πελϊτησ – ξενοδϐχοσ δεν δηλώνει το αντύθετο)

Εγκαταλεύπετε το δωμϊτιο ωσ τισ 12 το μεςημϋρι, ενώ αν παραμεύνετε
ϋωσ τισ 6 το απϐγευμα θα επιβαρυνθεύτε με το 50% τησ τιμόσ

Η χρϋωςη των τηλεφωνημϊτων απϐ το ξενοδοχεύο εύναι ελεϑθερη
ε ενοικιαζϐμενα δωμϊτια:

Να φϋρουν το ειδικϐ ςόμα του ΕΟΣ

Να ϋχουν το ςτοιχειώδη εξοπλιςμϐ ενϐσ ςπιτιοϑ (ψυγεύο, κουζύνα,
ςκεϑη)

Να ϋχουν ςωςτϐ φωτιςμϐ

Να εύναι καθαρϊ και να παρϋχονται ςεντϐνια και πετςϋτεσ

Οι τιμϋσ και εδώ διαμορφώνονται ελεϑθερα, αλλϊ αναγρϊφονται
υποχρεωτικϊ ςτα δωμϊτια
υμβουλϋσ πεζοπορύασ ςτο βουνϐ
Μύα αςφαλόσ εκδρομό ςτο βουνϐ ξεκινϊει απϐ τα παποϑτςια.
Φρειϊζονται διαφορετικϊ παποϑτςια ό μπϐτεσ για κϊθε εύδοσ εδϊφουσ. Οι
μπϐτεσ πρϋπει να ςυγκρατοϑν τουσ αςτραγϊλουσ και να διευκολϑνουν την
κύνηςη ενώ οι ςϐλεσ τουσ πρϋπει να ϋχουν τισ κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ.

Φρειϊζονται επύςησ κατϊλληλα ενδϑματα για να φορεθοϑν ςε επϊλληλα
ςτρώματα ώςτε να προςθϋτεισ ό να αφαιρεύσ ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ.

Απαραύτητο ϋνα αντιανεμικϐ τζϊκετ ό κϊτι ζεςτϐ κι ασ ϋχει ζϋςτη. το
βουνϐ ο καιρϐσ μπορεύ ν’ αλλϊξει απϐτομα ό να χρειαςτεύ να μεύνει κανεύσ επύ
ώρεσ ςτϊςιμοσ .

Φρειϊζεται κατϊλληλο ςακύδιο, εφοδιαςμϋνο με τα απαραύτητα υλικϊ
πρώτων βοηθειών καθώσ και μερικϊ ςϑνεργα (αναπτόρασ, φακϐσ, ςουγιϊσ
κλπ) ανϊλογα με το ϋδαφοσ και την εποχό.

Φρειϊζεται ςεβαςμϐσ ςτο βουνϐ και κοινϐσ νουσ για να αποφϑγει κανεύσ
τισ δυςϊρεςτεσ εκπλόξεισ.

Δεν ανεβαύνεισ ςτισ πλαγιϋσ το καταμεςόμερο με θερμοκραςύεσ που
εξαντλοϑν τον οργανιςμϐ.

Δεν ξεκινϊσ χωρύσ αρκετϐ δροςερϐ νερϐ που θα ςε φτϊςει μϋχρι να
επιςτρϋψεισ.

Δεν πρϋπει να προγραμματύζεισ να φτϊςεισ πολϑ μακριϊ διϐτι ςε
περιμϋνει ο δρϐμοσ τησ επιςτροφόσ που κατϊ κανϐνα εύναι δυςκολϐτεροσ
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Δεν εγκαταλεύπουμε ΠΟΣΕ τουσ ςυνοδοιπϐρουσ ιδιαύτερα ςε ϊγνωςτα
εδϊφη

Δεν δοκιμϊζουμε ϊγνωςτα μονοπϊτια αν δεν ϋχουμε τη μϋρα μπροςτϊ
μασ ςε περύπτωςη που χαθοϑμε.

Δεν κινοϑμαςτε ςτο βουνϐ ϐταν υπϊρχει ομύχλη ακϐμα κι αν γνωρύζουμε
το μονοπϊτι

Μύα αναγκαςτικό διανυκτϋρευςη ςτο βουνϐ απϐ κακό εκτύμηςη, μπορεύ
να κρϑβει πολλοϑσ κινδϑνουσ, ιδιαύτερα αν το υψϐμετρο εύναι αρκετϊ μεγϊλο .


Πληροφορύα και Επικοινωνύα
Επικοινωνύα, Προςταςύα δεδομϋνων, Σεχνολογύεσ πληροφορικόσ και
επικοινωνύασ, Σηλεπικοινωνύεσ
ΦΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Βαςικϋσ πληροφορύεσ – Σι πρϋπει να προςϋχει ο καταναλωτόσ

Ο φορϋασ παροχόσ υπηρεςιών ηλεκτρονικοϑ εμπορύου οφεύλει να
προςφϋρει ςε καταναλωτϋσ και αρμϐδιεσ αρχϋσ, εϑκολη, ϊμεςη και ςυνεχό
πρϐςβαςη ςτισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ:
α) επωνυμύα του φορϋα παροχόσ τησ υπηρεςύασ,
β) γεωγραφικό διεϑθυνςη ςτην οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ και
γ) ςτοιχεύα που να επιτρϋπουν την ταχεύα επαφό και την ϊμεςη και ουςιαςτικό
επικοινωνύα με τον φορϋα παροχόσ τησ υπηρεςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και
τησ ηλεκτρονικόσ του διεϑθυνςησ.

Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του Π.Δ. 150/2001 για τισ
«ηλεκτρονικϋσ υπογραφϋσ», επιτρϋπεται η κατϊρτιςη ςυμβϊςεων με
ηλεκτρονικϊ μϋςα, με εξαύρεςη:
α) τισ ςυμβϊςεισ που θεμελιώνουν ό μεταβιβϊζουν εμπρϊγματα δικαιώματα
επύ των ακινότων,
β) τισ ςυμβϊςεισ οι οπούεσ απαιτοϑν, εκ του νϐμου, την προςφυγό ςε
δικαςτόρια, δημϐςιεσ αρχϋσ ό επαγγϋλματα που αςκοϑν δημϐςια εξουςύα και
γ) τισ ςυμβϊςεισ οι οπούεσ εμπύπτουν ςτο οικογενειακϐ ό κληρονομικϐ δύκαιο.

τουσ Κώδικεσ Δεοντολογύασ, οι οπούοι ςυντϊςςονται απϐ τισ ενώςεισ
επαγγελματιών και καταναλωτών και εγκρύνονται απϐ τον Τπουργϐ
Ανϊπτυξησ, λαμβϊνονται ιδύωσ υπϐψη τα ςυμφϋροντα ατϐμων με προβλόματα
ϐραςησ και εν γϋνει με αναπηρύα.

ε αγορϋσ ςτο Διαδύκτυο, οι καταναλωτϋσ πρϋπει να προςϋχουν
ιδιαύτερα τα παρακϊτω ςημεύα:
α) Αναγνωριςιμϐτητα επιχεύρηςησ – Να αποφεϑγουν ϊγνωςτα και
αμφιβϐλου προελεϑςεωσ ηλεκτρονικϊ καταςτόματα. Να βεβαιώνονται ϐτι ςε
περύπτωςη ατυχοϑσ ςυναλλαγόσ εύναι δυνατό η επικοινωνύα με την επιχεύρηςη,
ςημειώνοντασ τη διεϑθυνςη επικοινωνύασ και τα τηλϋφωνα, καθώσ, επύςησ,
κρατώντασ πϊντα τα αποδεικτικϊ ηλεκτρονικϊ μηνϑματα τησ ςυναλλαγόσ και
τησ επιβεβαύωςησ παραγγελύασ.
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β) Σρϐποσ αποςτολόσ – Να βεβαιώνονται ϐτι ο τρϐποσ αποςτολόσ τησ
παραγγελύασ που επιλϋγουν εύναι αςφαλόσ και ϐτι πραγματοποιεύται απϐ
κϊποια αναγνωρύςιμη εταιρεύα ό κρατικϐ ταχυδρομεύο. Να διαβϊζουν
προςεκτικϊ τη ςελύδα επιλογόσ του τρϐπου αποςτολόσ, προκειμϋνου να εύναι
ςύγουροι ϐτι ϋχουν επιλϋξει τον επιθυμητϐ τρϐπο, με το αντύςτοιχο κϐςτοσ.
γ) Αςφϊλεια ςυναλλαγόσ – Οι αγορϋσ μϋςω διαδικτϑου γύνονται, ωσ επύ το
πλεύςτον, μϋςω πιςτωτικών καρτών. Κατϊ ςυνϋπεια πρϋπει να αποφεϑγουν να
δύνουν τα προςωπικϊ τουσ ςτοιχεύα ςε εταιρεύεσ που ΔΕΝ χρηςιμοποιοϑν τουσ
μηχανιςμοϑσ αςφαλεύασ του διαδικτϑου (Secure Sockets Layer – SSL), οι οπούοι
και ςτϋλνουν κωδικοποιημϋνα και με αςφϊλεια τα ςτοιχεύα των καταναλωτών.
Για να αναγνωρύζουν αν η εταιρεύα απϐ την οπούα επιθυμοϑν να αγορϊςουν
προώϐν ό υπηρεςύα, χρηςιμοποιεύ SSL, πρϋπει να προςϋξουν τα εξόσ: Α) Αν με
την εύςοδο ςτη προςτατευμϋνη ιςτοςελύδα, θα εμφανιςτεύ προειδοποιητικϐ
μόνυμα, το οπούο θα αναφϋρει ϐτι ο ενδιαφερϐμενοσ εύναι ϋτοιμοσ να
επιςκεφτεύ ςελύδα αςφαλεύασ. ε περύπτωςη που ο ενδιαφερϐμενοσ ό κϊποιοσ
ϋχει ξαναεπιςκεφθεύ παρϐμοια ςελύδα, υπϊρχει πιθανϐτητα να ϋχει
απενεργοποιηθεύ η εμφϊνιςη αυτοϑ του μηνϑματοσ. Β) Αν, κϊτω δεξιϊ ςτο
πρϐγραμμα περιπλϊνηςησ (web browser), απεικονύζεται ϋνα λουκϋτο. Σο
εικονύδιο πρϋπει να δεύχνει το λουκϋτο ΚΛΕΙΣΟ, για να δηλώςει πωσ ο
καταναλωτόσ εύναι προςτατευμϋνοσ. Εϊν δεν υπϊρχει, ό εϊν απεικονύζεται
ανοικτϐ, τϐτε ο καταναλωτόσ πρϋπει ό να αποφεϑγει τη ςυναλλαγό ό να
χρηςιμοποιεύ κϊποιον ϊλλο τρϐπο πληρωμόσ. Γ) Να παρατηροϑν τη γραμμό
διεϑθυνςησ του διαδικτυακοϑ τϐπου (address bar). Εϊν η διεϑθυνςη αρχύζει με
“https://” αντύ για “http://” , τϐτε βρύςκεςτε ςε προςτατευμϋνη ςελύδα και η
ςυναλλαγό ςασ εύναι αςφαλόσ.

Όταν ο προμηθευτόσ δεν ϋχει secure server, τϐτε να αποφεϑγουν να
χρηςιμοποιοϑν ηλεκτρονικό παραγγελύα. Εϊν χρηςιμοποιοϑν για την πληρωμό
το τηλϋφωνο, να φροντύζουν να ζητοϑν κϊποιο εκπρϐςωπο του τμόματοσ
εξυπηρϋτηςησ πελατών και να ζητοϑν τον αριθμϐ επιβεβαύωςησ πληρωμόσ
(εϊν εύναι δυνατϐν και αποςτολό ηλεκτρονικοϑ μηνϑματοσ επιβεβαύωςησ απϐ
την εταιρεύα).
Εκπαιδευτική Πύλη www.e-yliko.gr/safety/snav.htm,
Γενική Γραμματεία Νέασ Γενιάσ: www.neagenia.gr/main.asp,
Πανελλήνιο χολικό Δίκτυο www.sch.gr,
Ελληνική Γραμμή Αναφοράσ Παράνομου Περιεχομένου
www.safeline.gr,
Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωςη Ε.ΚΑΣ.Ο.: www.ekato.org

ςτο

Internet

Αςφαλεύσ δια-δικτυακϋσ αγορϋσ (E-commerce)
Γενικϊ εύναι καλϐ να πληρώνουμε μϋςα απϐ το διαδύκτυο, καθώσ γλιτώνουμε
χρϐνο, ενϋργεια και χρόματα, ωςτϐςο προςϋχουμε τα παρακϊτω:
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1.
Αποφεϑγουμε να πραγματοποιοϑμε αγορϋσ μϋςω διαδικτϑου απϐ
κοινϐχρηςτουσ υπολογιςτϋσ ϐπωσ ςε Ιντερνετ Καφϋ κ.λπ.
2.
Αλλϊζουμε ςυχνϊ τουσ κωδικοϑσ πρϐςβαςησ μασ για τισ διαδικτυακϋσ
μασ ςυναλλαγϋσ
3.
Αποφεϑγουμε να χρηςιμοποιοϑμε εϑκολουσ κωδικοϑσ, ϐπωσ αριθμοϑσ
τηλεφώνου, ημερομηνύεσ γϋννηςησ κ.λπ.
4.
Αποφεϑγουμε να ϋχουμε τουσ ύδιουσ κωδικοϑσ ςτισ τραπεζικϋσ μασ
κϊρτεσ
5.
Υροντύζουμε να διατηροϑμε ςε υψηλϐ επύπεδο την αςφϊλεια του
υπολογιςτό μασ
6.
Απενεργοποιοϑμε τη λειτουργύα τησ «Αυτϐματησ Καταχώρηςησ» ςτα
προγρϊμματα περιόγηςησ (browser)
7.
Κϊνουμε αγορϋσ μϐνο απϐ εταιρεύεσ που παρϋχουν εγγυόςεισ αςφϊλειασ
και φϋρουν ανϊλογα ςόματα αςφαλών ςυναλλαγών ςτην ιςτοςελύδα τουσ
8.
Διαβϊζουμε με προςοχό τουσ ϐρουσ ςϑμβαςησ τησ ςυναλλαγόσ και τουσ
ϐρουσ χρόςησ τησ ιςτοςελύδασ που χρηςιμοποιοϑμε
9.
Για ςυχνϋσ αγορϋσ απϐ το διαδύκτυο προτιμοϑμε να χρηςιμοποιοϑμε μια
μϐνο κϊρτα, αποκλειςτικϊ γι’ αυτόν τη χρόςη. Ϊτςι ςε περύπτωςη που πϋςουμε
θϑμα απϊτησ δεν θα χρειαςτεύ να ακυρώςουμε ϐλεσ τισ κϊρτεσ μασ
10. Καλϐ θα όταν να αποφεϑγουμε τη χρόςη εταιρειών ϊμεςησ μεταφορϊσ
χρημϊτων για τισ αγορϋσ μασ μϋςω διαδικτϑου, καθώσ ςε περύπτωςη απϊτησ, ο
«προμηθευτόσ» δεν μπορεύ να εντοπιςτεύ, ενώ εξοπλιζϐμαςτε με ειδικϐ
λογιςμικϐ αςφαλεύασ που ανιχνεϑει κακϐβουλο λογιςμικϐ ςτον υπολογιςτό
μασ
11. Θα πρϋπει να γνωρύζουμε τα ςτοιχεύα (τηλϋφωνο, διεϑθυνςη κ.λπ.) τησ
επιχεύρηςησ με την οπούα θα κϊνουμε ςυναλλαγό
12. την παρουςύαςη του προώϐντοσ θα πρϋπει να αναφϋρονται ϐλεσ οι
απαραύτητεσ πληροφορύεσ για την αγορϊ, ϐπωσ τιμό και νϐμιςμα
13. Ενημερωνϐμαςτε αν υπϊρχουν επιπλϋον ϋξοδα αποςτολόσ, φϐροι ό
δαςμού και για την πολιτικό επιςτροφόσ προώϐντων τησ εταιρεύασ
14. Βεβαιωνϐμαςτε για τον τρϐπο πληρωμόσ και αποςτολόσ των προώϐντων
15. Διευκρινύζουμε τον χρϐνο παρϊδοςησ του προώϐντοσ απϐ την ημϋρα
παραγγελύασ
16. υνεννοοϑμαςτε για την ιςχϑ τησ εγγϑηςησ του προώϐντοσ και τον τρϐπο
ενεργοπούηςόσ τησ
17. Θα πρϋπει να εκτυπώνουμε και να κρατϊμε τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα τησ
ςυναλλαγόσ
18. Καλϐ θα όταν να εκτυπώςουμε και να κρατόςουμε τουσ ϐρουσ
επιςτροφόσ προώϐντων
19. Περιμϋνουμε να ολοκληρωθεύ η παραγγελύα με αςφϊλεια
20. Ενημερωνϐμαςτε για την πολιτικό τησ εταιρεύασ ςχετικϊ με την
προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων
21. Αν θϋλουμε μποροϑμε να επιςτρϋψουμε το προώϐν ό να ακυρώςουμε μια
υπηρεςύα μϋςα ςε εϑλογο χρονικϐ διϊςτημα απϐ την αγορϊ τουΠΡΟΟΦΗ το
δικαύωμα υπαναχώρηςησ ιςχϑει μϐνο ςε αγορϋσ μασ απϐ επιχειρόςεισ. Ϊτςι ςε
περύπτωςη αγορϊσ π.χ. μϋςω eBay απϐ ιδιώτη δεν υπϊρχει δικαύωμα
υπαναχώρηςησ
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22. Αν το προπληρωμϋνο προώϐν που αγορϊςαμε δεν μασ ϋχει παραδοθεύ
τϐτε δικαιοϑμαςτε επιςτροφό ολϐκληρου του χρηματικοϑ ποςοϑ
23. Αν το προώϐν που παραλϊβουμε εύναι κατεςτραμμϋνο θα πρϋπει να
ενημερώςουμε την εταιρεύα, η οπούα εύναι υποχρεωμϋνη να βρει λϑςη ςτο
πρϐβλημα
ε περύπτωςη που αντιμετωπύςουμε πρϐβλημα κατϐπιν διαςυνοριακόσ
ςυναλλαγόσ μϋςω διαδικτϑου μποροϑμε να απευθυνθοϑμε ςτο Τπουργεύο
Ανϊπτυξησ, ςτο Ευρωπαώκϐ Κϋντρο Καταναλωτό (τηλ.: 210 3847253,
infoecc@efpolis.gr )
την
ςελύδα
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
μποροϑμε να βροϑμε πληροφορύεσ
για τισ επιχειρόςεισ που
δραςτηριοποιοϑνται ςτην ΕΕ
Αςφαλόσ Πλοόγηςη ςτο Διαδύκτυο
Οι πιο ςυνηθιςμϋνεσ μορφϋσ απϊτησ:

Παρουςύαςη παραπλανητικών ευκαιριών εργαςύασ

Τποκλοπό προςωπικών δεδομϋνων

Κύνδυνοι κατϊ την υποςχϐμενη παροχό υπηρεςιών: κλαςςικϋσ
περιπτώςεισ εύναι: Προκαταβολό εξϐδων δανεύου, απϊτεσ με φιλανθρωπικϋσ
προςφορϋσ, επαναφορϊ πιςτοληπτικόσ ικανϐτητασ

Παραπλϊνηςη για
ςυμμετοχό ςε επενδυτικϊ ςχϋδια
και
παραπληροφϐρηςησ τησ αγορϊσ
Dialers: με τη χρόςη προγραμμϊτων που εγκαθύςτανται ςτον υπολογιςτό μασ,
μποροϑν να μεταφϋρουν τη ςϑνδεςό μασ ςε γραμμϋσ υψηλόσ χρϋωςησ εύτε
χρηςιμοποιοϑν τη γραμμό μασ για κλόςεισ ςτο εξωτερικϐ.
Αςφϊλεια ςτην ηλεκτρονικό επικοινωνύα (E-mail)

Δεν ανούγουμε ηλεκτρονικϊ μηνϑματα (E-mails), οϑτε ςυνημμϋνα αρχεύα
ϐταν δεν εύμαςτε βϋβαιοι για τον αποςτολϋα.

Οριςμϋνοι ιού ςτϋλνουν αντύγραφα τουσ ςε ϐλεσ τισ επαφϋσ τουσ που
υπϊρχουν ςτο βιβλύο διευθϑνςεων του υπολογιςτό μασ. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι
μολυςμϋνο μόνυμα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου μπορεύ να φαύνεται ϐτι
αποςτϋλλεται απϐ γνωςτϐ μασ.

Δεν απαντϊμε ςτα ηλεκτρονικϊ μηνϑματα μϋςω των οπούων μασ
ζητοϑνται προςωπικϊ ςτοιχεύα. Δεν ςτϋλνουμε ποτϋ προςωπικϊ μασ ςτοιχεύα ό
ςτοιχεύα ςυναλλαγών μασ μϋςω κοινόσ διεϑθυνςησ ηλεκτρονικοϑ
ταχυδρομεύου (webmail) Μποροϑν πολϑ εϑκολα να υποκλαποϑν απϐ τρύτα, μη
εξουςιοδοτημϋνα ϊτομα.
Ηλεκτρονικό προςβαςιμϐτητα Α.με.Α ςτην Ελλϊδα (e-Accessibility)
Ευρωπαΰκό θεςμικό πλαίςιο και μέτρα πολιτικήσ για την ηλεκτρονική
προςβαςιμότητα.
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Η δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε τεχνολογύεσ πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΣΠΕ) αποτελεύ ςημαντικϐ παρϊγοντα βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ ζωόσ των
ατϐμων με αναπηρύα. Σαυτοχρϐνωσ, ϐμωσ, εϊν τα ϊτομα αυτϊ δεν ϋχουν ύςεσ
ευκαιρύεσ πρϐςβαςησ ςτισ τεχνολογύεσ ΣΠΕ, εύναι δυνατϐν να οδηγηθοϑν ςε
κοινωνικϐ αποκλειςμϐ.
Όλο και ςυχνϐτερα, γύνεται αντιληπτϐ ϐτι η πρϐοδοσ που ςημειώνεται ςτον
κλϊδο των ΣΠΕ πρϋπει να καλϑπτει τισ ανϊγκεσ ϐλων των μελών τησ κοινωνύασ
και ιδιαιτϋρωσ των ομϊδων που εύναι περιςςϐτερο ευϊλωτεσ ςτον κοινωνικϐ
αποκλειςμϐ, ϋτςι ώςτε να αντιμετωπύςει το πρϐβλημα του ψηφιακοϑ
χϊςματοσ και τησ διαιώνιςησ τησ κοινωνύασ των δϑο ταχυτότων.
Πρϋπει να αναγνωριςτεύ ϐτι η πρϐςβαςη ατϐμων με αναπηρύα ςτην
πληροφϐρηςη εύναι, κατϊ πρώτο και κϑριο λϐγο, θϋμα δικαιωμϊτων. Σα ϊτομα
με αναπηρύα, που αποτελοϑν το 10-12% του πληθυςμοϑ τησ ΕΕ, ϋχουν τα ύδια
δικαιώματα με ϐλουσ τουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ ςε ϐτι αφορϊ ςτην πρϐςβαςη ςε
προώϐντα και υπηρεςύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προώϐντων και υπηρεςιών
ΣΠΕ. Επύςησ, τα ϊτομα με αναπηρύα, τα ϊτομα με προςωρινϋσ αναπηρύεσ, και οι
ηλικιωμϋνοι αντιςτοιχοϑν μαζύ ςε 40% του ευρωπαώκοϑ πληθυςμοϑ.
Κατϊ μϋςο ϐρο, το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ των ατϐμων με αναπηρύα ςτο
εργατικϐ δυναμικϐ τησ ΕΕ εύναι κϊτω απϐ 35%, ςε ςϑγκριςη με 70% για τουσ
εργαζϐμενουσ που δεν πϊςχουν απϐ κϊποιο μειονϋκτημα. Επύςησ, η Επιτροπό
εκτιμϊ ϐτι περύπου 2 ϋωσ 3,5 εκατομμϑρια ϊτομα με αναπηρύα μποροϑν να
ενταχθοϑν ςτο εργατικϐ δυναμικϐ, εϊν ληφθοϑν κατϊλληλα μϋτρα για την
ϊρςη των εμποδύων ςτα οπούα προςκροϑει η ϋνταξό τουσ. Επομϋνωσ, η
οικονομικό ϋνταξη των ΑμεΑ θα ωφελόςει την κοινωνύα και την οικονομύα τησ
Ευρώπησ εν γϋνει, κατϊςταςη η οπούα θα ϊρει την εξϊρτηςη πολλών ατϐμων με
αναπηρύα.
Η υπερπόδηςη των φραγμών και τεχνικών δυςκολιών που ςυναντοϑν, μεταξϑ
ϊλλων, τα ϊτομα με αναπηρύα που προςπαθοϑν να ςυμμετϋχουν ιςϐτιμα ςτην
Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ ονομϊζεται “ηλεκτρονικό προςβαςιμότητα” Η
προςπϊθεια αυτό αποτελεύ τμόμα τησ ευρϑτερησ ϋννοιασ τησ ηλεκτρονικόσ
κοινωνικόσ ϋνταξησ, η οπούα αφορϊ επύςησ ϊλλου εύδουσ εμπϐδια, ιδύωσ
οικονομικόσ φϑςησ, γεωγραφικόσ ό εκπαιδευτικόσ.
Για το λϐγο αυτϐ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει προτεύνει μια δϋςμη μϋτρων
πολιτικόσ για να ςτηριχθεύ η ηλεκτρονικό προςβαςιμϐτητα (eAccessibility)
και καλεύ τα κρϊτη μϋλη και τουσ ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ να υποςτηρύξουν
θετικϊ μϋτρα αυτοδϋςμευςησ που θα ϋχουν ωσ ςτϐχο την ευρϑτερη διϊδοςη
ςτην Ευρώπη των προςβϊςιμων προώϐντων και υπηρεςιών ΣΠΕ.
Η κοινωνύα τησ πληροφορύασ και η ηλεκτρονικό προςβαςιμϐτητα ςτην
Ελλϊδα
Με βϊςη το θεςμικϐ πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ η ανϊπτυξη μιασ
Κοινωνύασ τησ Πληροφορύασ ςτην Ελλϊδα απαιτεύ τα ακϐλουθα βόματα:
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να αναπτυχθεύ μια τηλεπικοινωνιακό υποδομό που μαζύ με τεχνολογύεσ
τησ πληροφορικόσ θα υποςτηρύξει την προςφορϊ τηλεματικών υπηρεςιών ςε
ϐλουσ τουσ κατούκουσ τησ Ελλϊδασ

να υλοποιηθοϑν ςυγκεκριμϋνα ϋργα με ορατϊ ςτο καθϋνα
αποτελϋςματα, τα οπούα θα προςφϋρουν ςτον πολύτη ουςιαςτικό
πληροφόρηςη μϋςω του περιεχομϋνου των “πληροφοριακών λεωφϐρων”

η Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ να αποκτόςει την ϋννοια τησ
“πληροφορημϋνησ κοινωνύασ” και οι τηλεματικϋσ υπηρεςύεσ ςτουσ τομεύσ τησ
υγεύασ, του πολιτιςμοϑ, τησ δημϐςιασ διούκηςησ, κλπ., να γύνουν προςιτϋσ ςε
ϐλουσ.
Η Κατϊςταςη των Χηφιακών υςτημϊτων ςτην Ελλϊδα
Μϋχρι ςόμερα, αν και ϋχουν γύνει ςημαντικϐτατα βόματα, η Ελλϊδα δεν ϋχει
καταφϋρει να φτϊςει τα επιθυμητϊ επύπεδα απορρϐφηςησ απϐ το ΕΠ ΚτΠ, με
αποτϋλεςμα να υπϊρχουν καθυςτερόςεισ ςτην υλοπούηςη των ςτϐχων. Η
διαπύςτωςη αυτό υπϊρχει και ςτην πρϐςφατη ϋκθεςη του OHE που αξιολογεύ
ωσ μη ικανοποιητικϊ τα βόματα που ϋχει κϊνει η χώρα μασ προσ μια Κοινωνύα
τησ Πληροφορύασ. την αναφορϊ αυτό, η χώρα μασ κατατϊςςεται 42η μεταξϑ
82 χωρών για την ετοιμϐτητϊ τουσ ςτην “Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ”, πύςω
απϐ τα κρϊτη-μϋλη τησ E.E, καθώσ και, μεταξϑ ϊλλων, πύςω απϐ την Πολωνύα,
την Εςθονύα, τη λοβακύα, την Συνηςύα και την Σαώλϊνδη.
την Ελλϊδα μϋχρι ςόμερα δεν υπϊρχει ςυγκεκριμϋνη νομοθεςύα ςχετικϊ με
την πρϐςβαςη και τη ςυμμετοχό των ΑμεΑ ςτην ΚτΠ. Ψςτϐςο, η ϋλλειψη
κατϊλληλησ νομοθεςύασ που να αφορϊ την πρϐςβαςη ςτο Διαδύκτυο γενικϊ και
των ΑμεΑ ειδικϐτερα δεν εύναι μϐνο ελληνικϐ φαινϐμενο αλλϊ Ευρωπαώκϐ και
παγκϐςμιο.
Ευρυζωνικϐτητα - Ο «ηλεκτριςμϐσ του 21ου αιώνα»
Η Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ (Κ.τ.Π.) βαςύζεται τϐςο ςτη ςυγκϋντρωςη, την
επεξεργαςύα και τη διϊχυςη των πληροφοριών ϐςο ςτην ανϊκτηςη και
αποθόκευςη τησ γνώςησ με ταχϑ τρϐπο. Απαραύτητο «εργαλεύο» για τη
μεταφορϊ τησ πληροφορύασ, αποτελεύ το γρόγορο διαδύκτυο, το οπούο εύναι
γνωςτϐ και με τον ϐρο «ευρυζωνικϐ» διαδύκτυο. Προκϑπτουν ωςτϐςο τα εξόσ
θεμελιώδη ερωτόματα για το αγαθϐ τησ ευρυζωνικϐτητασ:
α. Σι εύναι ευρυζωνικϐτητα;
β. Σι ςημαύνει πρακτικϊ ευρυζωνικϐτητα για τη ζωό του πολύτη;
γ. Με ποιουσ τρϐπουσ το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα για την Κ.Σ.Π. ενιςχϑει την
ευρυζωνικϐτητα ςτην Ελλϊδα;
τα ερωτόματα αυτϊ, η Ειδικό Γραμματεύα τησ Κ.τ.Π. απαντϊ ωσ εξόσ:

Με τον ϐρο «ευρυζωνικϐτητα» ορύζεται η υποδομό ςε δύκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χαρακτηρύζονται απϐ αδιϊλειπτη ςϑνδεςη,
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υψηλό ταχϑτητα και χαμηλϐ κϐςτοσ ώςτε να επιτρϋψουν την ανϊπτυξη νϋων
υπηρεςιών ςτουσ καταναλωτϋσ. Οι ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ μποροϑν να
αναβαθμύζονται ςυνεχώσ, με χαμηλϐ επιπλϋον κϐςτοσ ώςτε να εξελύςςονται
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των πολιτών. Μϋςω τησ ευρυζωνικϐτητασ παρϋχονται
πολϑ γρόγορεσ ςυνδϋςεισ ςτο διαδύκτυο ςε ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερουσ
πολύτεσ υπϐ τη μορφό καταναλωτικοϑ αγαθοϑ.

Η «ευρυζωνικϐτητα» αποτελεύ ςυνδυαςμϐ υποδομόσ και ηλεκτρονικών
υπηρεςιών που προςφϋρουν ςτον πολύτη τη δυνατϐτητα για ηλεκτρονικϋσ
ςυναλλαγϋσ με τισ Δημϐςιεσ Τπηρεςύεσ, πολϑ γρόγορα και με αςφϊλεια των
δεδομϋνων απϐ την <ϋδρα> του πολύτη (γραφεύο, ςπύτι). Σο πλϋον
χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η δυνατϐτητα υποβολόσ φορολογικόσ
δόλωςησ. Επύςησ παρϋχεται η δυνατϐτητα εκτϋλεςησ ηλεκτρονικών
οικονομικών ςυναλλαγών μϋςω εναλλακτικών δικτϑων, εξυπηρϋτηςησ
τραπεζικών ςυναλλαγών με ευκολύα, ταχϑτητα και αςφϊλεια. Τπϊρχουν ϐμωσ
και ϊλλεσ δυνατϐτητεσ, ϐπωσ εύναι η εργαςύα εξ αποςτϊςεωσ, οι ηλεκτρονικϋσ
υπηρεςύεσ υγεύασ και οι υπηρεςύεσ φροντύδασ υγεύασ και πρϐνοιασ ςε ευπαθεύσ
ομϊδεσ πληθυςμοϑ και κατούκουσ απομακρυςμϋνων περιοχών, μϋςω τησ
τηλεώατρικόσ. Ο κατϊλογοσ των υπηρεςιών που προςφϋρονται ςτουσ πολύτεσ
μϋςω τησ ευρυζωνικϐτητασ ςυνεχύζεται με την ενημϋρωςη και την ψυχαγωγύα,
την παρακολοϑθηςη ταινιών με ϊμεςη επιλογό απϐ ηλεκτρονικϋσ ταινιοθόκεσ,
την επιλογό και ϊμεςη αγορϊ τησ επιθυμητόσ μουςικόσ απϐ ηλεκτρονικϊ
διςκοπωλεύα, την ϋγκαιρη ηλεκτρονικό κρϊτηςη ειςιτηρύων για θεϊματα,
παραςτϊςεισ και αθλητικοϑσ αγώνεσ. Επύςησ οι πολύτεσ μποροϑν να
επωφελοϑνται με καλϑτερη και φθηνϐτερη επικοινωνύα, με δυνατϐτητα
τηλεφωνικόσ ςυνομιλύασ ςε ςυνδυαςμϐ με εικϐνα και πρακτικϊ μηδενικϐ
κϐςτοσ μϋςω νϋων τεχνολογιών, κ.λ.π.

Σο πρϐγραμμα τησ Κ.τ.Π. ςτηρύζει την επϋκταςη τησ ευρυζωνικϐτητασ, με
την ανϊπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, την ενύςχυςη τησ ζότηςησ ευρυζωνικών
υπηρεςιών και την ανϊπτυξη ευρυζωνικοϑ περιεχομϋνου.
Οι δρϊςεισ των ευρυζωνικών υποδομών
Μεταξϑ των δρϊςεων των ευρυζωνικών υποδομών, περιλαμβϊνονται:

Η αξιοπούηςη του δορυφϐρου HellasSAT, για την παροχό ευρυζωνικών
υπηρεςιών ςε νηςιϊ ό ϊλλεσ απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ τησ χώρασ, η
δημιουργύα ςημεύων αςϑρματησ ευρυζωνικόσ πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο, η
καταςκευό μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτϑων οπτικών ινών, κλπ.
Ειδικϐτερα, διαμορφώνονται υποδομϋσ δορυφορικών ςυςτημϊτων ςϑνδεςησ
και πρϐςβαςησ για απομακρυςμϋνα ςημεύα δημοςύου ενδιαφϋροντοσ, ϐπωσ
ςχολεύα, κϋντρα υγεύασ, μονϊδεσ ψυχαγωγύασ, και ςτρατοπϋδων ώςτε να εύναι
δυνατό η παροχό ευρυζωνικών υπηρεςιών ςε αυτϊ (εικϐνα, όχοσ, δεδομϋνα).

Η δημιουργύα ημεύων Αςϑρματησ Ευρυζωνικόσ Πρϐςβαςησ ςτο
Διαδύκτυο απϐ ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, ςε χώρουσ προςβϊςιμουσ απϐ το κοινϐ
(Wireless Hotspots). Ϋδη αναπτϑςςονται περιςςϐτερα απϐ 470 ςημεύα
αςϑρματησ ευρυζωνικόσ πρϐςβαςησ ςε ςχεδϐν 200 επιχειρόςεισ ςε ϐλη την
Ελλϊδα. Σα περιςςϐτερα ςημεύα αναπτϑςςονται απϐ επιχειρόςεισ του
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τουριςτικοϑ κλϊδου και του κλϊδου εςτύαςησ, ςυμβϊλλοντασ ουςιαςτικϊ ςτην
βελτύωςη τησ τουριςτικόσ υποδομόσ τησ χώρασ.

Η καταςκευό Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτϑων Οπτικών Iνών
(Metropolitan Area Networks) ςε οργανιςμοϑσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (ΟΣΑ α
βαθμοϑ), που ςυμβϊλλουν ςτην επϋκταςη τησ ευρυζωνικϐτητασ, ςτην
περαιτϋρω αϑξηςη του ανταγωνιςμοϑ ςτισ ηλεκτρονικϋσ επικοινωνύεσ και ςτην
καταπολϋμηςη του ψηφιακοϑ χϊςματοσ, ιδιαύτερα ςτην περιφϋρεια. Σα δύκτυα
αυτϊ, διαςυνδϋουν τουλϊχιςτον 20 ςημεύα δημοςύου ςυμφϋροντοσ ςε κϊθε
περιοχό (ςχολεύα, νοςοκομεύα, δόμοι, δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, εφορύεσ, αςτυνομικϊ
τμόματα κλπ.). Βαςικό αρχό εύναι η δημιουργύα ςυνθηκών ανταγωνιςμοϑ ςτην
παροχό υπηρεςιών τϐςο απϐ πλευρϊσ πρϐςβαςησ ϐςο και περιεχομϋνου προσ
ϐφελοσ του καταναλωτό - χρόςτη, με διαθεςιμϐτητα ανοικτών υποδομών
οπτικών ινών. Ηδη, πολλού δόμοι, αποκτοϑν μητροπολιτικϊ οπτικϊ δύκτυα
μϋςω του προγρϊμματοσ τησ Κ.τ.Π.

Η ανϊπτυξη ευρυζωνικών δικτϑων τοπικόσ πρϐςβαςησ ςε οργανιςμοϑσ
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ για τη ςϑνδεςη φορϋων τησ δημϐςιασ διούκηςησ ςτο
εθνικϐ δύκτυο δημϐςιασ διούκηςησ «ϑζευξισ». Ενύςχυςη επενδϑςεων για την
ανϊπτυξη δικτϑων ευρυζωνικόσ τοπικόσ πρϐςβαςησ ςτισ περιφϋρειεσ τησ
χώρασ (εκτϐσ Αττικόσ - Θεςςαλονύκησ). τϐχοσ εύναι η δημιουργύα, με
ςυμμετοχό ιδιωτικών κεφαλαύων, ευρυζωνικών υποδομών τοπικόσ πρϐςβαςησ
ςτην περιφϋρεια, ώςτε να καταςτεύ δυνατό η προςφορϊ ευρυζωνικών
υπηρεςιών ςτουσ πολύτεσ, ςτισ επιχειρόςεισ καθώσ και ςε δημϐςιουσ φορεύσ, ςε
ϐςο το δυνατϐν μεγαλϑτερο μϋροσ τησ χώρασ, με περιςςϐτερο προςιτϊ
τιμολϐγια.

Η ενύςχυςη επενδυτικών ςχεδύων τα οπούα αποςκοποϑν ςτην ανϊπτυξη
νϋων ευρυζωνικών υπηρεςιών, ώςτε να ενιςχυθοϑν κρύςιμοι τομεύσ τησ
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ τησ χώρασ, ϐπωσ ο Σουριςμϐσ, ο Πολιτιςμϐσ, η
Εκπαύδευςη, η Τγεύα και Κοινωνικό Mϋριμνα, οι Μεταφορϋσ, η Πληροφϐρηςη
και Χυχαγωγύα, το λιανικϐ εμπϐριο κ.λπ.

Η ανϊπτυξη «ϋξυπνων οικιςμών» μϋςω τησ αξιοπούηςησ των
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεςιών. Η δρϊςη αυτό απευθϑνεται ςε
επιλεγμϋνουσ γεωγραφικϊ απομακρυςμϋνουσ ΟΣΑ α βαθμοϑ με την υποβολό
ολοκληρωμϋνων επενδυτικών ςχεδύων ανϊπτυξησ ςυγκεκριμϋνων περιοχών. -Η
ανϊπτυξη ευρυζωνικών υπηρεςιών για τα ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ (ΑΜΕΑ)
μϋςω των ςυλλογικών φορϋων τουσ και ϊλλων ειδικών ομϊδων πληθυςμοϑ.
Σϋλοσ, ειδικϋσ δρϊςεισ αφοροϑν την ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη των
πολιτών. Πρϐκειται για αυτοτελεύσ δρϊςεισ μικρόσ κλύμακασ ςε 85 ςημεύα ϐλησ
τησ χώρασ, καθώσ και ενύςχυςη τησ προβολόσ των ωφελειών τησ
ευρυζωνικϐτητασ μϋςω ςεμιναρύων και ημερύδων.
Χηφιακή ύγκλιςη
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/newopis_digital/
Χηφιακή Ελλάδα
www.psifiakiellada.gr
Φιακϊ Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Σηλεϐραςη – Ραδιϐφωνο - Εφημερύδα
πηλιώτιςςα – Λευκωνιϊ, 82100 Φύοσ
ΣΗΛ. ΚΕΝΣΡΟ - FAX: 22710 25678
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Internet Address: http://www.alithia.gr
e-mail: news@alithia.gr
ΠΟΛΙΣΗ
Διοδώρου 10 & Μουςεύου, 82100 Φύοσ
ΣΗΛ: 22710-81314, 81315 - FAX: 22710-81316
Internet Address: http://www.politis-chios.gr
e-mail: polnews@politis-chios.gr
Chiosnews.com
e-mail. content@chiosnews.com
Internet Address: http://www.chiosnews.com
Μυροβϐλοσ
Κουντουριώτου 36 82100 Φύοσ
ΣΗΛ: 22710 40104, - FAX: 22710 24464
e-mail. info@myrovolos.gr
Internet Address: http://myrovolos.gr
Φιώτικη Διαφϊνεια
Λεοφϐροσ Αιγαύου 80
Σηλ: 22710-41224 - Fax: 22710-26590
e-mail. info@diafaneia.com
Internet Address: http://www.diafaneia.com
Γνώμη τησ Φύου
Απλωταριϊσ 57, 82100 Φύοσ
Σηλ. 22710 24541 Fax. 22710 92848
e-mail. gnomi@chiosopinion.gr
Internet Address: http://www.chiosopinion.gr
Πατρύδα Σηλεϐραςη – Ραδιϐφωνο
Καλβοκορϋςη 3 82100 Φύοσ
Σηλ. 22710 42100, 20428 FAX. 22710 42111
e-mail. patrida1@otenet.gr
Internet Address: http://www.tvpatrida.gr
Η ΠΡΟΟΔΟ
Ροδοκανϊκη 44 82100 Φύοσ
Σηλ. 22710 23085, Fax. 22710 26898
e-mail. proodos@chi.forthnet.gr
Φιακτύδα
Αεροπϐρου Δημητρύου Ρϊλλη 64, Κϊμποσ, 82100 Φύοσ
Σηλ. 22710 26690 Fax. 22710 26323
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ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΟΛΙΣΨΝ
(ΑΘΕΝΕΙ, ΑΣΟΜΑ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΑΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΑ)
ΑΘΕΝΗ – ΑΣΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ – ΑΣΟΜΑ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ
Νομοθεςύα ςχετικϊ με ΑμεΑ (ηλεκτρονικϐ ΚΕΠ)
http://www.amea.gov.gr/central.aspx?sId=96I249I699I646I391666
υμβουλό υγεύασ
Καλϐ θα εύναι ϐλοι μασ να ξεχϊςουμε τα αςανςϋρ και να προτιμοϑμε τισ ςκϊλεσ,
καθώσ αυτό η απλό ςυνόθεια μπορεύ να μασ ςώςει τη ζωό, βελτιώνοντασ
ςημαντικϊ τη φυςικό μασ κατϊςταςη και ςυμβϊλλοντασ ςτη μεύωςη του
βϊρουσ, ϐπωσ και ςτη ρϑθμιςη τησ αρτηριακόσ πύεςησ και τησ χοληςτερϐλησ,
απομακρϑνοντασ τελικώσ τον κύνδυνο τησ καρδιοπϊθειασ. Σο ϊριςτο φυςικϊ
εύναι το απλϐ περπϊτημα.
Γενικώσ η ϊςκηςη και η υγιεινό ζωό ςυμβϊλλει ςτην παρϊταςη τησ ζωόσ μασ
κατϊ 10-15 χρϐνια και φυςικϊ διευκολϑνει τα ςυςτόματα υγεύασ και
αςφϊλιςησ και βοηθϊ την οικογϋνεια, την κοινωνύα και την οικονομύα.
Σο τςιγϊρο και γενικϊ η ϋκθεςη ςτον καπνϐ εύναι μια ςυνόθεια και ϋνασ τρϐποσ
ζωόσ που δεν ανόκει ςτον πολιτιςμϐ τησ επϐμενησ γενιϊσ. Αυτό η γενιϊ
προλαβαύνει ωςτϐςο να περιςώςει το κεφϊλαιο ψυχοςωματικόσ υγεύασ που
αναλογεύ ςτη μεγϊλη ατομικό απϐφαςη του κοψύματοσ του καπνύςματοσ και
την ϋναρξη τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ, με ςεβαςμϐ ςτα δικαιώματα, την
ελευθερύα και την αξιοπρϋπεια του καπνιςτό. Σο αλκοϐλ επύςησ γενικώσ δεν
κϊνει καλϐ.
Φϊρτα των δικαιωμϊτων των αςθενών
Δικαύωμα τησ πρϐληψησ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν το δικαύωμα να
απολαμβϊνουν την παροχό των κατϊλληλων υπηρεςιών προκειμϋνου να
εμποδύςουν την εμφϊνιςη μιασ αςθϋνειασ.
Δικαύωμα τησ πρϐςβαςησ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν το δικαύωμα τησ πρϐςβαςησ
ςτισ υπηρεςύεσ που αντιςτοιχοϑν ςτισ ανϊγκεσ τουσ. Οι υπηρεςύεσ υγεύασ
πρϋπει να εξαςφαλύζουν πρϐςβαςη ςε ϐλουσ χωρύσ διακρύςεισ ωσ προσ την
οικονομικό κατϊςταςη, τον τϐπο κατοικύασ, το εύδοσ τησ αςθϋνειασ ό τον χρϐνο
πρϐςβαςησ ςτισ υπηρεςύεσ.
Δικαύωμα τησ πληροφϐρηςησ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν το δικαύωμα τησ
πρϐςβαςησ ςε κϊθε εύδουσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την κατϊςταςη τησ υγεύασ
τουσ, τισ υπηρεςύεσ υγεύασ και τον τρϐπο να τισ χρηςιμοποιόςουν, καθώσ
επύςησ και ςε κϊθε πληροφορύα που εύναι διαθϋςιμη κατϐπιν ϋρευνασ και
τεχνολογικόσ καινοτομύασ.
Δικαύωμα τησ ςυγκατϊθεςησ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν δικαύωμα πρϐςβαςησ ςε
κϊθε εύδουσ πληροφορύα, ώςτε να μποροϑν να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτη λόψη
αποφϊςεων που αφοροϑν ςτην υγεύα τουσ. Η πληροφϐρηςη πρϋπει να
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αποτελεύ προϒπϐθεςη για κϊθε θεραπεύα και διαδικαςύα ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ ςυμμετοχόσ ςε επιςτημονικϊ ερευνητικϊ προγρϊμματα.
Δικαύωμα τησ ελεϑθερησ επιλογόσ: Κϊθε ϊνθρωποσ ϋχει δικαύωμα να επιλϋγει
ελεϑθερα ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ θεραπευτικϋσ διαδικαςύεσ και ςτουσ ειδικοϑσ
των υπηρεςιών υγεύασ κατϐπιν επαρκοϑσ πληροφϐρηςησ.
Δικαύωμα τησ εχεμϑθειασ και εμπιςτευτικϐτητασ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν
δικαύωμα να παραμϋνουν εμπιςτευτικϊ τα προςωπικϊ τουσ δεδομϋνα
ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεδομϋνων που αφοροϑν ςτην κατϊςταςη τησ
υγεύασ τουσ και ςτισ ςχετικϋσ διαγνωςτικϋσ ό θεραπευτικϋσ διαδικαςύεσ, καθώσ
επύςησ και ςτην προςταςύα του ιδιωτικοϑ χαρακτόρα των διαγνωςτικών
εξετϊςεων, των επιςκϋψεων ςε ειδικοϑσ και των ιατρικών/χειρουργικών
πρϊξεων γενικϊ.
Δικαύωμα του ςεβαςμοϑ του χρϐνου του αςθενό: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν το
δικαύωμα να λαμβϊνουν την απαιτοϑμενη θεραπευτικό αγωγό ςε ςϑντομο και
προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα. Σο δικαύωμα αυτϐ αφορϊ ςε κϊθε φϊςη
τησ θεραπεύασ.
Δικαύωμα τησ τόρηςησ των προδιαγραφών ποιϐτητασ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν
δικαύωμα να ϋχουν πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ υγεύασ υψηλόσ ποιϐτητασ τϐςο ωσ
προσ την εξειδύκευςη, ϐςο και ωσ προσ την τόρηςη ςυγκεκριμϋνων
προδιαγραφών.
Δικαύωμα τησ αςφϊλειασ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν δικαύωμα να εύναι
απαλλαγμϋνοι απϐ ζημύα που οφεύλεται ςτη φτωχό λειτουργύα των υπηρεςιών
υγεύασ, ςε λανθαςμϋνεσ ιατρικϋσ πρϊξεισ και ςφϊλματα. Όλοι οι ϊνθρωποι
ϋχουν δικαύωμα πρϐςβαςησ ςε υπηρεςύεσ και θεραπεύεσ που να διατηροϑν
υψηλϋσ προδιαγραφϋσ ςτον τομϋα τησ αςφϊλειασ.
Δικαύωμα τησ καινοτομύασ: Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν δικαύωμα πρϐςβαςησ ςε
καινοτϐμεσ
διαδικαςύεσ
ςυμπεριλαμβανομϋνων
των
διαγνωςτικών
διαδικαςιών, ςϑμφωνα με διεθνεύσ προδιαγραφϋσ, ανεξϊρτητα απϐ
οικονομικοϑσ παρϊγοντεσ.
Δικαύωμα αποφυγόσ του περιττοϑ πϐνου και τησ ταλαιπωρύασ: Κϊθε ϊνθρωποσ
ϋχει το δικαύωμα να αποφεϑγει ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο τον πϐνο και την
ταλαιπωρύα ςε κϊθε φϊςη τησ αςθϋνειϊσ του.
Δικαύωμα τησ εξατομικευμϋνησ θεραπεύασ: Κϊθε ϊνθρωποσ ϋχει το δικαύωμα να
λαμβϊνει διαγνωςτικϋσ ό θεραπευτικϋσ υπηρεςύεσ προγραμματιςμϋνεσ ώςτε να
ταιριϊζουν ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο ςτισ προςωπικϋσ του ανϊγκεσ.
Δικαύωμα ϋκφραςησ παραπϐνων: Κϊθε ϊνθρωποσ ϋχει δικαύωμα να
παραπονιϋται ςε κϊθε περύπτωςη που ϋχει υποςτεύ ζημύα καθώσ και να
λαμβϊνει απϊντηςη ό ϊλλου εύδουσ ανατροφοδϐτηςη ςτα παρϊπονα του.
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Δικαύωμα τησ αποζημύωςησ: Κϊθε ϊνθρωποσ ϋχει δικαύωμα να λαμβϊνει
ικανοποιητικό αποζημύωςη εντϐσ λογικοϑ χρονικοϑ διαςτόματοσ ςε περύπτωςη
που ϋχει υποςτεύ φυςικό, ηθικό ό ψυχολογικό βλϊβη ωσ αποτϋλεςμα κϊποιασ
θεραπεύασ ςτα πλαύςια υπηρεςιών υγεύασ.
Μϋτρα πρϐληψησ τησ γρύπησ

Να αποφεϑγετε τη ςτενό επαφό με ϊτομα που ϋχουν ςυμπτώματα
λούμωξησ
αναπνευςτικοϑ. Να ευρύςκεςτε τουλϊχιςτον ϋνα μϋτρο μακριϊ

Να αποφεϑγετε να αγγύζετε τα μϊτια την μϑτη και το ςτϐμα ςασ που
αποτελοϑν τισ κϑριεσ πρώτεσ θϋςεισ πιθανοϑ εποικιςμοϑ

Να πλϋνετε ςυχνϊ τα χϋρια ςασ

Να αποφεϑγετε χώρουσ με ςυνωςτιςμϐ

Να ανούγετε ςυχνϊ τα παρϊθυρα και να φροντύζετε για την ςυχνό
ανανϋωςη του αϋρα ςτουσ χώρουσ ϐπου ευρύςκεςτε

Σα ϊτομα με ςυμπτώματα λούμωξησ αναπνευςτικοϑ πρϋπει να
καλϑπτουν τη μϑτη και το ςτϐμα κατϊ τη διϊρκεια του βόχα ό του
φταρνύςματοσ με καθαρϊ χαρτομϊντιλα μιασ χρόςεωσ τα οπούα πρϋπει να
πετϊνε αμϋςωσ μετϊ και να πλϋνουν τα χϋρια τουσ

Υροντύςτε τον εαυτϐ ςασ με ςωςτό διατροφό, επαρκό ϑπνο, αποφυγό
ϊγχουσ, ϊςκηςη, αποχό απϐ το κϊπνιςμα, τακτικό προληπτικό ιατρικό
παρακολοϑθηςη. Κατϊ την ιατρικό προληπτικό εξϋταςη εντοπύζονται και
θεραπεϑονται πρώιμα νοςόματα που μειώνουν την ϊμυνα του οργανιςμοϑ,
ϐπωσ ο διαβότησ. Επύςησ, αναλϐγωσ ηλικύασ και ιατρικών προβλημϊτων,
χορηγοϑνται ενιςχυτικϊ εμβϐλια
Μια ςημαντικό ςυμβουλό :
Οποιοδόποτε ςϑμπτωμα παρατηρόςετε καλϐ θα εύναι να παραμεύνετε ςτο
ςπύτι ςασ και να επικοινωνόςετε με τον γιατρϐ ςασ!
Λευκϐ μπαςτοϑνι - τυφλού
Όταν με ςυναντόςεισ μπορεύσ να με βοηθόςεισ αν θυμηθεύσ τα παρακϊτω:
Μϐνον εμεύσ οι τυφλού κρατϊμε λευκϐ μπαςτοϑνι και αυτϐ για να περπατϊμε με
αςφϊλεια, ϐχι για να ξεχωρύζουμε, να παύζουμε, να μασ δεύχνουν ό να
ζητιανεϑουμε.
Εύμαι ϋνασ ςυνηθιςμϋνοσ ϊνθρωποσ αλλϊ τυφλϐσ.. Μη με μεταχειρύζεςαι ςαν
παιδϊκι. Μεγαλώνω, παύζω, τρϋχω, διαβϊζω, γρϊφω, ςπουδϊζω, δουλεϑω,
παθιϊζομαι, κλαύω, γελϊω, ερωτεϑομαι, θυμώνω, «ςερφϊρω», κϊνω chat...
ϐπωσ ΕΤ!
Πιο εϑκολα θα περπατόςω μαζύ ςου, παρϊ με το μπαςτοϑνι ό με το ςκϑλο μου.
Όμωσ, μη με πιϊνεισ απϐ τον ώμο ό απ' το μπρϊτςο. ϊςε με να πιϊςω εγώ το
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δικϐ ςου μπρϊτςο: Ϊτςι θα νιώθω (=θα ξϋρω) πϐτε ςταματϊσ, πϐτε ςτρύβεισ,
πϐτε ανεβαύνεισ ό κατεβαύνεισ.
Μη ρωτϊσ τον ςυνοδϐ μου: «Πώσ τον λϋνε;», «Σι θϋλει να ψωνύςει;», «Ποιο
φαγητϐ του αρϋςει;», «Που θϋλει να πϊει;», «Πώσ γρϊφει και διαβϊζει;», «Πώσ
μπορεύ;»,. Ρώτηςε εμϋνα, ξϋρω και εγώ να ςου απαντόςω! Φρηςιμοπούηςε τον
κανονικϐ τϐνο τησ φωνόσ ςου, ϐπωσ μιλϊσ ςτουσ ϊλλουσ μύλα και ςε εμϋνα.
Μην αποφεϑγεισ τισ λϋξεισ «βλϋπω», «κοιτϊζω», «τυφλϐσ» κ.λπ., τισ
μεταχειρύζομαι και εγώ. Βλϋπω με τα χϋρια μου: βλϋπω για μϋνα=αγγύζω,
ακοϑω, μυρύζω, καταλαβαύνω, αιςθϊνομαι.
ϑςτηςε με ςτουσ ϊλλουσ, ακϐμη και ςτα παιδιϊ. Θϋλω να γνωρύςω ποιοσ εύναι
ςτην τϊξη ό ςτο δωμϊτιο μαζύ μου. Μύληςε μου ϐταν μπαύνεισ. Πεσ μου πωσ
φεϑγεισ: με φϋρνεισ ςε μεγϊλη αμηχανύα αν μ' αφόνεισ να μιλϊω με κϊποιον
που δεν εύναι κοντϊ μου.
Οδόγηςε το χϋρι μου ςε μια καρϋκλα. Πεσ μου που εύναι η πϐρτα ςτο δωμϊτιο,
το αποχωρητόριο, το παρϊθυρο κ.λπ. Και αν υπϊρχουν εμπϐδια ό πρϊγματα
ςτο πϊτωμα. Δε θϋλω να κϊνω ζημιϋσ, γιατύ μπορώ να μην κϊνω ζημιϋσ.
Βοόθηςε με διακριτικϊ ςτο τραπϋζι και πεσ μου για το φαγητϐ ςτο πιϊτο μου.
Φρηςιμοπούηςε το πιϊτο μου ςαν «ρολϐι» και πεσ μου ςε ποια «ώρα» εύναι το
κϊθε εύδοσ του φαγητοϑ μου, π.χ. «Σο κρϋασ ςου εύναι ςτο Ϊξι». Κούτα το ποτόρι
μου να εύναι δύπλα ςτο πιϊτο μου και πεσ μου αν εύναι ςτο δεξύ ό ςτο αριςτερϐ
μου χϋρι, για να το «δω» και εγώ ϐταν το χρειαςτώ.
Μου αρϋςουν οι αθλητικϋσ εκδηλώςεισ, το θϋατρο και ο κινηματογρϊφοσ,
φτϊνει να με βοηθϊσ να καταλαβαύνω τι γύνεται διαβϊζοντασ/περιγρϊφοντασ
μου ϐςα δεν μπορώ να δω.
Μου αρϋςουν οι εκδρομϋσ και τα πϊρτι. Πϊρε με ςτην παρϋα ςου και γνώριςε
με ςτουσ καλεςμϋνουσ ςου.
Ξϋρω να ςυμπεριφϋρομαι. Αν υςτερώ ςε κϊτι βοόθηςε με. Δε θϋλω τον ούκτο
ςου αλλϊ τη φιλύα ςου! Μη μιλϊσ για τη «θαυματουργϐ αντύληψη» των τυφλών.
Μην ξεχνϊσ ϐτι ϐςα ϋμαθα εύναι αποτϋλεςμα ςκληρόσ προςπϊθειασ και
εργαςύασ.
Αν εύςαι περύεργοσ θα μιλόςω μαζύ ςου για το πρϐβλημα μου αλλϊ ϐχι μϐνο γι'
αυτϐ, γιατύ για μϋνα εύναι μια παλιϊ ιςτορύα! Ϊχω τϐςα ϊλλα ενδιαφϋροντα,
χϐμπι και απορύεσ ϐπωσ κι εςϑ!
Βαγγέλησ Αυγουλάσ, evavgoul@otenet.gr, φοιτητήσ τησ Νομικήσ χολήσ Αθηνών,
μέλοσ τησ Διεθνούσ οργάνωςησ για νέουσ με προβλήματα όραςησ VIEWS (Visually
Impaired Education and Work Support), μέλοσ τησ Επιτροπήσ Νεολαίασ του
Πανελληνίου υνδέςμου Συφλών
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Προςοχό ςτα κινητϊ τηλϋφωνα
1.

Παιδιϊ

Πολλϋσ ερευνητικϋσ ομϊδεσ ςυμβουλεϑουν ϐτι τα παιδιϊ πρϋπει να
αποθαρρϑνονται απϐ τη χρόςη κινητών τηλεφώνων. Για παρϊδειγμα, η
κυβϋρνηςη του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου διϋνειμε φυλλϊδια τα οπούα περιεύχαν
αυτό την ειςόγηςη όδη απϐ το Δεκϋμβριο του 2000. ϑμφωνα με την οδηγύα
αυτό, η Ανεξϊρτητη Ομϊδα Εμπειρογνωμϐνων για τα Κινητϊ Σηλϋφωνα
(Independent Group of Experts on Mobile Phones – IEGMP) τησ Βρετανύασ
αναφϋρει ϐτι παιδιϊ ηλικύασ μικρϐτερησ των 16 ετών πρϋπει να
αποθαρρϑνονται απϐ τη χρόςη κινητών τηλεφώνων. Σο 2004, αυτϐ το ϐριο
ηλικύασ μειώθηκε ςτα 10 ϋτη, δύνοντασ ϋμφαςη ςτη χρόςη των κινητών
τηλεφώνων απϐ παιδιϊ μϐνο για τισ απαραύτητεσ κλόςεισ. Ψςτϐςο,
επιςημϊνθηκε ϐτι δεν υπϊρχει απϐδειξη ϐτι η χρόςη των κινητών τηλεφώνων
μπορεύ να προκαλϋςει καρκύνο του εγκεφϊλου ό ϊλλα επιβλαβό αποτελϋςματα.
Η ειςόγηςη για τον περιοριςμϐ τησ χρόςησ κινητών τηλεφώνων απϐ τα παιδιϊ
όταν καθαρϊ προληπτικό και δεν βαςύςτηκε ςε επιςτημονικϊ δεδομϋνα, παρϊ
μϐνο ςτο γεγονϐσ ϐτι τα παιδιϊ διαθϋτουν μικρϐτερο ςε διαςτϊςεισ κεφϊλι και
λεπτϐτερο κρανύο. Αυτού οι παρϊγοντεσ, ςε ςυνδυαςμϐ με το αναπτυςςϐμενο
νευρικϐ ςϑςτημα των παιδιών αλλϊ και την αναμενϐμενη πλϋον μακροχρϐνια
ϋκθεςη του παιδιοϑ-χρόςτη ςε ςχϋςη με αυτόν ενϐσ ενόλικου, θϋτουν τα παιδιϊ
ςε μύα ομϊδα ιδιαύτερησ ευαιςθηςύασ.
2.
Ομϊδεσ αυξημϋνησ ευαιςθηςύασ
Αυξημϋνη ευαιςθηςύα κατϊ την ϋκθεςη ςε μη ιονύζουςα ηλεκτρομαγνητικό
ακτινοβολύα μπορεύ να οφεύλεται και ςε ανεπαρκό θερμορυθμιςτικό λειτουργύα
ό ςε παρουςύα εμφυτευμϋνων ιατρικών ςυςκευών. Εμφυτευμϋνεσ μεταλλικϋσ
ςυςκευϋσ ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την τοπικό αϑξηςη τησ απορροφοϑμενησ
ιςχϑοσ, με ςυνϋπεια τη θϋρμανςη των γϑρω βιολογικών ιςτών. Σϋτοιεσ
ςυςκευϋσ εύναι ορθοπεδικϋσ μεταλλικϋσ ςυςκευϋσ, μεταλλικϋσ καρδιακϋσ
βαλβύδεσ καθώσ και εμφυτευμϋνα ςυςτόματα χορόγηςησ φαρμϊκων, ϐπωσ
ινςουλύνησ, που περιϋχουν μεταλλικϊ μϋρη. Για ϊλλεσ εμφυτευμϋνεσ ςυςκευϋσ,
ϐπωσ οι καρδιακού βηματοδϐτεσ και τα κοχλιακϊ εμφυτεϑματα, το κυριϐτερο
πρϐβλημα προκαλεύται απϐ φαινϐμενα ηλεκτρομαγνητικόσ παρεμβολόσ.
ϑμφωνα με μελϋτη του ανεξϊρτητου οργανιςμοϑ για την Ϊρευνα ςτισ
Αςϑρματεσ Σεχνολογύεσ (Wireless Technology Research, WTR), μερικού τϑποι
βηματοδοτών εύναι ευαύςθητοι ςε εξωτερικϊ ηλεκτρομαγνητικϊ πεδύα. Για το
λϐγο αυτϐ, ϊτομα που φϋρουν εμφυτευμϋνο βηματοδϐτη, πρϋπει να κρατοϑν το
φορητϐ τηλϋφωνο, ακϐμη και ϐταν βρύςκεται ςε κατϊςταςη αναμονόσ, ςε
απϐςταςη τουλϊχιςτον 15 cm απϐ το βηματοδϐτη.
Η αρχό τησ προφϑλαξησ
Οι αποδεδειγμϋνεσ επιπτώςεισ ςτη υγεύα του ανθρώπου απϐ την ϋκθεςη ςε μη
ιοντύζουςα ακτινοβολύα, ϐπωσ αυτό των κινητών τηλεφώνων, εύναι θερμικϋσ.
Απϐ τισ θερμικϋσ επιπτώςεισ ϋχουν προκϑψει τα ϐρια του SΑR ωσ ϐρια
αποδεκτόσ ϋκθεςησ. Επιπτώςεισ ϊλλου εύδουσ δεν ϋχουν ακϐμη τεκμηριωθεύ. Η
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διεθνόσ επιςτημονικό κοινϐτητα θα χρειαςτεύ κϊποιο χρονικϐ διϊςτημα για να
ολοκληρώςει την ϋρευνα και να καταλόξει αν υπϊρχουν ϊλλεσ επιβλαβεύσ
επιπτώςεισ και ποιεσ εύναι αυτϋσ. το διϊςτημα αυτϐ, αν κϊποιοσ αιςθϊνεται
ανόςυχοσ μπορεύ να λϊβει οριςμϋνα μϋτρα προφϑλαξησ ϐπωσ:

Να χρηςιμοποιεύ το κινητϐ τηλϋφωνο εκεύ ϐπου η ποιϐτητα του
λαμβανϐμενου ςόματοσ εύναι ικανοποιητικό

Να αποφεϑγει τη χρόςη του ςε κλειςτοϑσ χώρουσ (π.χ. αςανςϋρ,
υπϐγεια, μετρϐ, αυτοκύνητο κ.λπ.).

Να χρηςιμοποιεύ εξαρτόματα αποδϋςμευςησ των χεριών ("hands free
kits") και ϐταν ομιλεύ, να κρατϊ το κινητϐ ςε απϐςταςη απϐ το ςώμα του και το
κεφϊλι του.

Οι ςυνομιλύεσ του απϐ το κινητϐ τηλϋφωνο να εύναι ϐςο το δυνατϐ
μικρϐτερησ διϊρκειασ.

Να προτιμϊ τη χρόςη ςταθερών τηλεφώνων ϐταν διατύθενται ό την
αποςτολό SMS αντύ τησ ςυνομιλύασ ςτο κινητϐ τηλϋφωνο.

Να αποθαρρϑνει τη χρόςη κινητών τηλεφώνων απϐ παιδιϊ.
Γενικϐτερα:

Οι ϊνθρωποι πρϋπει να αποφεϑγουμε την εκτεταμϋνη χρόςη κινητών
τηλεφώνων, ϐποτε αυτϐ εύναι δυνατϐ, μϋχρι του ςημεύου τησ ελαχιςτοπούηςησ
αν γύνεται

Ο κύνδυνοσ απϐ τη χρόςη των κινητών τηλεφώνων απϐ παιδιϊ εύναι
μεγαλϑτεροσ
Εθνικό Επιτροπό Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομεύων
Διεύθυνςη: Λ. Κηφιςίασ 60, Μαρούςι, Σ.Κ. 15125
Σηλ: 210-6151000, fax: 210-6105049
info@eett.gr, www.eett.gr .
Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ – Περιφερειακϐ Tμόμα Xύου
Ο Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ ιδρϑθηκε ςτισ 10 Ιουνύου 1877, με πρωτοβουλύα
τησ βαςύλιςςασ Όλγασ. Απϐ τη ςτιγμό τησ ύδρυςόσ του αναγνωρύςθηκε απϐ τη
Διεθνό Επιτροπό Ερυθροϑ ταυροϑ και ςόμερα αποτελεύ μϋροσ τησ
«οικογϋνειασ» του Διεθνοϑσ Κινόματοσ Ερυθροϑ ταυροϑ και Ερυθρϊσ
Ημιςελόνου. τη μακρϊ πορεύα του παραμϋνει ςταθερϊ αφοςιωμϋνοσ ςτισ
διεθνεύσ ανθρωπιςτικϋσ αρχϋσ και ςτην αλληλϋγγυα εθελοντικό προςφορϊ
βοόθειασ προσ τον ςυνϊνθρωπο.
Ο Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ εύναι ο μεγαλϑτεροσ μη κυβερνητικϐσ
οργανιςμϐσ ςτην Ελλϊδα με ςϑνθετο ϋργο που βαςύζεται ςτην εθελοντικό
δρϊςη και την ϊμεςη ανταπϐκριςη των πολιτών. Κινητοποιεύται ςτοχεϑοντασ
πϊντα ςτην ανακοϑφιςη του ανθρώπινου πϐνου ςε περιϐδουσ πολϋμου και
ειρόνησ, ςτηρύζοντασ τραυματύεσ, αςθενεύσ, πρϐςφυγεσ, ηλικιωμϋνουσ,
ανθρώπουσ με οικονομικϋσ δυςκολύεσ και ϊτομα απϐ κϊθε ευϊλωτη ομϊδα του
πληθυςμοϑ. Η δρϊςη του ϋχει ςυνδεθεύ με την επαγρϑπνηςη, την αλληλεγγϑη
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και τη φιλαλληλύα και εύναι ςυνώνυμη τησ αφιλοκερδοϑσ προςφορϊσ και τησ
ανιδιοτϋλειασ.
Οι βαςικού ςκοπού και ςτϐχοι του Ε.Ε.. εύναι:
• ε καιρϐ πολϋμου: η ςυνδρομό και επικουρύα ςτο ϋργο τησ τρατιωτικόσ
Τγειονομικόσ Τπηρεςύασ, η νοςηλευτικό περύθαλψη τραυματιών και αςθενών,
καθώσ και η προςταςύα των αιχμαλώτων, του ϊμαχου πληθυςμοϑ και των
θυμϊτων πολϋμου.
• ε καιρϐ ειρόνησ: η αρωγό και ςυμπαρϊςταςη ςτα θϑματα θεομηνιών και
επιδημιών, καθώσ και η αυτϐνομη ό ςε ςυνεργαςύα με το Κρϊτοσ και
κοινωνικοϑσ φορεύσ, ανθρωπιςτικό δραςτηριϐτητα.
Απϐ το 1877 ϋωσ ςόμερα, ο Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ ςυνεχύζει ϊκοπα να
επιτελεύ το ανθρωπιςτικϐ του ϋργο φροντύζοντασ τισ πιο αδϑναμεσ
πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ τησ χώρασ. ε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ θεςμικοϑσ φορεύσ,
κρατικοϑσ και μη, ο Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ εύναι ςτο πλευρϐ κϊθε
ανθρώπου, οικογϋνειασ ό ομϊδασ που αντιμετωπύζει δυςκολύεσ χωρύσ να θϋτει
φυλετικϊ, εθνικϊ ό οικονομικόσ κατϊςταςησ ϐρια ςτη δρϊςη του. Παρϊλληλα,
ϐταν και ϐποτε υπϊρχει ανϊγκη ςτο εξωτερικϐ, ο Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ
ενεργοποιεύται ςε ςυνεργαςύα με τουσ Εθνικοϑσ υλλϐγουσ ϊλλων χωρών για
την αποςτολό διεθνοϑσ βοηθεύασ.
Με βαθιϊ ανθρωπιςτικϊ ιδανικϊ και με αύςθημα ευθϑνησ, ο Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ
ταυρϐσ όταν και εύναι παρών ςτα ςημαντικϐτερα ιςτορικϊ γεγονϐτα τησ
Ελλϊδασ αλλϊ και διεθνώσ, και ςυνεχύζει να επιτελεύ το ςϑνθετο ανθρωπιςτικϐ
ϋργο πϊντα με ςτϐχο τον ϊνθρωπο και πϊντα με ςεβαςμϐ ςτα ανθρώπινα
δικαιώματα και το Διεθνϋσ Ανθρωπιςτικϐ Δύκαιο.
Πρϐεδροσ: Ο εβαςμιϐτατοσ Μητροπολύτησ Φύου, Χαρών και Οινουςών κ.κ.
Διονϑςιοσ
ΑμεΑ ςτη Φύο
Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Βορεύου Αιγαύου
Η Περιφερειακό Ομοςπονδύα Ατϐμων με Αναπηρύα Βορεύου Αιγαύου ιδρϑθηκε
το ϋτοσ 2005 και ϋδρα τησ εύναι η Φύοσ. Ιδρυτικϊ τησ μϋλη εύναι ο Παγχιακϐσ
ϑλλογοσ Ατϐμων με Αναπηρύα, το Νομαρχιακϐ ωματεύο ΑμεΑ Λϋςβου «Η
ΚΤΧΕΛΗ» και το Πανςαμιακϐ ωματεύο Ανθρώπων με Διαφορετικϋσ Ανϊγκεσ
«Ο ΙΚΑΡΟ».
Σηλ.: 22710 24194
Παγχιακϐσ ϑλλογοσ Ατϐμων με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ
Ο Παγχιακϐσ ϑλλογοσ Ατϐμων Με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ ιδρϑθηκε το 1995 με ςκοπϐ
να ενώςει και να οργανώςει ϐλα τα ΑΜΕΑ του Νομοϑ Φύου, να προβϊλλει και να
προωθόςει με κϊθε πρϐςφορο μϋςο την επύλυςη των προβλημϊτων τουσ, να
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προϊγει τη ςυλλογικό δρϊςη και τη ςυναδελφικό αλληλεγγϑη μεταξϑ τουσ,
αλλϊ και να διαμορφώςει ςυνθόκεσ αλληλοαποδοχόσ των Ατϐμων Με Ειδικϋσ
Ανϊγκεσ με το κοινωνικϐ ςϑνολο.
Σο 1996 ο ςϑλλογοσ ϋγινε μϋλοσ τησ ΕΑΕΑ (Εθνικό υνομοςπονδύα Ατϐμων
Με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ).
Βλ. και προηγοϑμενο κεφϊλαιο.
Προςβαςιμϐτητα ΑΜΕΑ
Σαξιδεϑοντασ προσ και απϐ τη Φύο με αεροπλϊνο και πλούο
Με αεροπλϊνο
Η Φύοσ ςυνδϋεται καθημερινϊ με την Αθόνα με 3 πτόςεισ την χειμερινό περύοδο
και τϋςςερισ την καλοκαιρινό. Η Πτόςη διαρκεύ 45 λεπτϊ. Δρομολϐγια επύςησ
υπϊρχουν για τη Θεςςαλονύκη και τη Μυτιλόνη 1-2 φορϋσ την εβδομϊδα. το
parking του αεροδρομύου υπϊρχει ςυγκεκριμϋνη θϋςη ςτϊθμευςησ
αυτοκινότου. τη ςυνϋχεια η πρϐςβαςη ςτο Αεροδρϐμιο διευκολϑνεται με
ειδικϋσ ρϊμπεσ. Τπϊρχουν ειδικϊ διαμορφωμϋνα WC, καθώσ και χαμηλϊ
τηλϋφωνα. Για τα Ωτομα με Ειδικϋσ ανϊγκεσ που ϋχουν δυςκολύα μετακύνηςησ,
παρϋχεται ειδικό βοόθεια απϐ το προςωπικϐ τησ Ο.Α.
Πληροφορύεσ ςτα τηλϋφωνα τησ Ολυμπιακόσ:
Φύοσ – 22710 29369
Αθόνα- 210 9666666 και 22710 44444 (με αςτικό χρϋωςη) .
Με πλούο
Η Φύοσ ςυνδϋεται με μεγϊλα F/B με Πειραιϊ, Λϋςβο, Λόμνο, Θεςςαλονύκη,
Καβϊλα και Κω. H διϊρκεια του ταξιδιοϑ (Πειραιϊσ – Φύοσ) εύναι περύπου 9
ώρεσ. Η μετακύνηςη γύνεται με επιβατικϊ πλούα ςτα οπούα εξαςφαλύζεται η
πλόρησ πρϐςβαςη των Ατϐμων με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ.
Πληροφορύεσ ςτα τηλϋφωνα:
Φύοσ - 22710 23971
Μυτιλόνη - 22510 26212
Πειραιϊσ - 210 4115015
Θεςςαλονύκη - 2310 522716
Πραγματοποιοϑνται επύςησ δρομολϐγια ϊγονησ γραμμόσ και δρομολϐγια Φύου Σουρκύασ ςτα οπούα εύναι δυνατό η μερικό πρϐςβαςη των Ατϐμων με Ειδικϋσ
Ανϊγκεσ.

www.aegeanair.com

www.olympicairlines.com

www.hellenicseaways.gr

www.nel.gr

www.agoudimos-lines.com

www.sunrisetours.gr

www.ktelchios.gr

www.saos.gr
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Φρηςιμοποιώντασ τα τοπικϊ μϋςα μεταφορϊσ τησ Φύου
Σα λεωφορεύα των αςτικών και υπεραςτικών ςυγκοινωνιών δεν εξαςφαλύζουν
προσ το παρϐν πρϐςβαςη για ϊτομα που μετακινοϑνται με αναπηρικϐ αμαξύδιο.
Πληροφορύεσ για τα δρομολϐγια των λεωφορεύων ςτα τηλϋφωνα των
πρακτορεύων:
ΚΣΕΛ 22710 22079 (αςτικϋσ διαδρομϋσ) & 22710 27505 (υπεραςτικϋσ
διαδρομϋσ).
το νηςύ δεν υπϊρχει ταξύ για ϊτομα με κινητικϊ προβλόματα.
Ο Παγχιακϐσ ϑλλογοσ Ατϐμων με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ διαθϋτει αυτοκύνητο με
ειδικό ρϊμπα. Εφϐςον υπϊρχει αύτημα απϐ τον επιςκϋπτη –Ωτομο με Ειδικϋσ
ανϊγκεσ, και ευχϋρεια απϐ πλευρϊσ ςυλλϐγου, θα εξυπηρετεύται.
Νομαρχιακϐ Αθλητικϐ ωματεύο Α.μ.ε.Α. "ΙΨΝΕ"
O Αθλητικϐσ ϑλλογοσ για τα ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτο νομϐ μασ, ιδρϑθηκε
το 2001 με την ονομαςύα 'άΨΝΕ'. Ο ςϑλλογοσ δημιουργόθηκε με πρωτοβουλύα
του Παγχιακοϑ υλλϐγου Ατϐμων με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ(ΠΑΜΕΑ).
Ο ςκοπϐσ και οι αρχϋσ του αθλητικοϑ ςυλλϐγου ςυνοψύζονται μϋςα απϐ μια
φρϊςη: 'Ριζικό αλλαγό προσ το καλϑτερο τησ ζωόσ των ανθρώπων με αναπηρύα
ςτην τοπικό κοινωνύα'. Σον αθλητικϐ ςϑλλογο ςτελεχώνει μια ομϊδα απϐ
εθελοντϋσ ειδικευμϋνουσ ςε θϋματα ειδικόσ αγωγόσ και προπονητικόσ, δϑο
γυμναςτϋσ, κοινωνικό λειτουργϐ, ψυχολϐγο και εργοθεραπευτό. Οι αθλητϋσ
γυμνϊζονται ςε τακτϋσ ημϋρεσ και ώρεσ, ςτο Υαφϊλειο τϊδιο και ςτο Εθνικϐ
τϊδιο Φύου, ςτα αθλόματα του ςτύβου.
Δημοκρατίασ 8, Φίοσ
Σηλ 2271024194 & fax 22710 24130
www.psamea.gr
info@psamea.gr, amea@chios.aegean.gr, ameachio@otenet.gr
Κϋντρα Εκπαύδευςησ, Κοινωνικόσ Τποςτόριξησ και Κατϊρτιςησ ΑμεΑ
Φύου (ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ)
Σα Κϋντρα Εκπαύδευςησ Κοινωνικόσ Τποςτόριξησ και Κατϊρτιςησ Ατϐμων με
Ειδικϋσ Ανϊγκεσ επικεντρώνουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςτην εκπαύδευςη,
κοινωνικό υποςτόριξη και κατϊρτιςη ΑμεΑ. Τπϊγονται ςτο Τπουργεύο Τγεύασ
και εξυπηρετοϑν ϐλεσ τισ ομϊδεσ πληθυςμοϑ με αναπηρύα.
Σα ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ, ςϑμφωνα με το Ν. 2646/1998, ϊρθρο 13, παρ. 1β, εύναι
υπηρεςύεσ του Εθνικοϑ Οργανιςμοϑ Κοινωνικόσ Υροντύδασ (ΝΠΔΔ).
Περιοχή Παναγία Λατομίτιςςα
821 00 Φίοσ
Σηλ 22710-81070, 81071
Fax 22710-81071
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Εργαςτόριο Ειδικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ Φύου
Σα Εργαςτόρια Ειδικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ (ΕΕΕΕΚ)
εύναι αυτοτελό ςχολεύα Ειδικόσ Αγωγόσ, που υπϊγονται ςτην Διεϑθυνςη
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. Απευθϑνονται ςε μαθητϋσ με διαγνωςμϋνεσ
ωσ ςοβαρϋσ ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, οι οπούεσ εύναι αποτϋλεςμα: α)
ςυγκεκριμϋνησ αναπηρύασ (νοητικό ανεπϊρκεια, νοητικό ανωριμϐτητα,
ιδιαύτερα ςοβαρϊ προβλόματα ςτην ϐραςη και ακοό, πρϐβλημα αυτιςμοϑ κ.α.),
β) πολλαπλών αναπηριών (νοητικό ανεπϊρκεια μαζύ και ςοβαρϊ
προβλόματα ϐραςησ και ακοόσ, νοητικό ανεπϊρκεια μαζύ και αυτιςμϐσ), γ)
ςϑνθετων γνωςτικών, ςυναιςθηματικών και κοινωνικών δυςκολιών
που πιςτοποιοϑνται απϐ ΚΔΑΤ ό αναγνωριςμϋνεσ ιατροπαιδαγωγικϋσ
υπηρεςύεσ.
τη Φύο το Εργαςτόριο ιδρϑθηκε με απϐφαςη του Τπουργεύου Εθνικόσ
Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων (αριθ. 94072/Γ6/24-09-02, ΥΕΚ 1248 τβ΄24-92002), αλλϊ λειτοϑργηςε απϐ τον Οκτώβρη του 2003. Υιλοξενεύται ςε πτϋρυγα
του κτιρύου του ΚΕΚΤΚ ΑΜΕΑ Φύου.
Με την απϐφαςη 76788/Σ1/12-6-2008 του υπουργοϑ Εθνικόσ Παιδεύασ και
Θρηςκευμϊτων ανατϋθηκαν ςτον ΟΚ ΑΕ ϐλεσ οι ενϋργειεσ για τη μελϋτη,
καταςκευό και επύβλεψη του ϋργου καταςκευόσ διδακτηρύου για το Ειδικϐ
Νηπιαγωγεύο, Ειδικϐ Δημοτικϐ και το ΕΕΕΕΚ Φύου ςε οικϐπεδο δύπλα ςτο 9ο
Δημοτικϐ.
Η φούτηςη διαρκεύ απϐ πϋντε ϋωσ οκτώ χρϐνια, ςϑμφωνα με τισ ειδικϋσ
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ του κϊθε μαθητό. τουσ αποφούτουσ χορηγεύται
απολυτόριοσ τύτλοσ, ο οπούοσ ϋχει θϋςη πιςτοποιητικοϑ επιπϋδου 1 του ϊρθρου
6 του νϐμου 2009/1992 με τα αντύςτοιχα επαγγελματικϊ δικαιώματα. Επύςησ
το απολυτόριο εύναι ιςϐτιμο με τύτλο υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ (απολυτόριο
Γυμναςύου) και δύνει δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ για εργαςύα ςε θϋςεισ ΤΕ ςτο
δημϐςιο και τουσ ΟΣΑ.
Απϐ την πρώτη χρονιϊ λειτουργύασ του ςχολεύου δημιουργόθηκαν οι
εξειδικεϑςεισ. α) φυτικών και ζωικών προώϐντων και
β) τουριςτικών επαγγελμϊτων.
Σο χολικϐ ϋτοσ 2007 - 08 ϋγινε τροποπούηςη τησ εξειδύκευςησ φυτικών και
ζωικών προώϐντων ςε κηπουρικόσ ανθοκομύασ και προςθόκη τησ εξειδύκευςησ
χειροτεχνύασ.
Χυχολογικό Τποςτόριξη
όμερα ςτο χώρο των επιςτημών του ανθρώπου και ιδιαύτερα των επιςτημών
τησ αγωγόσ ϋχει διαμορφωθεύ ϋνασ δυναμικϊ εξελιςςϐμενοσ διεπιςτημονικϐσ
κλινικϐσ τομϋασ, εκεύνοσ τησ ειδικόσ αγωγόσ, ο οπούοσ ϋχει ωσ αντικεύμενο
ϋρευνασ την ςωματικό και ψυχικό υγεύα, την αγωγό, την ειδικό επαγγελματικό
εκπαύδευςη και την κοινωνικό ϋνταξη των παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ
ανϊγκεσ.
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Κϊθε παιδύ ϋχει εξατομικευμϋνη ςυνϊντηςη με τον ψυχολϐγο και ακολουθεύται
ϋνα πρϐγραμμα παρϋμβαςησ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του παιδιοϑ.
Πρωταρχικϐσ ςτϐχοσ εύναι η ψυχολογικό υποςτόριξη των μαθητών, ςτην οπούα
δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη:
 ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων επικοινωνύασ
 ςτην αναγνώριςη, ϋκφραςη και χειριςμϐ ςυναιςθημϊτων
 ςτισ διαςτϊςεισ τησ αυτοαντύληψησ και αυτοεκτύμηςησ
 ςτην αντιμετώπιςη αγχογϐνων καταςτϊςεων
 ςτην διαδικαςύα επύλυςησ ςυγκροϑςεων
 καθώσ και ςτην ϋννοια τησ διαφορετικϐτητασ
Εκτϐσ απϐ τισ εξατομικευμϋνεσ ςυναντόςεισ, πραγματοποιοϑνται ομαδικϋσ
δραςτηριϐτητεσ προκειμϋνου να ενιςχυθεύ η κοινωνικοπούηςη των παιδιών
μϋςα απϐ τη δυναμικό τησ ομϊδασ.
ε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα γύνεται αξιολϐγηςη τησ πορεύασ των μαθητών
και ανανϋωςη του ατομικοϑ φακϋλου του κϊθε μαθητό.
Μϋςα ςτα πλαύςια αυτόσ τησ ςυνεργαςύασ ςημαντικϐ ρϐλο ϋχει η δημιουργύα
ςχϋςησ εμπιςτοςϑνησ τϐςο με το παιδύ ϐςο και με τον γονϋα. Γι'αυτϐν ακριβώσ
το λϐγο υπϊρχει ςυχνό επικοινωνύα με το οικογενειακϐ περιβϊλλον και
ενημϋρωςη για την πορεύα των παιδιών. Σϋλοσ υπϊρχει ςτενό ςυνεργαςύα με το
εκπαιδευτικϐ και ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ του ςχολεύου.
Κοινωνικό εργαςύα
τα πλαύςια τησ Κοινωνικόσ εργαςύασ παρϋχεται υποςτόριξη:
α) ε μαθητϋσ
Οι μαθητϋσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να απευθϑνονται ςτην Κοινωνικό Τπηρεςύα,
ώςτε να τουσ βοηθόςει ςτην προαγωγό και προςταςύα τησ υγεύασ τουσ, ςτην
ανϊπτυξη προςωπικών και κοινωνικών δεξιοτότων, με απώτερο ςκοπϐ να
αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ ικανϐτητεσ που θα τουσ επιτρϋψουν να παύρνουν
τεκμηριωμϋνεσ και υπεϑθυνεσ αποφϊςεισ ςε θϋματα που τουσ αφοροϑν.
Επύςησ, ςτα πλαύςια τησ ατομικόσ ςυμβουλευτικόσ γύνεται προετοιμαςύα των
μαθητών για την ϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ μϋςω προγραμμϊτων
ανύχνευςησ δεξιοτότων, ικανοτότων, ενδιαφερϐντων και τεχνικϋσ ανεϑρεςησ
εργαςύασ, καθώσ και ςυζότηςη προβλημϊτων που ενδϋχεται να
αντιμετωπύςουν μελλοντικϊ ςτο χώρο εργαςύασ τουσ. Επιπλϋον, γύνονται
κϊποιεσ επιςκϋψεισ ςε εργοδϐτεσ τησ περιοχόσ, που ο χώροσ εργαςύασ τουσ
ςχετύζεται με τισ ειδικϐτητεσ των Εργαςτηρύων.
β) ε γονεύσ
Οι γονεύσ ςε τακτικό βϊςη επιςκϋπτονται την Κοινωνικό Τπηρεςύα με ςκοπϐ
την ανταλλαγό απϐψεων και προβληματιςμών γϑρω απϐ την ανατροφό των
παιδιών τουσ και τη ςτόριξη ςτον γονεϏκϐ τουσ ρϐλο, ώςτε η οικογϋνεια να
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λειτουργεύ ωσ αςφαλϋσ πλαύςιο
προςωπικϐτητασ των παιδιών τουσ.

για

την

ολϐπλευρη

ανϊπτυξη

τησ

γ) την Κοινϐτητα
Τπϊρχει ςυνεργαςύα με φορεύσ τησ ευρϑτερησ κοινϐτητασ, προκειμϋνου να
αντιμετωπιςτοϑν προβλόματα που προκϑπτουν ςτο οικογενειακϐ περιβϊλλον
των μαθητών και να κινητοποιηθοϑν ϊτομα και φορεύσ τησ κοινϐτητασ, ώςτε
να δημιουργηθεύ δύκτυο ευαιςθητοποιημϋνων πολιτών και φορϋων ςχετικϊ με
την εκπαύδευςη και τα εργαςιακϊ δικαιώματα των ατϐμων με Ειδικϋσ
Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ.
δ) τουσ Εκπαιδευτικοϑσ
Παρεμβϊςεισ γύνονται ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου με ςτϐχο την
ενύςχυςη του ρϐλου τουσ, τη βελτύωςη τησ επικοινωνύασ εκπαιδευτικοϑ μαθητό και τη δημιουργύα υποςτηρικτικοϑ κλύματοσ ςτο χώρο του ςχολεύου,
που θα προωθεύ την αυτενϋργεια και την πρϐληψη δυςλειτουργικών
ςυμπεριφορών.
Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ :
Λειτουργοϑν ομϊδεσ μαθητών ςτα πλαύςια Προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ
ώςτε να ενιςχυθοϑν οι μαθητϋσ για να διαπραγματεϑονται και να
διαχειρύζονται πιο αποτελεςματικϊ καταςτϊςεισ ζωόσ, προβλόματα, δυςκολύεσ,
αποφϊςεισ και επιλογϋσ.
ταματίου Σςιμπή 8, Φίοσ, 82100
Σηλέφωνο - Fax : 22710 22729
mail@eeeek.chi.sch.gr
http://eeeek.chi.sch.gr/contact.html
Κοι..Π.Ε Νομοϑ Φύου «Ψρύων»
Ο Κοινωνικϐσ υνεταιριςμϐσ Περιοριςμϋνησ Ευθϑνησ (Κοι..Π.Ε) Σομϋα
Χυχικόσ Τγεύασ Νομοϑ Φύου ιδρϑθηκε με βϊςη τη διϊταξη του ϊρθρου 12 του Ν.
2716/1999 απϐ την οπούα διϋπεται ςε ςυνδυαςμϐ με τισ διατϊξεισ τησ
ςυνεταιριςτικόσ νομοθεςύασ.
Ανόκει ςτα νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου (ΝΠΙΔ) με περιοριςμϋνη ευθϑνη
των μελών του, ϋχει εμπορικό ιδιϐτητα και αποτελεύ Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ.
κοπϐσ του υνεταιριςμοϑ εύναι η ϊςκηςη οποιαςδόποτε μορφόσ
επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ που αποβλϋπει ςτην κοινωνικϐ – οικονομικό
ενςωμϊτωςη και επαγγελματικό επανϋνταξη ατϐμων με ψυχοκοινωνικϊ
προβλόματα, ενώ παρϊλληλα ςυμβϊλλει ςτη θεραπεύα τουσ με την κατϊ το
δυνατϐν οικονομικό τουσ αυτϊρκεια.
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Προετοιμαςύα και ςτόριξη Χυχικϊ Παςχϐντων
τόριξη απϐ Επαγγελματύεσ Χυχικόσ Τγεύασ
Για την προετοιμαςύα και ςτόριξη των Χυχικϊ Παςχϐντων ο Κοι..Π.Ε.
ςυνεργϊζεται με 2 ψυχολϐγουσ, 1 εργοθεραπεϑτρια και 1 γυμνϊςτρια ειδικόσ
αγωγόσ – Επϐπτρια των ομϊδων προετοιμαςύασ ςτόριξησ εργαζομϋνων ςτην
εργαςύα.
Αερ.Ροδοκανάκη, Υάρκαινα, 82100 Φίοσ,
Σηλ: 2271040400
FAX: 22710.81999
Mail: contact@kspechios.gr
www.kspechios.gr
Η τρύτη ηλικύα ςτη Φύο
Κϋντρο ανοικτόσ προςταςύασ Ηλικιωμϋνων (ΚΑΠΗ) Δόμου Φύου
Σο Κϋντρο Ανοιχτόσ Προςταςύασ Ηλικιωμϋνων δημιουργόθηκε το 1984 απϐ το
Δόμο Φύου και ςτεγϊζεται ςε αναπαλαιωμϋνο νεοκλαςικϐ κτύριο ςτο κϋντρο τησ
πϐλησ. Τπηρετώντασ μια ςϑγχρονη αντύληψη για την προςφορϊ υπηρεςιών
προσ την Σρύτη Ηλικύα το ΚΑΠΗ προςφϋρει ιατρικό φροντύδα, ψυχαγωγύα και
διαςκϋδαςη, πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ψυχολογικό ςτόριξη ςε 350
περύπου ηλικιωμϋνουσ ςυμπολύτεσ μασ.
Σηλ. 2271081474, 2271044395
FAX 2271044395
www.chioscity.gr
Κϋντρο
ανοικτόσ
Καμποχώρων
Φαλκειόσ
Σηλ. 22710 77380

προςταςύασ

Ηλικιωμϋνων

(ΚΑΠΗ)

Δόμου

ΔΗΚΕΦ
Η Δημοτικό Κοινωφελεύσ Επιχεύρηςη Φύου (ΔΗΚΕΦ) αποτελεύ την μετεξϋλιξη τησ
ΔΑΕΦ που ιδρϑθηκε το 1988 με πρωτοβουλύα του Δόμου Φύου. Η επιχεύρηςη
εκφρϊζει μια νϋα-ςϑγχρονη αντύληψη ςτον τομϋα τησ παροχόσ υπηρεςιών για
τουσ ΟΣΑ (Δόμοι-Κοινϐτητεσ) και αξιοπούηςησ των αναπτυξιακών
δυνατοτότων.
Σο ϋργο τησ
τα χρϐνια δραςτηριϐτητασ τησ επιχεύρηςησ κατϋγραψε ςτο ενεργητικϐ τησ:
- Σην υποβολό προτϊςεων και υλοπούηςη δεκϊδων προγραμμϊτων τησ
Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ ςτο Νομϐ Φύου
- Ση ςυμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη προτϊςεων για τα κοινοτικϊ προγρϊμματα
NOW, HORIZON, LIFE, LEADER, MEDSPA, RECITE, και τα προγρϊμματα
81

Διαπεριφερειακόσ
Κληρονομιϊσ.

υνεργαςύασ

και

Διατόρηςησ

τησ

Αρχιτεκτονικόσ

Η επιχεύρηςη ενδιαφϋρεται για ςυνεργαςύα με Οργανιςμοϑσ Σοπικόσ
Αυτοδιούκηςησ και Δημοτικϋσ Επιχειρόςεισ απϐ ϐλη την Ελλϊδα και την
Ευρώπη ςτα πλαύςια των δυνατοτότων που προςφϋρονται απϐ προγρϊμματα
διαπεριφερειακόσ διακρατικόσ ςυνεργαςύασ.
Δραςτηριϐτητεσ


Τποςτόριξη ηλικιωμϋνων ςτο ςπύτι

Η Δ.Α.Ε.Φ. διαθϋτει δϑο μονϊδεσ «Βοόθεια ςτο ςπύτι" και μια μονϊδα
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ, εξυπηρετώντασ περύπου 200 ηλικιωμϋνουσ ςτο ςπύτι
τοϑσ.
Σηλ. 2271044394, 22710 81106
FAX 2271-043715
www.chioscity.gr


Κϋντρο ημερόςιασ φροντύδασ ηλικιωμϋνων

κοπϐσ του προγρϊμματοσ
Σο Κϋντρο Ημερόςιασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων (ΚΗΥΗ) εύναι η μονϊδα
ημερόςιασ
φιλοξενύασ
ηλικιωμϋνων
ατϐμων
μη
δυναμϋνων
να
αυτοεξυπηρετηθοϑν απϐλυτα (κινητικϋσ δυςκολύεσ, ϊνοια κλπ), των οπούων το
οικογενειακϐ περιβϊλλον που τα φροντύζει, εργϊζεται ό αντιμετωπύζει ςοβαρϊ
κοινωνικϊ και οικονομικϊ προβλόματα ό προβλόματα υγεύασ και αδυνατεύ να
ανταποκριθεύ ςτην φροντύδα που ϋχει αναλϊβει.
κοπϐσ του Κϋντρου Ημερόςιασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων εύναι η βελτύωςη τησ
ποιϐτητασ ζωόσ των ηλικιωμϋνων και η παραμονό τουσ ςτο φυςικϐ και
οικογενειακϐ τουσ περιβϊλλον καθώσ και η διατόρηςη μιασ φυςιολογικόσ
κοινωνικόσ και εργαςιακόσ ζωόσ των μελών του οικογενειακοϑ και ςυγγενικοϑ
περιβϊλλοντοσ που αςχολοϑνται με την φροντύδα των ατϐμων αυτών.
Περύπου 30 ηλικιωμϋνοι επιςκϋπτονται καθημερινϊ το Κ.Η.Υ.Η. του Δόμου Φύου
για να ϋχουν φροντύδα και να περϊςουν ευχϊριςτα την ώρα τουσ.
Ηρακλείτου 2 Βαρβάςι
Σηλ. 2271081025
www.chioscity.gr
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Δημοτικϐσ Οργανιςμϐσ Πρϐνοιασ Δόμου Φύου
Ο Δημοτικϐσ Οργανιςμϐσ Πρϐνοιασ δημιουργόθηκε το 1997 με κϑριο ςτϐχο του
την ϊςκηςη κοινωνικόσ πολιτικόσ απϐ πλευρϊσ του Δόμου Φύου. Ανϊμεςα
ςτουσ ςτϐχουσ του ξεχωρύζουν:

Η υλοπούηςη τησ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ του Δόμου Φύου ςε θϋματα
κοινωνικόσ προςταςύασ και προαγωγόσ τησ ςωματικόσ υγεύασ.

Η αντιμετώπιςη του Κοινωνικοϑ Αποκλειςμοϑ ευϊλωτων ομϊδων του
πληθυςμοϑ (π.χ. ανϋργων νϋων, γυναικών, ηλικιωμϋνων, αθύγγανων,
εξαρτημϋνων ατϐμων απϐ τοξικϋσ ουςύεσ κ.λ.π.)

Η προώθηςη προγραμμϊτων ςτόριξησ τησ νεϐτητασ και τησ οικογϋνειασ.

Η προώθηςη τησ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ με φορεύσ και υπηρεςύεσ
ϐλων των βαθμύδων.
Ο Δ.Ο.Π. Φύου:

άδρυςε και λειτουργεύ την Ομϊδα Γονϋων (χολό Γονϋων) μια φορϊ την
εβδομϊδα ςτην ςτϋγη αυτό.

άδρυςε την Ομϊδα Εθελοντών Αιμοδοτών.

άδρυςε την Ομϊδα υμπαραςτϊςεωσ Κρατουμϋνων ςτισ Δικαςτικϋσ
φυλακϋσ Φύου.

άδρυςε την Ομϊδα υμπαραςτϊςεωσ τρατευμϋνων Νϋων που
υπηρετοϑν ςτον τϐπο.

Καθιϋρωςε την ετόςια ενύςχυςη Ιεραποςτολικών ωματεύων που
πραγματοποιοϑν καταςκηνώςεισ παιδιών κατϊ τη θερινό περύοδο.

Καθιϋρωςε την Ετόςια ενύςχυςη φορϋων κοινωνικόσ πρϐνοιασ ϐπωσ ο
ϑλλογοσ Νεφροπαθών Φύου, οι ϑλλογοι ΑΜΕΑ, το Γηροκομεύο Φύου, οι
ϑλλογοι περύθαλψησ ϊπορων, Κρατουμϋνων, αναξιοπαθοϑντων, αςθενών,
κλπ.

Πραγματοπούηςε μια ςειρϊ εκδηλώςεων, διαλϋξεων και ςεμιναρύων που
ϋχουν ςχϋςη με την αντιμετώπιςη και ςτόριξη των ΑΜΕΑ, ειδικών ευπαθών
κοινωνικϊ ομϊδων, πενθοϑντων, παιδιών, κλπ.

Ενύςχυςε ηθικϊ και υλικϊ οικογϋνειεσ τησ πϐλησ οι οπούεσ βρϋθηκαν ςε
κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ λϐγω αςθϋνειασ, πϋνθουσ ανϋχειασ,
καταςτροφόσ, κλπ.

Ενύςχυςε ηθικϊ και υλικϊ οικογϋνειεσ Αθύγγανων και προςφϑγων.

Ανϋπτυξε τη ςυνεργαςύα μεταξϑ των τοπικών φορϋων κοινωνικόσ
αλληλεγγϑησ (Ερυθρϐσ ταυρϐσ, Πρϐνοια, Ι. Μητρϐπολη, ΠΙΚΠΑ, ΑΜΕΑ,
Νοςοκομεύο, Προνοιακϋσ τϋγεσ, κλπ).

Πρωτοςτϊτηςε ςτην δημιουργύα ΚΟΙ..Π.Ε. (Κοινωνικοϑ υνεταιριςμοϑ
Περιοριςμϋνησ Ευθϑνησ) για την απαςχϐληςη και κοινωνικό ϋνταξη ευπαθών
ατϐμων.

Καθιϋρωςε τισ κατ' ούκον επιςκϋψεισ ςε Κατατρεγμϋνεσ οικογϋνειεσ τησ
πϐλησ.

Καθιϋρωςε κατϊ τουσ θερινοϑσ μόνεσ τη φιλοξενύα Ελλόνων απϐ τη
Βϐρειο Ϋπειρο.
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Αντιμετώπιςε απϐ κοινοϑ καταςτϊςεισ με τα ςτελϋχη των
προγραμμϊτων -Μονϊδα Κοινωνικόσ Μϋριμνασ- και -Βοόθεια ςτο πύτι- τησ
Δ.Α.Ε.Φ. ςτο Δόμο Φύου.
Οινοπίωνοσ 1
Σηλ. 2271042502
www.chioscity.gr
ΠΑΙΔΙ
Η Παιδεύα δεν εύναι κουβϊσ που τον γεμύζεισ, εύναι Υλϐγα που την ανϊβεισ
(William Butler Yeats, Ιρλανδϐσ ςυγγραφϋασ)
Ακεραιϐτητα χωρύσ γνώςη εύναι αδϑναμη και ϊχρηςτη. Γνώςη χωρύσ
ακεραιϐτητα εύναι επικύνδυνη και φριχτό (Samuel Johnson, Ωγγλοσ
ςυγγραφϋασ και λεξικογρϊφοσ, 1709-1784)
Δικαιώματα του Παιδιοϑ
Διεθνόσ ϑμβαςη για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ
Παιδιϊ θεωροϑνται ϐλα τα αγϐρια και κορύτςια απϐ 0 ωσ 18 ετών, χωρύσ
διϊκριςη φϑλου, φυλόσ, γλώςςασ, θρηςκεύασ, οικονομικόσ και κοινωνικόσ
κατϊςταςησ, ιδιαιτϋρων αναγκών ό εμφϊνιςησ.
Όλα τα παιδιϊ ϋχουν δικαύωμα ςε ϋνα αξιοπρεπϋσ επύπεδο ζωόσ, ώςτε να ϋχουν
ομαλό ςωματικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και κοινωνικό ανϊπτυξη.
Οι γονεύσ ό κηδεμϐνεσ των παιδιών οφεύλουν να παύρνουν αποφϊςεισ με
γνώμονα το ςυμφϋρον των παιδιών.
Εύναι ςημαντικϐ οι γονεύσ ό κηδεμϐνεσ ενϐσ παιδιοϑ να το μεγαλώνουν ϋτςι,
ώςτε να αναπτϑςςονται οι ικανϐτητϋσ του και να το βοηθοϑν να μϊθει να αςκεύ
τα δικαιώματϊ του.
Σα παιδιϊ ϋχουν δικαύωμα ςτη ζωό, την επιβύωςη και την ανϊπτυξη.
Οι γονεύσ οφεύλουν να επιτρϋπουν ςτα παιδιϊ να εκφρϊζουν ελεϑθερα τισ
απϐψεισ τουσ, για θϋματα που τα αφοροϑν και να τισ λαμβϊνουν ςοβαρϊ
υπϐψη τουσ.
Κϊθε παιδύ ϋχει δικαύωμα να ςκϋφτεται ελεϑθερα, να πιςτεϑει ςε μια θρηςκεύα
και να διατηρεύ την ταυτϐτητα και την ιθαγϋνειϊ του.
Κϊθε παιδύ ϋχει δικαύωμα να ζει με τουσ γονεύσ του, εκτϐσ αν δεν μποροϑν να το
φροντύςουν ό αν πρϋπει να απομακρυνθεύ απϐ αυτοϑσ για το καλϐ του. ε κϊθε
περύπτωςη ϋχει δικαύωμα να τουσ βλϋπει και να επικοινωνεύ μαζύ τουσ, εκτϐσ αν
αυτϐ εύναι αντύθετο προσ το ςυμφϋρον του.
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Σα παιδιϊ ϋχουν δικαύωμα να αναζητοϑν, να μαθαύνουν και να ανταλλϊςςουν
πληροφορύεσ και ιδϋεσ και να εκφρϊζονται ελεϑθερα μϋςα απϐ τον γραπτϐ ό
προφορικϐ λϐγο, τισ τϋχνεσ ό ϊλλουσ τρϐπουσ, αρκεύ να ςϋβονται τα
δικαιώματα των ϊλλων.
Κανεύσ δεν μπορεύ να επεμβαύνει αυθαύρετα ό παρϊνομα ςτην ιδιωτικό ζωό, την
οικογϋνεια, την κατοικύα ό την αλληλογραφύα ενϐσ παιδιοϑ, οϑτε να
προςβϊλλει την τιμό και την υπϐληψό του.
Σα παιδιϊ πρϋπει να προςτατεϑονται απϐ κϊθε μορφό ψυχολογικόσ και
ςωματικόσ βύασ, προςβολόσ, εκμετϊλλευςησ, πνευματικόσ ό ςεξουαλικόσ
κακοπούηςησ, ϐςο βρύςκονται ςτην ευθϑνη των γονϋων ό κηδεμϐνων τουσ.
Σα παιδιϊ ϋχουν δικαύωμα να μαθαύνουν τι ςυμβαύνει γϑρω τουσ απϐ τα Μ.Μ.Ε.
Σα παιδιϊ ϋχουν δικαύωμα να ςυναντιϐνται, να ςυνεργϊζονται και να
ςυμμετϋχουν ςε ςυγκεντρώςεισ, αρκεύ να μην παραβιϊζουν τα δικαιώματα των
ϊλλων.
Όταν ϋνα παιδύ δεν ζει με την οικογϋνειϊ του, ϋχει δικαύωμα ειδικόσ προςταςύασ
και βοόθειασ, μϋςα απϐ θεςμοϑσ ϐπωσ η υιοθεςύα, η φιλοξενύα ςε ανϊδοχη
οικογϋνεια ό ςε κατϊλληλη ςτϋγη /ύδρυμα.
Η Πολιτεύα οφεύλει να παύρνει κατϊλληλα μϋτρα για να μην καταπατώνται τα
δικαιώματα των παιδιών και, αν οι γονεύσ δεν εύναι ςε θϋςη να το κϊνουν, να
αναλαμβϊνει αυτό τον ρϐλο του κηδεμϐνα.
Η Πολιτεύα οφεύλει να εύναι αρωγϐσ ςτην αποςτολό των γονϋων που ϋχουν την
ευθϑνη τησ ανατροφόσ και ανϊπτυξησ των παιδιών.
Η Πολιτεύα οφεύλει να παύρνει ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα ώςτε κϊθε υιοθεςύα
που γύνεται να εύναι ςϑμφωνη με τον νϐμο και προσ το ςυμφϋρον του παιδιοϑ.
Αν ϋνα παιδύ ϋχει δοθεύ προσ υιοθεςύα, ό ςε ανϊδοχη οικογϋνεια ό βρύςκεται ςε
κϊποιο ύδρυμα, η Πολιτεύα οφεύλει να παρακολουθεύ και να ελϋγχει αν το
φροντύζουν ςωςτϊ.
Σα παιδιϊ πρϐςφυγεσ που βρύςκονται μακριϊ απϐ την πατρύδα και τουσ γονεύσ
τουσ, ϋχουν δικαύωμα ειδικόσ προςταςύασ και να απολαμβϊνουν τα δικαιώματα
που ϋχουν και τα ϊλλα παιδιϊ.
Σα παιδιϊ με ςωματικϋσ ό πνευματικϋσ αναπηρύεσ ϋχουν δικαύωμα να ζουν με
αξιοπρϋπεια, να απολαμβϊνουν ειδικό φροντύδα, ςε ςυνθόκεσ διαμορφωμϋνεσ
ώςτε να ευνοοϑν την αυτονομύα τουσ και να απολαμβϊνουν ιςϐτιμη ςυμμετοχό
ςτην εκπαύδευςη και την κοινωνικό ζωό.
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Όλα τα παιδιϊ ϋχουν δικαύωμα ςτην προληπτικό φροντύδα τησ υγεύασ τουσ,
αλλϊ και ςτην ιατρικό περύθαλψη ϐταν αρρωςταύνουν.
Σα παιδιϊ ϋχουν δικαύωμα ςτον ελεϑθερο χρϐνο και την ψυχαγωγύα.
Οφεύλουμε να προςτατεϑουμε τα παιδιϊ απϐ την παρϊνομη χρόςη ναρκωτικών
ουςιών.
Οφεύλουμε να προςτατεϑουμε τα παιδιϊ, ώςτε να μην χρηςιμοποιοϑνται ςτην
παραγωγό και την διακύνηςό ναρκωτικών ουςιών, αλλϊ και απϐ κϊθε εύδουσ
εκμετϊλλευςησ, ϐπωσ ο εξαναγκαςμϐσ ςε ςεξουαλικό δραςτηριϐτητα, η
παιδικό πορνεύα και πορνογραφύα, το δουλεμπϐριο παιδιών και οι απαγωγϋσ.
Κανϋνα παιδύ δεν πρϋπει να υποβϊλλεται ςε βαςανιςτόρια ό ϊλλη απϊνθρωπη
ό εξευτελιςτικό τιμωρύα.
Η θανατικό ποινό και η ιςϐβια φυλϊκιςη απαγορεϑεται, ενώ η ςϑλληψη και
κρϊτηςη ανηλύκων πρϋπει να εύναι ςϑμφωνη με το νϐμο και την ηλικύα του
παιδιοϑ.
ε περύπτωςη πολϋμου, απαγορεϑεται να ςυμμετϋχουν παιδιϊ κϊτω των 15
ετών.
Η Πολιτεύα αλλϊ και οι πολύτεσ οφεύλουμε να φροντύζουμε ώςτε τα παιδιϊ –
θϑματα παραμϋληςησ, κακομεταχεύριςησ, εκμετϊλλευςησ ό πολϋμων να
ξεπερνοϑν τα τραϑματϊ τουσ και να ςυμμετϋχουν φυςιολογικϊ ςτην κοινωνικό
ζωό.
Κϊθε παιδύ ϑποπτο, κατηγοροϑμενο ό καταδικαςμϋνο για μια παρϊνομη πρϊξη
ϋχει δικαύωμα να αντιμετωπύζεται με αξιοπρϋπεια και ςεβαςμϐ, να
ενημερώνεται για την υπϐθεςό του και να ϋχει την απαραύτητη νομικό βοόθεια
για την υπερϊςπιςό του.
Σα κρϊτη ϋχουν υποχρϋωςη να γνωςτοποιοϑν τα δικαιώματα που ϋχει ϋνα
παιδύ.
υνήγοροσ του Παιδιού: Φατζηγιάννη Μέξη 5, 115 25 Αθήνα, τηλ.: 210 7289744 &
800 11 32000 (09:00 – 15:30), e-mail: cr@synigoros.gr, www.0-18.gr/crc
Παιδύ και ύντερνετ
Ιδιαύτερα τα παιδιϊ θα πρϋπει να εύναι πολϑ προςεκτικϊ με τη χρόςη του
Ιντερνετ, καθώσ αποτελεύ πλϋον απϐ τα δημοφιλό μϋςα επικοινωνύασ για
εκεύνα. Σα ανόλικα ϊτομα αποτελοϑν, ϐμωσ ιδανικϐ ςτϐχο για τουσ επιτόδειουσ,
οπϐτε θα πρϋπει να δύνεται ιδιαύτερη προςοχό κατϊ την πλοόγηςη ςτο
διαδύκτυο.
Οι κύνδυνοι εγκυμονοϑνται ςυνόθωσ ςτα εξόσ ςημεύα:
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Chat Rooms (δωμϊτια επικοινωνύασ) – καθώσ δεν γνωρύζουμε με ποιουσ μιλϊμε
Sites (Ιςτοςελύδεσ) με παρϊνομο και ανόθικο περιεχϐμενο.
Εθιςμϐσ
Δώςτε ζωό και χαμϐγελο ςε ϋνα παιδύ που το ςτερεύται.
Κϊθε δικό μασ ςτιγμό ανεμελιϊσ, ξεκοϑραςησ, ψυχαγωγύασ, παιχνιδιοϑ,
αξιοπρϋπειασ και ποιϐτητασ ζωόσ, ςτιγμό και ανϊμνηςη που εκατομμϑρια
παιδιϊ ςε ϐλο τον κϐςμο δεν θα απολαϑςουν ποτϋ, μποροϑμε ν’ ανούγουμε την
ψυχό μασ και να ςώζουμε ϋνα παιδύ, προςφϋροντασ κϊτι απϐ αυτϊ που εμεύσ
μϊθαμε να θεωροϑμε δεδομϋνα, που ϐμωσ κϊθε ϊλλο παρϊ εύναι δεδομϋνα για
ϐλα τα παιδιϊ!
Αγκαλιϊςτε την προςπϊθεια τησ UNICEF αγορϊζοντασ τώρα απϐ τα
καταπληκτικϊ εύδη τησ ςυλλογόσ τησ και δώςτε τη ζωό και το χαμϐγελο ςε ϋνα
παιδύ που το ςτερεύται.
www.unicef.gr
Η Φύοσ για το παιδύ
Κϋντρα δημιουργικόσ απαςχϐληςησ παιδιών ςτη Φύο
Σο Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχϐληςησ Παιδιών εύναι μια δομό ςτην οπούα
απαςχολοϑνται παιδιϊ ηλικύασ 6-12 ετών για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τησ
ημϋρασ, μετϊ το πϋρασ του ςχολικοϑ ωραρύου.
κοπϐσ τουσ εύναι η απαςχϐληςη των παιδιών εκτϐσ ςχολικοϑ ωραρύου, η
αξιοπούηςη του ελεϑθερου χρϐνου με την ατομικό - οργανωμϋνη
δραςτηριϐτητα ό μϋςα απϐ οργανωμϋνεσ ομϊδεσ εργαςτηρύων, υπϐ την
καθοδόγηςη των παιδαγωγών, καθώσ και η εξυπηρϋτηςη των γονϋων.
Βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ εξωςχολικόσ απαςχϐληςησ των παιδιών εύναι η ανϊπτυξη
τησ δημιουργικϐτητασ και τησ κοινωνικϐτητασ των παιδιών, με ςεβαςμϐ ςτην
ιδιαιτερϐτητα και ςτο δικαύωμα ελεϑθερησ επιλογόσ του κϊθε ατϐμου.
Σο Κ.Δ.ΑΠ. παρϋχει ςτην εργαζϐμενη μητϋρα την δυνατϐτητα εκμετϊλλευςησ
του χρϐνου που τησ εύναι απαραύτητοσ για την κϊλυψη των οικογενειακών τησ
υποχρεώςεων, απαςχολώντασ με αςφϊλεια και δημιουργικϐ τρϐπο τα παιδιϊ
τησ.
ΚΔΑΠ Δόμου Φύου
Σο Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχϐληςησ Παιδιών του Δόμου Φύου απαςχολεύ
περύπου 50 παιδιϊ, εκτϐσ ωραρύου ςχολεύου με χορϐ, μουςικό, θϋατρο και
παιχνύδια.
Καρφά 34 Σηλ. 2271081026
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ΚΔΑΠ Δόμου Καρδαμϑλων "Σο υνεργεύο"
Σο Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχϐληςησ Παιδιών του Δόμου Καρδαμϑλων
ξεκύνηςε την λειτουργύα του ςτισ 31/12/1999. Υορϋασ υλοπούηςησ εύναι η ΕΝΑ
ΦΙΟΤ Αναπτυξιακό Ανώνυμοσ Εταιρεύα.
Σο ΚΔΑΠ ςτεγϊζεται ςε ϋνα χώρο ειδικϊ διαμορφωμϋνο και φιλικϊ
προςκεύμενο προσ τα παιδιϊ, ςτο χωριϐ των Καρδαμϑλων.
Παρεχϐμενεσ Τπηρεςύεσ:

Πρϐγραμμα ελεϑθερησ εξατομικευμϋνησ απαςχϐληςησ ςε μϐνιμο
εςωτερικϐ χώρου. Σα παιδιϊ αςχολοϑνται με ϐτι θϋλουν για ϐςο χρονικϐ
διϊςτημα θϋλουν.
το πρϐγραμμα ελεϑθερησ εξατομικευμϋνησ απαςχϐληςησ περιλαμβϊνονται οι
εξόσ δραςτηριϐτητεσ:

Ανϊγνωςη εξωςχολικών βιβλύων

Επιτραπϋζια παιχνύδια

Παιχνύδια φανταςύασ

Γωνιϊ ςυντροφιϊσ και ςυζότηςησ

Γωνιϊ μαςκαρϋματοσ και θεατρικών αυτοςχεδιαςμών

Ζωγραφικό

Καταςκευϋσ

Βύντεο και μουςικό

Ηλεκτρονικϐσ Τπολογιςτόσ


Πρϐγραμμα ςυντονιςμϋνων ομαδικών καλλιτεχνικών δραςτηριοτότων

το πρϐγραμμα αυτϐ εντϊςςονται τα εργαςτόρια:

Για εικαςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ

Για θεατρικϋσ, μουςικοκινητικϋσ και οπτικοακουςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ

Πρϐγραμμα πολιτιςτικών εκδηλώςεων
Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζουν οι πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ που
οργανώνει με διϊφορεσ αφορμϋσ το Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχϐληςησ, ώςτε
να κϊνει αιςθητό την παρουςύα του ςτην τοπικό κοινωνύα και να αρθρώνει
ϋναν υπεϑθυνο λϐγο ςτα πολιτιςτικϊ ζητόματα ϐςον αφορϊ τισ μικρϋσ ηλικύεσ.
Οι εκδηλώςεισ αυτϋσ πραγματοποιοϑνται ςε ϊλλουσ χώρουσ, κυρύωσ ανοικτοϑσ.
την κατηγορύα αυτό ςυνόθωσ ανόκουν θεατρικϋσ παραςτϊςεισ, μουςικϋσ
ςυναυλύεσ ό εικαςτικϋσ εκθϋςεισ με ϋργα παιδιών, που πραγματοποιοϑνται με
την ευκαιρύα μιασ γιορτόσ ό τη λόξη του προγρϊμματοσ.
Εκτϐσ απϐ ϐλεσ τισ προαναφερϐμενεσ δραςτηριϐτητεσ, τα παιδιϊ ϋχουν
ανεβϊςει θεατρικϋσ παραςτϊςεισ, ϋχουν κϊνει γιορτϋσ για τισ απϐκριεσ, το
καλοκαύρι, ϋχουν πϊει εκδρομϋσ και γενικϐτερα ϋχουν εδραιωθεύ ςτην τοπικό
κοινωνύα και ςυμμετϋχουν ςε ϐλεσ τισ τοπικϋσ εκδηλώςεισ που
πραγματοποιοϑνται.
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Επιπλϋον, ϋνα ςημαντικϐ ϐφελοσ απϐ την δημιουργύα του ΚΔΑΠ εύναι ο
απεγκλωβιςμϐσ των γονϋων και κυρύωσ των γυναικών - μητϋρων, οι οπούοι
εύναι επιφορτιςμϋνοι με την φροντύδα των παιδιών ϐλεσ ςχεδϐν τισ ώρεσ τησ
ημϋρασ.
Όλεσ οι προαναφερϐμενεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται δωρεϊν ςτουσ δημϐτεσ και
μϐνιμουσ κατούκουσ του δόμου Καρδαμϑλων.
Κ.Δ.Α.Π. Δήμοσ Καρδαμύλων – Φίοσ 2272023665
Κϋντρο Παιδιοϑ και Εφόβου
Σο "ΚΕΝΣΡO ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΙΑ ΕΥΗΒΟΤ" εύναι Αςτικό μη Κερδοςκοπικό Εταιρεύα,
η οπούα ιδρϑθηκε ςτη Φύο το Μϊρτιο του 1996. Απϐ το Νοϋμβριο του 2005 ϋχει
αναγνωριςτεύ ωσ ειδικώσ πιςτοποιημϋνοσ φορϋασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ
Κοινωνικόσ Υροντύδασ, ςϑμφωνα με απϐφαςη του Τφυπουργοϑ Τγεύασ και
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ.
Πρϐκειται για μια οργανωμϋνη δομό με διπλό μορφό δραςτηριοπούηςησ και
λειτουργύασ:
α) Ιατροπαιδαγωγικϐ Κϋντρο και
β) Κινητό Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ Φύου, ςτα πλαύςια του Ε.Π. "ΤΓΕΙΑ
ΠΡΟΝΟΙΑ" 2000-2006 του Γ΄Κ.Π. με ςυγχρηματοδϐτηςη 75% απϐ το
Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο και 25% απϐ Εθνικό υμμετοχό.
Σο Ιατροπαιδαγωγικϐ Κϋντρο του Κ.Π.Ε ςτοχεϑει ςτην :

πρϐληψη (ςε ςυνεργαςύα με τα ςχολεύα και ϊλλουσ φορεύσ τησ
κοινϐτητασ)

διϊγνωςη
(ολοκληρωμϋνη
διαγνωςτικό
εκτύμηςη
απϐ
τη
διεπιςτημονικό ομϊδα)

θεραπεύα και αποκατϊςταςη
Πρϐληψη
ϑμφωνα με τον ςϑγχρονο προςανατολιςμϐ τησ Χυχιατρικόσ και
Παιδοψυχιατρικόσ, το Κ.Π.Ε. δύνει ϋμφαςη ςε δραςτηριϐτητεσ εκπαύδευςησ και
ευαιςθητοπούηςησ τησ Κοινϐτητασ ςτοχεϑοντασ ςτην Πρϐληψη (πρωτογενό,
δευτερογενό, τριτογενό και τεταρτογενό).
Οι δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ περιλαμβϊνουν:

Ομιλύεσ - ςυζητόςεισ πϊνω ςε θϋματα ψυχικόσ υγεύασ παιδιών, εφόβων,
ενηλύκων και οικογενειών.

Εκπομπϋσ και δημοςιεϑςεισ ςτα τοπικϊ Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ και
ςτο Διαδύκτυο.

υνεργαςύα με τα ςχολικϊ πλαύςια ϐλων των βαθμύδων εκπαύδευςησ,
τϐςο για ανταλλαγό απϐψεων με τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςχετικϊ με την Χυχικό
Τγεύα, ϐςο και για αποτελεςματικϐτερη αντιμετώπιςη ςυγκεκριμϋνων
περιςτατικών.
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Επαφϋσ για ςυνεργαςύα με ϊλλουσ φορεύσ τησ Κοινϐτητασ με ςτϐχο τη
διερεϑνηςη των αναγκών του νηςιοϑ μασ, τον προγραμματιςμϐ και την
υποςτόριξη δρϊςεων και τη δημιουργύα νϋων δομών, ςτον χώρο τησ Χυχικόσ
Τγεύασ. τουσ φορεύσ αυτοϑσ περιλαμβϊνονται: Παιδύατροι, Ψ.Ρ.Λ., Χυχύατροι,
ϑλλογοι Α.Μ.Ε.Α. του νηςιοϑ μασ, Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ,
Ειςαγγελϋασ και Επιμελότρια Ανηλύκων, Αςτυνομικό Διεϑθυνςη, Γενικϐ
Νοςοκομεύο, Ιατρικϐσ ϑλλογοσ, Νομϊρχησ, Δόμαρχοι κ. ϊ.

Κοινωνικϋσ εκδηλώςεισ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν, εκτϐσ του
προςωπικοϑ, παιδιϊ, ϋφηβοι και οικογϋνειεσ, φορεύσ τησ Κοινϐτητασ και φύλοι
του Κ.Π.Ε.


Διϊγνωςη
Η ολοκληρωμϋνη διαγνωςτικό εκτύμηςη πραγματοποιεύται απϐ τη
Διεπιςτημονικό Θεραπευτικό Ομϊδα και περιλαμβϊνει:

την αρχικό διαγνωςτικό ςυνϋντευξη ( intake ), η οπούα λαμβϊνεται απϐ
τα μϋλη τησ Γραμματεύασ

τη λόψη αναλυτικοϑ ιςτορικοϑ
και ακολοϑθωσ, ανϊλογα με το εύδοσ του αιτόματοσ:
λογοπεδικό
ψυχολογικό
παιδαγωγικό
παιδοψυχιατρικό αξιολϐγηςη.
Μετϊ την ολοκλόρωςη των αξιολογόςεων, αποφαςύζεται η πορεύα και η
διαχεύριςη κϊθε περιςτατικοϑ ξεχωριςτϊ, απϐ την Διεπιςτημονικό Ομϊδα του
Κ.Π.Ε. και προτεύνεται, αν κριθεύ απαραύτητο, πρϐγραμμα αποκατϊςταςησ.





Θεραπεύα - Αποκατϊςταςη









ςε παιδιϊ και εφόβουσ με:
προβλόματα λϐγου και ομιλύασ
μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ
αιςθητηριακϋσ διαταραχϋσ (βαρηκοϏα - κώφωςη, τϑφλωςη)
αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ (νοητικό υςτϋρηςη, αυτιςμϐσ)
ψυχοςυναιςθηματικϋσ διαταραχϋσ
διαταραχϋσ ςυμπεριφορϊσ
δυςκολύεσ προςαρμογόσ ςε ψυχοπιεςτικϊ γεγονϐτα ζωόσ (ϐπωσ διαζϑγιο
γονϋων, θϊνατοσ, υιοθεςύα παιδιοϑ) κ. ϊ.
 ςε ενόλικεσ που αντιμετωπύζουν ςυναιςθηματικοϑ τϑπου δυςκολύεσ,
ψυχοκοινωνικϊ προβλόματα κ. ϊ.
Αναλυτικϊ παρϋχεται:



α.)

Λογοθεραπεύα (παιδιών, εφόβων, ενηλύκων)
Ειδικϐ πρϐγραμμα αποκατϊςταςησ μαθηςιακών δυςκολιών (δυςλεξύα κ.
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Χυχοπαιδαγωγικϐ πρϐγραμμα αποκατϊςταςησ ςε παιδιϊ με δυςκολύεσ
ςτην κινητικϐτητα

Χυχοπαιδαγωγικϐ πρϐγραμμα αποκατϊςταςησ ςε παιδιϊ με Διϊχυτεσ
Διαταραχϋσ τησ Ανϊπτυξησ (φϊςμα του αυτιςμοϑ).

Χυχοθεραπεύα ατομικό (παιδιών, εφόβων, ενηλύκων), ομαδικό
(ενηλύκων), ζεϑγουσ.

Παιδοψυχιατρικό παρακολοϑθηςη

υμβουλευτικό γονϋων

Εποπτεύα ςε επαγγελματύεσ Χυχικόσ Τγεύασ και εκπαιδευτικοϑσ


Σο Κ.Π.Ε. δεν αναλαμβϊνει την θεραπεύα εφόβων και ενηλύκων που κϊνουν
χρόςη τοξικών ουςιών, καθώσ αυτϐ αποτελεύ αντικεύμενο ειδικών
θεραπευτικών μονϊδων.
Παρϋχεται παιδοψυχιατρικό παρακολοϑθηςη,
λογοθεραπεύα,
ειδικϐ
πρϐγραμμα αποκατϊςταςησ μαθηςιακών δυςκολιών, ψυχοπαιδαγωγικϐ
πρϐγραμμα ςε παιδιϊ με Διϊχυτεσ Διαταραχϋσ τησ Ανϊπτυξησ, ψυχοθεραπεύα
ςε παιδιϊ και εφόβουσ, ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό, ςυμβουλευτικό &
θεραπεύα ζευγαριοϑ, πρϐγραμμα επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ .
Κινητό Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ
Η Κινητό Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ (ΚΜΧΤ) εύναι μϋροσ του προγρϊμματοσ
"Χυχαργώσ" που ςτοχεϑει ςτη Χυχιατρικό Μεταρρϑθμιςη ςτη Ελλϊδα.
Υορϋασ Τλοπούηςησ τησ ΚΜΧΤ ςτη Φύο εύναι το Κϋντρο Παιδιοϑ και Εφόβου,
Αςτικό μη κερδοςκοπικό Εταιρεύα η οπούα ιδρϑθηκε ςτη Φύο το Μϊρτιο του
1996
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Ο ΑΝΘΡΨΠΟ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΙ ΥΤΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΥΕ
O ΠΑΝΕΤΡΨΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ το 112: Ϊνασ και
μοναδικϐσ αριθμϐσ για Αςτυνομύα, Αςθενοφϐρο ό Πυροςβεςτικό που
αντικαθιςτϊ ϐλουσ τουσ αριθμοϑσ που χρηςιμοποιοϑςαμε ςτο παρελθϐν.
Προςταςύα
…ςτουσ Παγετοϑσ
Μετακινήςεισ
ε περιοχϋσ ϐπου ϋχει δημιουργηθεύ παγετϐσ απαιτεύται ιδιαύτερη προςοχό
ϐταν μετακινεύςτε με αυτοκύνητο. Ενημερωθεύτε εκ των προτϋρων για την
κατϊςταςη του οδικοϑ δικτϑου και φροντύςτε να διαθϋτετε αντιολιςθητικϋσ
αλυςύδεσ. Αν μετακινεύςτε πεζϐσ, φορϋςτε κατϊλληλα παποϑτςια και φανεύτε
προςεκτικού ώςτε να αποφϑγετε τραυματιςμοϑσ λϐγω τησ ολιςθηρϐτητασ των
δρϐμων, των πεζοδρομύων κ.λπ.
Δίκτυα και αποχετεύςεισ
Προληπτικϊ μϋτρα για την προςταςύα των ςωληνώςεων απϐ ενδεχϐμενο
παγετϐ:
Παρατηρόςτε προςεκτικϊ ποϑ βρύςκονται n κεντρικό και οι περιφερειακϋσ
βϊνεσ απομϐνωςησ (διακϐπτεσ). Βεβαιωθεύτε επύςησ ποιοσ ακριβώσ εύναι ο
δικϐσ ςασ υδρομετρητόσ επύ του πεζοδρομύου. Ελϋγξτε και βεβαιωθεύτε ϐτι ϐλοι
οι διακϐπτεσ του υδρευτικοϑ κυκλώματοσ ανοιγοκλεύνουν και λειτουργοϑν
ομαλϊ.
Βεβαιωθεύτε ϐτι οι εξωτερικού ςωλόνεσ (ςωλόνεσ ηλιακοϑ θερμοςύφωνα,
επιφανειακϐ ςϑςτημα ςωληνώςεων αυτϐματου ποτύςματοσ, βρϑςεσ
μπαλκονιών) εύναι μονωμϋνοι. ε αντύθετη περύπτωςη, πρϋπει να φροντύςετε
ώςτε να μονωθοϑν το ςυντομϐτερο δυνατϐν.
Απομονώςτε ό καλϑτερα εκκενώςτε το δύκτυο του ηλιακοϑ θερμοςύφωνα, αν
πρϐκειται να λεύψετε για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα κατϊ τη διϊρκεια του
χειμώνα.
ε περύπτωςη που ϋχετε ηλιακϐ θερμοςύφωνα, φροντύςτε κατϊ τη διϊρκεια του
παγετοϑ (ιδιαύτερα τισ βραδινϋσ ώρεσ) να κλεύςετε την παροχό νεροϑ προσ το
θερμοςύφωνα και να αδειϊςετε το νερϐ απϐ το ςϑςτημα. Αν αυτϐ δεν εύναι
δυνατϐ, μπορεύτε να αφόςετε ελϊχιςτα ανοιχτό μια βρϑςη ςτο κϑκλωμα
ζεςτοϑ νεροϑ (να ςτϊζει). Προςοχό! Σο μϋτρο αυτϐ μπορεύ να αυξόςει
ςημαντικϊ το λογαριαςμϐ του νεροϑ! Θυμηθεύτε να μην κϊνετε αλϐγιςτη χρόςη
νεροϑ για την απομϊκρυνςη χιονιοϑ ό πϊγου. Επύςησ, προςπαθόςτε να
περιορύςετε τισ καθημερινϋσ δραςτηριϐτητεσ που απαιτοϑν αυξημϋνη
κατανϊλωςη νεροϑ (ϐπωσ πλυντόριο ροϑχων κ.λπ.).
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Υροντύςτε να ενημερωθεύτε αν ϋχει τοποθετηθεύ αντιψυκτικϐ απϐ την
καταςκευϊςτρια εταιρύα ό απϐ τον ειδικϐ που τοποθϋτηςε τον ηλιακϐ ςασ
θερμοςύφωνα (περύπτωςη κλειςτοϑ κυκλώματοσ). Αν ϐχι, τοποθετεύςτε το
κατϊλληλο αντιψυκτικϐ.
Βεβαιωθεύτε ϐτι δεν υπϊρχουν μικρϋσ διαρροϋσ ςτισ βρϑςεσ ό ςτα καζανϊκια
των μπϊνιων. Αν υπϊρχουν, φροντύςτε να τισ επιδιορθώςετε.
Βεβαιωθεύτε ϐτι οι υδρορροϋσ ςτα μπαλκϐνια και τισ ταρϊτςεσ εύναι καθαρϋσ
απϐ φϑλλα και ςκουπύδια για να μποροϑν να λειτουργοϑν ομαλϊ.
Αν παρϐλα αυτϊ παγώςουν οι κεντρικού ςωλόνεσ ςασ, ακολουθόςτε τισ
παρακϊτω οδηγύεσ: Κλεύςτε αμϋςωσ τον κεντρικϐ διακϐπτη παροχόσ νεροϑ του
ακινότου και κατϐπιν ελϋγξτε τον υδρομετρητό ςασ. Αν διαπιςτώςετε ϐτι
ςυνεχύζει να «γρϊφει», αυτϐ ςημαύνει ϐτι κϊπου υπϊρχει διαρροό (ςπαςμϋνοσ
ςωλόνασ) ςτο δύκτυϐ ςασ. Κλεύςτε αμϋςωσ τον διακϐπτη τησ κεντρικόσ
παροχόσ και καλϋςτε ϋναν υδραυλικϐ. Ζητεύςτε απϐδειξη ό βεβαύωςη
υδραυλικοϑ για την επιςκευό τησ διαρροόσ.
Αν αποφαςύςετε να ξεπαγώςετε τουσ ςωλόνεσ, αρχύςτε απϐ το μϋροσ του
ςωλόνα που εύναι κοντϊ ςτον διακϐπτη ϋτςι ώςτε n θερμοκραςιακό μεταβολό
να εύναι ςταδιακό. Αν δεν ϋχετε αποτελϋςματα επικοινωνόςτε με ϋναν
υδραυλικϐ.
Ελϋγξτε αν ϋχουν βραχεύ ό διατρϋχουν κύνδυνο οι ηλεκτρικϋσ ςασ
εγκαταςτϊςεισ και απομονώςτε τισ.
…ςτισ Φιονοπτώςεισ
Ενέργειεσ πριν από τη χιονόπτωςη ή τη χιονοθύελλα
Εϊν κατοικεύτε ςε περιοχό που αντιμετωπύζει προβλόματα απϐ χιονοπτώςεισ:

Προμηθευτεύτε υλικϐ θϋρμανςησ και τρϐφιμα για αρκετϋσ ημϋρεσ.

Εϊν διαμϋνετε ςε δϑςβατη περιοχό, φροντύςτε να ϋχετε τον απαραύτητο
εξοπλιςμϐ για τον καθαριςμϐ του χιονιοϑ! (π.χ. φτυϊρια).
Ενέργειεσ κατά τη διάρκεια τησ χιονόπτωςησ ή τησ χιονοθύελλασ
Εϊν βρύςκεςτε ςε εξωτερικϐ χώρο:

Οδηγηθεύτε ςε αςφαλϋσ μϋροσ.

Μην εκτύθεςτε ςτη χιονοθϑελλα. Αν χρειαςτεύ να βρεθεύτε ςε εξωτερικϐ
χώρο ντυθεύτε κατϊλληλα, και προτιμόςτε πολλϊ ςτρώματα απϐ ελαφριϊ και
ζεςτϊ ροϑχα παρϊ ϋνα βαρϑ ροϑχο. Υροντύςτε το εξωτερικϐ ροϑχο να εύναι
αδιϊβροχο. Υορϋςτε ζεςτϋσ και αδιϊβροχεσ μπϐτεσ.

ε περιοχϋσ, ϐπου προβλϋπονται χιονοπτώςεισ, απαιτεύται ιδιαύτερη
προςοχό κατϊ τισ μετακινόςεισ.
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Όταν εύναι απαραύτητο να μετακινηθεύτε με αυτοκύνητο,
χρηςιμοποιεύςτε αντιολιςθητικϋσ αλυςύδεσ.

Σαξιδϋψτε κατϊ προτύμηςη κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ. Προτιμόςτε
τουσ κεντρικοϑσ δρϐμουσ και ενημερώςτε τουσ οικεύουσ ςασ για τη διαδρομό
που θα ακολουθόςετε κϊνετε.

Εϊν μετακινεύςτε ςτην πϐλη χρηςιμοποιόςτε τα μϋςα μαζικόσ
μεταφορϊσ.
Εϊν βρύςκεςτε ςτο αυτοκύνητο:

Αλλϊξτε πορεύα αν υπϊρχει ϋντονη χιονϐπτωςη και βρύςκεςτε ςε
δϑςβατο δρϐμο.

Αποφϑγετε να οδηγεύτε ςε δϑςβατεσ ορεινϋσ περιοχϋσ

Διατηρεύτε απϐςταςη αςφαλεύασ απϐ τα προπορευϐμενα οχόματα

Παραμεύνετε ςτο αυτοκύνητο αν αυτϐ ακινητοποιηθεύ. Σοποθετόςτε
ςτην κεραύα του ραδιϐφωνου ϋνα ϑφαςμα με ϋντονο χρώμα για να ςασ
εντοπύςουν οι διαςωςτικϋσ ομϊδεσ. Ανϊβετε τη μηχανό για 10 λεπτϊ ανϊ ώρα
και διατηρεύτε την εξϊτμιςη του οχόματοσ καθαρό απϐ το χιϐνι.
Γενικέσ οδηγίεσ

Διατηρεύςτε το ςπύτι ςασ ζεςτϐ και παραμεύνετε μϋςα, ϐςο αυτϐ εύναι
δυνατϐ

Μην αφόνετε τα παιδιϊ να βγουν ϋξω με την κακοκαιρύα

Υορϋςτε κατϊλληλα ροϑχα και παποϑτςια

Ελϋγξτε το δύκτυο ϑδρευςησ του ςπιτιοϑ ςασ και τον ηλιακϐ
θερμοςύφωνα (ςωλόνεσ-υαλοπύνακα)
Αποκατάςταςη των ζημιών ςτο ςπίτι ή ςτο χώρο εργαςίασ
Αν η περιοχό που διαμϋνετε εύχε εκκενωθεύ, μην επιςτρϋψετε, προτοϑ οι αρχϋσ
ενημερώςουν ϐτι εύναι αςφαλϋσ
Πριν αρχύςετε τισ διαδικαςύεσ αποκατϊςταςησ του χώρου ςασ

Κλεύςτε την τροφοδοςύα ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, ακϐμα και αν ςτην
περιοχό ςασ ϋχει διακοπεύ το ρεϑμα

Κλεύςτε την παροχό νεροϑ, καθώσ το δύκτυο μπορεύ να ϋχει υποςτεύ
βλϊβεσ
Για να εξετϊςετε ϋνα κτύριο που ϋχει πλημμυρύςει, δεύξτε ιδιαύτερη προςοχό:

Υορϋςτε κλειςτϊ παποϑτςια, ώςτε να αποφϑγετε τραυματιςμοϑσ ςτα
πϐδια απϐ αντικεύμενα ό ανωμαλύεσ ςτο ϋδαφοσ, που κρϑβονται απϐ τα νερϊ

Εξετϊςτε τούχουσ, πϐρτεσ, ςκϊλεσ και παρϊθυρα

Εξετϊςτε τα δύκτυα ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, νεροϑ, αποχϋτευςησ
Θυμηθεύτε: Οι κύνδυνοι απϐ την πλημμϑρα δεν υποχωροϑν αμϋςωσ μετϊ την
ϋναρξη τησ απϐςυρςησ των υδϊτων
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…ςτισ Καταιγύδεσ
Ενϋργειεσ κατϊ τη διϊρκεια τησ καταιγύδασ
Εϊν βρύςκεςτε ςε εςωτερικϐ χώρο:

Αςφαλύςτε αντικεύμενα, που μπορεύ να παραςυρθοϑν απϐ τον ϊνεμο ό τη
ραγδαύα βροχϐπτωςη και ενδϋχεται να προκαλϋςουν καταςτροφϋσ ό
τραυματιςμοϑσ

Ελϋγξτε αναρτημϋνεσ πινακύδεσ

Αςφαλύςτε τισ πϐρτεσ και τα παρϊθυρα

Μην κρατϊτε ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ ό το τηλϋφωνο, γιατύ ο κεραυνϐσ
μπορεύ να περϊςει μϋςα απϐ τα καλώδια. Οι ςυςκευϋσ τηλεϐραςησ εύναι
ιδιαύτερα επικύνδυνεσ ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ και προτεύνεται να
αποςυνδϋονται απϐ την κεραύα και την παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ

Αποφϑγετε τισ ςωληνώςεισ των υδραυλικών (κουζύνα, μπϊνιο), γιατύ οι
μεταλλικού ςωλόνεσ εύναι καλού αγωγού του ηλεκτριςμοϑ
Εϊν βρύςκεςτε ςε εξωτερικϐ χώρο:

Προςπαθόςτε να βρεύτε καταφϑγιο ςε κτύριο ό ςε αμϊξι

Αν αυτϐ δεν εύναι εφικτϐ καθύςτε αμϋςωσ ςτο ϋδαφοσ. Αν βρύςκεςτε ςε
δϊςοσ προςτατευθεύτε κϊτω απϐ ςυμπαγό κλαδιϊ χαμηλών δϋντρων - ποτϋ μη
ςτϋκεςτε κϊτω απϐ ϋνα ψηλϐ δϋντρο ςε ϋναν ανοιχτϐ χώρο.

Αν βρύςκεςτε ςε χαμηλϐ ϋδαφοσ προςϋξτε την περύπτωςη να εκδηλωθεύ
πλημμυρικϐ φαινϐμενο

Αποφϑγετε ψηλϋσ καταςκευϋσ, ϐπωσ πυλώνεσ, ψηλϊ δϋντρα, φρϊκτεσ,
τηλεφωνικϋσ γραμμϋσ και γραμμϋσ μεταφορϊσ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ

Αποφϑγετε να βρύςκεςτε κοντϊ ςε μεταλλικϊ αντικεύμενα, ϐπωσ
ποδόλατα, ςϑνεργα καταςκόνωςησ, κ.λπ.

Απομακρυνθεύτε απϐ ποτϊμια, λύμνεσ ό ϊλλεσ μϊζεσ νεροϑ

Αν βρύςκεςτε μϋςα ςτη θϊλαςςα, βγεύτε αμϋςωσ ϋξω

Αν βρύςκεςτε απομονωμϋνοσ ςε μια επύπεδη ϋκταςη και νιώθετε να
ςηκώνονται τα μαλλιϊ ςασ (γεγονϐσ που δηλώνει ϐτι ςϑντομα θα εκδηλωθεύ
κεραυνϐσ), κϊντε βαθϑ κϊθιςμα, με το κεφϊλι ανϊμεςα ςτα πϐδια (ώςτε να
ελαχιςτoπoιόςετε την επιφϊνεια του ςώματϐσ ςασ και την επαφό ςασ με το
ϋδαφοσ) και πετϊξτε ϐτι μεταλλικϐ αντικεύμενο ϋχετε πϊνω ςασ

Μην ξαπλώνετε ςτο ϋδαφοσ
Εϊν βρύςκεςτε ςε αυτοκύνητο:

ταματόςτε το αυτοκύνητο ςτην ϊκρη του δρϐμου και μακριϊ απϐ
δϋντρα τα οπούα μπορεύ να πϋςουν ςτο αυτοκύνητο

Μεύνετε μϋςα ςτο αυτοκύνητο και ανϊψτε τα προειδοποιητικϊ φώτα
ςτϊςησ (φώτα ϋκτακτησ ανϊγκησ) μϋχρι να κοπϊςει n καταιγύδα

Κλεύςτε τα τζϊμια και μην ακουμπϊτε ςε μεταλλικϊ αντικεύμενα μϋςα
ςτο αυτοκύνητο
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Αποφϑγετε τουσ πλημμυριςμϋνουσ δρϐμουσ

Ενέργειεσ κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωςησ
Προφυλαχτεύτε αμϋςωσ! Μην εγκαταλεύψετε τον αςφαλό χώρο, παρϊ μϐνο
ϐταν βεβαιωθεύτε ϐτι n καταιγύδα πϋραςε. Η χαλαζϐπτωςη μπορεύ να εύναι
πολϑ επικύνδυνη, τϐςο για τουσ ανθρώπουσ ϐςο και τα ζώα
www.eydap.gr/index.asp?a_id=3
…ςτο ειςμϐ
Η Ελλϊδα εύναι μια χώρα με μεγϊλη ςειςμικϐτητα. Όλεσ οι περιοχϋσ τησ
κινδυνεϑουν να πϊθουν βλϊβεσ μικρϋσ ό μεγϊλεσ απϐ ςειςμϐ. Πρϋπει λοιπϐν να
γνωρύζουμε πώσ να προςτατευτοϑμε και να ϋχουμε λϊβει τα απαραύτητα μϋτρα
Σι πρϋπει να κϊνετε ΑΠΟ ΣΨΡΑ
1.
υζητόςτε με την οικογϋνειϊ ςασ και καταςτρώςτε ςχϋδιο ϋκτακτησ
ανϊγκησ. Όλα τα μϋλη τησ οικογϋνειασ πρϋπει να γνωρύζουν τι να κϊνουν ςε
περύπτωςη ςειςμοϑ Προγραμματύςτε που θα καταφϑγετε μετϊ το ςειςμϐ.
Καθορύςτε ποϑ και πώσ θα ςυναντηθεύτε. Μϊθετε τα τηλϋφωνα ϋκτακτησ
ανϊγκησ. Να ξϋρετε απϐ που κλεύνουν οι γενικού διακϐπτεσ (ηλεκτρικοϑ
ρεϑματοσ, γκαζιοϑ, φυςικοϑ αερύου, νεροϑ)
2.
Ενημερωθεύτε για τα απλϊ μϋτρα αντιςειςμικόσ προςταςύασ ςτο ςπύτι
και εφαρμϐςτε τα. Σϋτοια μϋτρα εύναι: να ςτερεώςετε καλϊ ςτουσ τούχουσ τα
βαριϊ αντικεύμενα (π.χ. ϋπιπλα, κϊδρα, καθρϋφτεσ, θερμοςύφωνα), να
τοποθετόςετε τα εϑθραυςτα αντικεύμενα ςε χαμηλϊ ρϊφια
3.
Προμηθευτεύτε τα ϊμεςα απαραύτητα ςε περύπτωςη ςειςμοϑ ϐπωσ
φακϐ, φορητϐ ραδιϐφωνο, κουτύ πρώτων βοηθειών, πυροςβεςτόρα
4.
Μϊθετε για την προςταςύα απϐ ςειςμϐ, αςχοληθεύτε με το να
αποκτόςετε εςεύσ και το περιβϊλλον ςασ ςωςτό αντιςειςμικό ςυμπεριφορϊ
Σι πρϋπει να κϊνετε την ΨΡΑ του ςειςμοϑ.
Μεύνετε ψϑχραιμοι. Ο πανικϐσ προκαλεύ θϑματα.
Αν βρεθεύτε μϋςα ςε κτύριο
1.
Μην τρϋχετε προσ την ϋξοδο
2.
Καλυφθεύτε αμϋςωσ κϊτω απϐ ϋνα γερϐ τραπϋζι ό ϊλλο ϋπιπλο
3.
Απομακρυνθεύτε απϐ επικύνδυνα ςημεύα ϐπωσ τζαμαρύεσ και βαριϊ
ϋπιπλα
4.
Μη βγαύνετε ςτα μπαλκϐνια
Αν βρεθεύτε ϋξω απϐ κτύριο
1.
2.
3.

Μεύνετε ϋξω. Μην μπαύνετε μϋςα ςε κτύρια
Απομακρυνθεύτε απϐ κτύρια, μανδρϐτοιχουσ, ηλεκτροφϐρα καλώδια
Καταφϑγετε ςε ανοιχτϐ αςφαλό χώρο ϐπωσ: πλατεύα ό πϊρκο
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Αν εύςτε μϋςα ςτο αυτοκύνητο
1.
Παρκϊρετε το αυτοκύνητο ςε αςφαλϋσ μϋροσ που δεν εμποδύζει την
κυκλοφορύα
2.
Αποφϑγετε πολυώροφα κτύρια, φωτεινοϑσ ςηματοδϐτεσ, γϋφυρεσ
Σι πρϋπει να κϊνετε ΑΜΕΨ ΜΕΣΑ το ςειςμϐ
1.
Κλεύςτε τουσ γενικοϑσ διακϐπτεσ (ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, γκαζιοϑ,
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ)
2.
Πϊρετε μαζύ ςασ τα ϊμεςα απαραύτητα: φακϐ, ραδιοφωνϊκι, νερϐ ό ϐτι
ϊλλο ϋχετε ανϊγκη
3.
Βγεύτε προςεκτικϊ ϋξω απϐ το κτύριο
4.
Περπατϊτε γρόγορα και μην τρϋχετε.
5.
Μη χρηςιμοποιεύτε ανελκυςτόρα
6.
Καταφϑγετε ςε ανοικτϐ αςφαλό χώρο ϐπωσ: Πλατεύα ό Πϊρκο. Μην
πληςιϊζετε τισ ακτϋσ
Η ςυμπεριφορϊ μασ ΜΕΣΑ το ςειςμϐ
1.
Μην χρηςιμοποιεύτε ϊςκοπα το τηλϋφωνο γιατύ μπλοκϊρετε το δύκτυο
2.
Μην χρηςιμοποιεύτε το αυτοκύνητϐ ςασ γιατύ προκαλεύτε μποτιλιϊριςμα
και καθυςτερεύτε τα οχόματα παροχόσ βοόθειασ
3.
Ακολουθεύςτε πιςτϊ τισ οδηγύεσ των αρχών
4.
Ενημερωθεύτε απϐ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ. Μην πιςτεϑετε τισ φόμεσ,
δημιουργοϑν ςϑγχυςη
Οργανιςμόσ Αντιςειςμικήσ Προςταςίασ, www.oasp.gr
... ςτην Πυρκαγιϊ
1.
Προςϋχουμε για να αποτρϋψουμε την εκδόλωςη πυρκαγιϊσ: δεν καύμε
ξερϊ χϐρτα και ςκουπύδια το καλοκαύρι, δεν ανϊβουμε υπαύθριεσ ψηςταριϋσ ςε
δϊςη, αποφεϑγουμε εργαςύεσ που μπορεύ να προκαλϋςουν φωτιϊ, δεν πετϊμε
αναμμϋνα τςιγϊρα, δεν αφόνουμε ςκουπύδια, γιατύ πϊντα υπϊρχει ο κύνδυνοσ
ανϊφλεξησ, ςεβϐμαςτε τα απαγορευτικϊ πρϐςβαςησ ειδικϊ ςε περιϐδουσ
υψηλοϑ κινδϑνου
2. Εϊν το ςπύτι μασ βρύςκεται κοντϊ ςε δϊςοσ φροντύζουμε: να δημιουργόςουμε
περιμετρικϊ αντιπυρικό ζώνη, να κλαδεϑουμε ϐςο πρϋπει τα δϋντρα μασ, να
απομακρϑνουμε ξερϊ κλαδιϊ και ςκουπύδια, δεν αφόνουμε τα κλαδιϊ των
δϋντρων να ακουμποϑν ςτουσ τούχουσ, αραιώνουμε τη δενδρώδη βλϊςτηςη
γϑρω απϐ το ςπύτι μασ, τοποθετοϑμε παντζοϑρια και ςωλόνεσ εξωτερικϋσ απϐ
μη εϑφλεκτα υλικϊ, καλϑπτουμε τισ δεξαμενϋσ εϑφλεκτων υλικών,
προμηθευϐμαςτε πυροςβεςτόρεσ και εξοπλιζϐμαςτε με ςωλόνα ποτύςματοσ
μεγϊλου μόκουσ και δημιουργοϑμε δεξαμενό νεροϑ που λειτουργεύ χωρύσ ρεϑμα
3. Μϐλισ αντιληφθοϑμε την πυρκαγιϊ: τηλεφωνοϑμε αμϋςωσ ςτο κϋντρο τησ
πυροςβεςτικόσ (199) και δύνουμε ςαφό ςτοιχεύα και περιγραφό για την
τοποθεςύα και την κατϊςταςη τησ πυρκαγιϊσ
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4.
Εϊν η φωτιϊ πληςιϊζει: Διατηροϑμε την ψυχραιμύα μασ, απομακρϑνουμε
εϑφλεκτα υλικϊ και κλεύνουμε τισ διϐδουσ ώςτε να μην μπουν καϑτρεσ ςτο
ςπύτι, μαζεϑουμε τισ τϋντεσ και κλεύνουμε την παροχό φυςικοϑ αερύου,
ανούγουμε την πϐρτα του κόπου, τοποθετοϑμε ςκϊλα ςτην εξωτερικό πλευρϊ
για εϑκολη πρϐςβαςη ςτην ςτϋγη, ςυνδϋουμε τουσ ςωλόνεσ ποτύςματοσ και
τουσ απλώνουμε ςε ϐλη τη γϑρω περιοχό και ανϊβουμε ϐλα τα φώτα του
ςπιτιοϑ
5.
Εϊν η πυρκαγιϊ εύναι ςτο κατώφλι μασ: Δεν επιχειροϑμε την
εγκατϊλειψη του χώρου μασ (οι πιθανϐτητεσ επιβύωςησ ςε ϋνα ςπύτι απϐ
ϊφλεκτα υλικϊ εύναι μεγϊλη, ενώ μικρό μϋςα ςε ϋνα αυτοκύνητο το οπούο
βρύςκεται ςε καπνοϑσ και φλϐγεσ), μπαύνουμε ςτο ςπύτι με ϐλη την οικογϋνεια
και τα κατοικύδια, κλεύνουμε καλϊ πϐρτεσ και παρϊθυρα και φρϊζουμε τισ
χαραμϊδεσ με βρεγμϋνα πανιϊ. Απομακρϑνουμε κουρτύνεσ και ϋπιπλα απϐ τα
παρϊθυρα, κλεύνουμε τισ ενδιϊμεςεσ πϐρτεσ, γεμύζουμε μπανιϋρεσ, λεκϊνεσ και
κουβϊδεσ με νερϐ, εφοδιαζϐμαςτε με φακϐ και μπαταρύεσ, ςυγκεντρωνϐμαςτε
ϐλοι μαζύ ςε ϋναν χώρο και εϊν το ςπύτι μασ εύναι ξϑλινο, αναζητοϑμε
καταφϑγιο ςε γειτονικϐ κτιςτϐ ςπύτι. Εϊν διαταχθεύ εκκϋνωςη τησ περιοχόσ
ακολουθοϑμε τισ οδηγύεσ
6.
Μετϊ την πυρκαγιϊ: βγαύνουμε απϐ το ςπύτι μασ και ελϋγχουμε τακτικϊ
για τουλϊχιςτον 48 ώρεσ για πιθανϋσ μικροεςτύεσ
Γενική Γραμματεία Πολιτικήσ Προςταςίασ, www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws.csp
Πρώτεσ Βοόθειεσ
*Με κάθε επιφύλαξη, προτιμώνται αυτονοήτωσ οδηγίεσ από ιατρό ή από άτομο
εκπαιδευμένο ςε πρώτεσ βοήθειεσ.
Λιποθυμύα
1.
Καλοϑμε βοόθεια (166 ό 112)
2.
Ξαπλώνουμε το ϊτομο και του αναςηκώνουμε τα πϐδια. Δεν
μετακινοϑμε.
3.
Εξαςφαλύζουμε καθαρϐ αϋρα
4.
Αναμϋνουμε τον γιατρϐ
Δϊγκωμα φιδιοϑ
1.
Καλοϑμε βοόθεια (166 ό 112)
2.
Ξαπλώνουμε το ϊτομο και περιορύζουμε τισ κινόςεισ του
3.
Ακινητοποιοϑμε το τραυματιςμϋνο μϋλοσ και πλϋνουμε το τραϑμα με
νερϐ και ςαποϑνι
4.
Επιδϋνουμε ςφιχτϊ ςε ϋνα ςημεύο μεταξϑ τραϑματοσ και καρδιϊσ και
κρατϊμε το μϋλοσ χαμηλϐτερα απϐ το επύπεδο τησ καρδιϊσ
5.
Απομακρϑνουμε το δηλητόριο και τοποθετοϑμε πϊγο
6.
Παρακολουθοϑμε την αναπνοό και τισ ςφύξεισ, και ςε περύπτωςη
διαταραχών εφαρμϐζουμε καρδιο-αναπνευςτικό αναζωογϐνηςη, εϊν ϋχουμε
εκπαιδευτεύ
Μικρϊ εγκαϑματα
1.
Ρύχνουμε ϊφθονο νερϐ ώςπου να μετριαςτεύ ο πϐνοσ
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2.
3.
4.
5.
6.

Αφαιροϑμε ρολϐι, κοςμόματα κ.λπ
Σοποθετοϑμε για 10 περύπου λεπτϊ παγοκϑςτη
Βϊζουμε λύγη βαζελύνη και καλϑπτουμε με αποςτειρωμϋνη γϊζα
Δεν βϊζουμε οδοντϐκρεμα και δεν ςπϊμε τισ φουςκϊλεσ
Αν το ϋγκαυμα εύναι βαθϑ απευθυνϐμαςτε ςε γιατρϐ

Θερμοπληξύα - Ηλύαςη
1.
Υωνϊζουμε βοόθεια (166 ό 112)
2.
Μεταφϋρουμε τον πϊςχοντα ςε δροςερϐ μϋροσ και του χαλαρώνουμεαφαιροϑμε τα ροϑχα
3.
Εφαρμϐζουμε κρϑεσ κομπρϋςεσ ό τον τυλύγουμε με ςεντϐνι που το
διατηροϑμε βρεγμϋνο και κατευθϑνουμε όπια ρεϑματα αϋρα
4.
Εφϐςον ο πϊςχων διατηρεύ τισ αιςθόςεισ του, του δύνουμε λύγο νερϐ (με
¼ κουταλϊκι του γλυκοϑ αλϊτι ςε κϊθε ποτόρι νερϐ)
Πνιγμϐσ
1.
2.
3.
4.

Υωνϊζουμε βοόθεια (166 ό 112)
Απομακρϑνουμε το ϊτομο απϐ το νερϐ
Αφαιροϑμε απϐ το ςτϐμα του ξϋνα ςώματα που τυχϐν υπϊρχουν
Ξεκινοϑμε αμϋςωσ τεχνητό αναπνοό

Αντύδοτα ςε δηλητηριϊςεισ
1.
Αλκαλοειδϋσ δηλητόριο: χορηγοϑμε τανύνη ό τςϊι ό υπερμαγγανικϐ
κϊλιο
2.
Βαρϑ μϋταλλο δηλητόριο: χορηγοϑμε αςπρϊδι αυγών και γϊλα ό
ενεργοποιημϋνο ζωικϐ ϊνθρακα
3.
Υαρμακευτικό ουςύα με καταςταλτικό δρϊςη: χορηγοϑμε καφεϏνη, κ.λπ.
για διϋγερςη του νευρικοϑ ςυςτόματοσ
4.
Μεικτϐ ό γενικϐ αντύδοτο: 2 μϋρη ενεργοποιημϋνου ζωικοϑ ϊνθρακα, ϋνα
μϋροσ τανύνησ και ϋνα μϋροσ διοξειδύου του μαγνηςύου (τρεισ κουταλιϋσ ςοϑπασ
ςε ϋνα ποτόρι νερϐ). Η δοςολογύα μπορεύ να επαναληφθεύ αρκεύ να μην
ξεπερϊςει τη χωρητικϐτητα του ςτομϊχου. Εναλλακτικϊ, 3 ποτόρια νερϐ με μια
κουταλιϊ ςοϑπασ αλεϑρι ό πατατϊλευρο το καθϋνα
Φρόςιμεσ ςυμβουλϋσ μετϊ απϐ οδικϐ ατϑχημα
ε περύπτωςη που ςυγκρουςτοϑμε:
Εϊν δεν υπϊρξει εκατϋρωθεν τραυματιςμϐσ, πρώτη μασ ενϋργεια εύναι να
φωτογραφύςουμε τα οχόματα που ϋλαβαν μϋροσ ςτο ατϑχημα, προτοϑ αυτϊ
μετακινηθοϑν, ενώ ςημειώνουμε και τουσ αριθμοϑσ κυκλοφορύασ τουσ.
Κατϐπιν μετακινοϑμε, ει δυνατϐν, τα οχόματα, εφϐςον αυτϊ εμποδύζουν την
κυκλοφορύα και απομακρϑνουμε τυχϐν θραϑςματα και μεγϊλα κομμϊτια που
ςυνιςτοϑν κύνδυνο γι’ αυτοϑσ που διϋρχονται απϐ το δρϐμο.
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ε περύπτωςη που αυτϐσ που ϋχει κϊνει λϊθοσ το αναγνωρύςει, υπϊρχει η
δυνατϐτητα τησ «φιλικόσ δόλωςησ». Σα δϑο μϋρη ελϋγχουν αν κατϋχουν
αμφϐτερα δύπλωμα οδόγηςησ και ανταλλϊςςουν τα ςτοιχεύα τησ ϊδειασ
κυκλοφορύασ και αςφϊλιςησ του κϊθε οχόματοσ καθώσ και τα ςτοιχεύα τησ
ταυτϐτητϊσ τουσ (αριθμϐσ ταυτϐτητασ, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο κ.λπ.) και ςτο
χώρο που προβλϋπουν τα ϋντυπα τησ αςφϊλειασ ο υπεϑθυνοσ του ατυχόματοσ
δηλώνει γραπτώσ την υπαιτιϐτητϊ του, ενώ ςχεδιϊζεται και το ςημεύο ϐπου
ϋλαβε χώρα το ατϑχημα. τη ςυνϋχεια ενημερώνονται οι αςφϊλειεσ των
οχημϊτων που ενεπλϊκηςαν και αυτϋσ αναλαμβϊνουν τα περαιτϋρω
(φωτογρϊφηςη - αυτοψύα των εμπλεκομϋνων οχημϊτων, επιςκευϋσ, κϊλυψη
κϐςτουσ απϐ την αςφϊλεια του υπεϑθυνου μϋρουσ κ.λπ.).
ε περύπτωςη που υπϊρξει διχογνωμύα ϐςον αφορϊ την υπαιτιϐτητα, τϐτε
καλοϑμε την αςτυνομύα-τροχαύα (112), ώςτε να ϋλθει περιπολικϐ και να
καταγρϊψει τισ ςυνθόκεσ του ατυχόματοσ.
ε περύπτωςη εγκατϊλειψησ του χώρου του ατυχόματοσ απϐ το ϋνα μϋροσ, που
ςυνόθωσ εύναι και το υπαύτιο, προςπαθοϑμε να ςυγκρατόςουμε τον αριθμϐ
κυκλοφορύασ του, προτοϑ αυτϐ φϑγει και ερευνοϑμε αν υπϊρχουν μϊρτυρεσ
του ατυχόματοσ, οπϐτε κρατοϑμε τα ςτοιχεύα τουσ για μελλοντικό επικοινωνύα,
ενώ ενημερώνουμε και την αςτυνομύα.
ε περύπτωςη τραυματιςμοϑ:
Πρώτη μασ ενϋργεια εύναι να καλϋςουμε αςθενοφϐρο. Θα πρϋπει να γνωρύζουμε
ϐτι η επϋμβαςό μασ ςε ϋναν βαριϊ τραυματιςμϋνο, ϐςο και εϊν ϋχουμε το αγνϐ
κύνητρο να τον βοηθόςουμε, αν δεν διαθϋτουμε τισ απαραύτητεσ γνώςεισ,
μπορεύ να αποδειχθεύ επιβαρυντικό για την υγεύα του τραυματύα, ακϐμη και να
επιφϋρει μελλοντικϋσ νομικϋσ κυρώςεισ για εμϊσ. Γι’ αυτϐ θα πρϋπει να
βοηθϊμε βαριϊ τραυματύεσ, ΜΟΝΟΝ εϊν διαθϋτουμε την απαραύτητη γνώςη,
εκπαύδευςη και εμπειρύα.
ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ αποφεϑγουμε να μετακινόςουμε τον βαριϊ
τραυματιςμϋνο, καθώσ η μετακύνηςό του μπορεύ να χειροτερϋψει την
κατϊςταςό του.
Ελϋγχουμε αν ο τραυματύασ αναπνϋει τοποθετώντασ τα δϊκτυλϊ μασ κϊτω απϐ
τη μϑτη του και μπροςτϊ απϐ το ςτϐμα του.
ε περύπτωςη που διαπιςτώςουμε ϐτι δεν αναπνϋει, μετακινοϑμε ελαφρϊ την
κεφαλό ςε υπερϋκταςη (προσ τα πύςω δηλαδό) και κατεβϊζουμε ελαφρϊ το
ςαγϐνι προσ τα κϊτω (κατϊςπαςη τησ κϊτω γνϊθου) ςε μια προςπϊθεια να
απελευθερωθεύ η αεροφϐροσ οδϐσ.
Προςπαθοϑμε να μπλοκϊρουμε τυχϐν αιμορραγύα αςκώντασ ιςχυρό πύεςη ςτο
τραϑμα που αιμορραγεύ με ϋνα κατϊ το δυνατϐν καθαρϐ ροϑχο.
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ε περύπτωςη που ο τραυματιςμϐσ δεν εύναι τϐςο βαρϑσ και ο τραυματύασ
διατηρεύ τισ αιςθόςεισ του, ακινητοποιοϑμε κατϊ το δυνατϐν το μϋροσ ϐπου
ϋχει χτυπόςει και ενδεχομϋνωσ να ϋχει ςυμβεύ κϊποιο κϊταγμα (ςπϊςιμο).
Αναμϋνουμε την ϊφιξη του αςθενοφϐρου για τα περαιτϋρω.
Επιχειροϑμε την ϊμεςη κατϊςβεςη τυχϐν πυρκαγιϊσ με τουσ πυροςβεςτόρεσ με
τουσ οπούουσ ϐλα τα οχόματα επιβϊλλεται να εφοδιϊζονται.
Μϋχρι να ϋρθει η τροχαύα, εμεύσ ό κϊποιοσ απϐ την παρϋα μασ, αν υπϊρχει,
φροντύζουμε και για την καταγραφό των ςτοιχεύων εμπλακϋντων οχημϊτων
και οδηγών, βγϊζοντασ και τισ απαραύτητεσ φωτογραφύεσ, πριν απϐ τη
μετακύνηςη των οχημϊτων.
Βλ. και ιςτοςελίδα www.ioas.gr
Δώςε τον καθημερινϐ αυτϐ οδηγϐ – οδικϐ χϊρτη ςε ϋναν ϊνθρωπο που
εκτιμϊσ, ό δώςε μασ το ϐνομα και τη διεϑθυνςη του ώςτε να του τον
ςτεύλουμε εμεύσ. Και καλϐ μασ δρϐμο, μϋχρι τον Ϊλληνα Ευρωπαύο
Πολύτη!
Ένα κερύ δεν χϊνει τύποτα με το ν’ ανϊψει ϋνα ϊλλο κερύ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΦΡΗΙΜΟΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Ο Κατϊλογοσ των ΚΕΠ τησ Περιφϋρειασ (τηλ. κϋντρο 1564)

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΧΑΡΨΝ Ν. ΦΙΟΤ:Χαρρϊ, 82 104, Φύοσ, 22740-61342,
d.psaron@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΦΙΟΤ Ν. ΦΙΟΤ: Οινοπούωνοσ 1, 82100, Φύοσ 22710-81101

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΟΜΗΡΟΤΠΟΛΗ Ν. ΦΙΟΤ: Παναγιϊ Ερυθ.- Βροντϊδοσ 82
200, 22710-93144 d.omiroupolis@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΟΙΝΟΤΨΝ Ν. ΦΙΟΤ: Οινοϑςςεσ Φύου, 82 101, Φύοσ 2271055723, oinoyses@οtenet.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΜΑΣΙΦΟΦΨΡΙΨΝ Ν. ΦΙΟΤ: Πυργύ 82100, 2271072887
d.mastihohorion@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΔΑΜΤΛΨΝ Ν. ΦΙΟΤ: Μϊρμαρο Καρδαμϑλων 82300,
2272081060 d.kardamilon@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΚΑΜΠΟΦΨΡΨΝ Ν. ΦΙΟΤ: Φαλκϐσ, 82 100, Φύοσ, 2271078507, 78481, d.kampohoron@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΙΨΝΙΑ Ν. ΦΙΟΤ: Καλλιμαςιϊ , 82100 Φύοσ, 2271051425,52230, d.ionias@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΝΗ Ν. ΦΙΟΤ: Βολιςςϐσ Φύου, 82 103, 22740/2200021205, d.amanis@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΑΓ ΜΗΝΑ Ν. ΦΙΟΤ: Θυμιανϊ , Φύοσ, 82100, 22710-32778,
d.agmina@kep.gov.gr
ΘΑΛΑΙΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ
ΛΙΜΕΝΑΡΦΕΙΟ ΦΙΟΤ
ΝΕΨΡΕΙΨΝ 2 - ΦΙΟ, Ν. ΦΙΟΤ
Σηλ. 22710 44434, 108, 210 4511310
ΛΙΜΕΝΑΡΦΕΙΟ ΧΑΡΨΝ
ΧΑΡΑ, Ν. ΦΙΟΤ
Σηλ. 22740 61336
ΝΑΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΙΟΤ
ΑΕΡΟΜΕΣΑΥΟΡΕ
Αεροδρϐμιο Φύου
Ολυμπιακό Αεροπορύα
Aegean Airlines

22710 81400
210 9369111, 22710 23998
801 1120000, 22710 81051-3

ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ
Κ.Σ.Ε.Λ. Αςτικϋσ Γραμμϋσ: 22710 22079
Τπεραςτικϋσ Γραμμϋσ: 22710 24257
Τπηρεςύεσ Περιφϋρειασ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (*)
Γραφεύο Γενικοϑ Γραμματϋα
Π. Κουντουριώτη 77, 81100 Μυτιλόνη,
Σηλ. 22510 27605, 22510 40458
Fax. 22510 27601
E-mail. pba@otenet.gr
Διεϑθυνςη Διούκηςησ
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Π. Κουντουριώτη 77, 81100 Μυτιλόνη,
Σηλ. 22510 46642, 22510 41080
Fax. 22510 44986
E-mail. pvadd@otenet.gr
Διεϑθυνςη Αυτοδιούκηςησ & Αποκϋντρωςησ
Π. Κουντουριώτη 77, 81100 Μυτιλόνη,
Σηλ. 22510 26763, 22510 27755
Fax. 22510 27755
E-mail. pvadaa@otenet.gr
Διεϑθυνςη Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ & Διούκηςησ Φύου
Μ. Λιβανοϑ 66, 82100 Φύοσ
Σηλ. 22710 44701, 41898
Διεϑθυνςη χεδιαςμοϑ & Ανϊπτυξησ
Σαχ. Διεϑθυνςη: Καβϋτςου 12, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 27762, 22510 27662
Fax. 22510 27973
E-mail. pvadsa@otenet.gr
Διεϑθυνςη Περιβϊλλοντοσ & Φωροταξύασ
Σαχ. Διεϑθυνςη: Ικτύνου 2, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 47622, 22510 47644
Fax. 22510 37464
E-mail. pvadpexo@otenet.gr
Διεϑθυνςη Δημοςύων Ϊργων
Σαχ. Διεϑθυνςη: Π. Κουντουριώτη 79, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 26943
Fax. 22510 26943
E-mail. pvadde@otenet.gr
Διεϑθυνςη Δαςών Περιφϋρειασ
Π. Κουντουριώτη 79, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 23833
Fax. 22510 37604
E-mail. pvaddasp@otenet.gr
Διεϑθυνςη Δαςών Φύου
Γ. Βερύτη 27 82100 Φύοσ
Σηλ. 2271044277, 43333
Fax. 2271044277
http://baigaio.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
Διεϑθυνςη Δαςών Λϋςβου
103

Π. Κουντουριώτη 79, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 28605, 22510 45297
Fax. 22510 21624
E-mail. pvaddasl@otenet.gr
Διεϑθυνςη Γεωργικόσ Ανϊπτυξησ
Σαχ. Διεϑθυνςη: Π. Κουντουριώτη 79, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 37434
Fax. 22510 37268
E-mail. pvadga@otenet.gr
Διεϑθυνςη Αλλοδαπών & Μετανϊςτευςησ
Σαχ. Διεϑθυνςη: μϑρνησ 2, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 25354, 22510 26971
Fax. 22510 37268
E-mail. pvadam@otenet.gr
Διεϑθυνςη Τδϊτων
Σαχ. Διεϑθυνςη: Π. Κουντουριώτη 79, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 37705, 22510 37258
Fax. 22510 37258
E-mail. pvadyp@otenet.gr
Διεϑθυνςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
Σαχ. Διεϑθυνςη: Π. Κουντουριώτη 79, 81100 Μυτιλόνη
Σηλ. 22510 42865
Fax. 22510 24017
E-mail. pvadpp@otenet.gr
Διεϑθυνςη Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ & Διούκηςησ ϊμου
Σαχ. Διεϑθυνςη: Πυθαγϐρα 9, 83100 Βαθϑ, ϊμοσ
Σηλ. 22730 80810, 22730 80814
Fax. 22730 80815
E-mail. pvadtads@otenet.gr
Διεϑθυνςη Δαςών ϊμου
Σαχ. Διεϑθυνςη: Δερβενακύων 8, 83100 Βαθϑ, ϊμοσ
Σηλ. 22730 27435
Fax. 22730 24923
E-mail. pvaddass@otenet.gr
Δαςονομεύο Καρλοβαςύου
Σαχ. Διεϑθυνςη: Κτύριο Κυρλό, 83200 Καρλϐβαςη, ϊμοσ
Σηλ. 22730 32353
Fax. 22730 32353
Δαςονομεύο Ικαρύασ
Σαχ. Διεϑθυνςη: Επαρχεύο, 83300 Ωγιοσ Κϑρικοσ, Ικαρύα
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Σηλ. 22750 22225
Fax. 22750 22225
Γραφεύο Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ Λόμνου
Σαχ. Διεϑθυνςη: Πλατεύα Ο.Σ.Ε., 81400 Μϑρινα, Λόμνοσ
Σηλ. 22540 25070
Fax. 22510 23233
E-mail. pvagtal@otenet.gr
ΑΛΛΑ ΦΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΥΨΝΑ
Νομαρχιακό Επιτροπό Σουριςτικόσ Προβολόσ Φύου
22710-44206 – Fax 22710-44200
Αναπτυξιακό Εταιρεύα ΕΝΑ Φύου ΑΕ
22710-44830 – Fax 2271081330
e-mail enachios@otenet.grenachios@otenet.gr enachios@otenet.gr
Επιμελητόριο Φύου
22710-44330-1 Fax 44332
Εταιρεύα Σοπικόσ Ανϊπτυξησ Φύου ΑE
22710-43510 Fax 22710-43511
Σουριςτικό Αςτυνομύα
22710-44427
Γραφεύο Σουριςμοϑ Δόμου Φύου
22710-44389/44344 – Fax 2271044343
Γραφεύο Σουριςμοϑ Δόμου Αγ. Μηνϊ
22710-31222 – Fax 2271032929
Ϊνωςη Ξενοδϐχων Φύου
22710-32080 – Fax22710-31700
ϑλλογοσ Εν. Δωματύων & Διαμεριςμϊτων Φύου
22710-25014
Ϊνωςη Μαςτιχοπαραγωγών Φύου
22710-210001/22846 Fax 22710-26700
Ϊνωςη Αγροτικών υνεταιριςμών Φύου
22710 27311/23520
Ϊνωςη Ιχθυοκαλιεργητών Β. Αιγαιου
22710-20349 – Fax 22710-41352
Αγροτικϐσ υνεταιριςμϐσ Κτηνοτρϐφων Φύου (Γαλακτοκομικϐσ)
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22710-78008 – Fax 22710-78988
Αγροτικϐσ υνεταιριςμϐσ Εςπεριδοκαλιεργητών Φύου
22710-24472 – Fax 22710-25572
Αγροτικϐσ Μελιςςοκομικϐσ υνεταιριςμϐσ
22710-44264 ϋωσ 5μ.μ., 22710-28009
Γυναικεύοσ Αγροτουριςτικϐσ υνεταιριςμϐσ Νοτιοχωρών
22710-72496 22710-26770
Αγροτουριςτικϐσ
Κυψελη»
22710-93202

–Βιοτεχνικϐσ

υνεταιριςμϐσ

Δόμου

Ομηροϑπολησ

«Η

Ομοςπονδύα Φιακών ωματεύων Αττικόσ
Αριςτεύδου 129-133 17672 Καλλιθϋα
210 9584018-6496135
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