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Τα τουριστικά πρακτορεία αποτελούν συνήθως το πρώτο βήµα 
για τη διοργάνωση ενός ταξιδιού και των διακοπών όλων µας. 
Ορισµένες φορές, όµως, στις συναλλαγές µας παρατηρούνται και 
προβλήµατα:
- Αλλαγή ξενοδοχείου ή επιπέδου στο δωµάτιο του ξενοδοχείου
- Ακύρωση πτήσης
- Έκδοση υπεράριθµων εισιτηρίων

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται 
στις σχέσεις µε το πρακτορείο, καλό είναι να γνωρίζουµε και να 
προσέχουµε τα εξής:
- Tους όρους της σύµβασης µε το πρακτορείο και τι προβλέπε-
ται σε περίπτωση ακύρωσης της συµφωνίας.
- Tο πρακτορείο να είναι ενηµερωµένο µέλος των αρµoδίων 
επαγγελµατικών ενώσεων ώστε να ακολουθεί τους κανόνες που 
ισχύουν στην αγορά.
- Αν το πρακτορείο εφαρµόζει όλους τους κανόνες ασφαλείας, 
που ορίζονται από τους κανονισµούς για τη διοργάνωση ταξι-
διών και λοιπών δραστηριοτήτων.
- Σε περίπτωση που οι συµφωνίες γίνονται µέσω του διαδικτύου 
να διαβάζουµε τους όρους, προσέχοντας εάν το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα είναι φερέγγυο.
- Σε περίπτωση εξαπάτησης ή αθέτησης της συµφωνίας, να 
επικοινωνούµε άµεσα και να καταγγέλλουµε το γεγονός µε τη 
Γραµµή Καταναλωτή (1520) ή το Κέντρο Παραπόνων του ΕΟΤ 
(1571)

1. Τουριστικά
Πρακτορεία
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2. ΜετακινήσειςΤο ταξίδι του καθενός περιλαµβάνει µια σειρά από 
µετακινήσεις, εναέριες, θαλάσσιες και οδικές.

2.1 Αεροπορικές Μετακινήσεις
 Από  τις αρχές του 2005  ισχύει ο νέος κανονισµός 261/
2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθµίζει τη διαδικασία 
αποζηµιώσεων από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών 
και κωδικοποιεί τα δικαιώµατα του επιβάτη.

2.1.1 Άρνηση επιβίβασης
Όταν µια αεροπορική εταιρεία δεν επιτρέψει σε έναν επιβάτη 
την επιβίβαση στο αεροσκάφος για τους παρακάτω λόγους:
- έκδοση υπεράριθµων εισιτηρίων
- αλλαγή αεροσκάφους και αντικατάσταση του µε άλλο, µικρό-
τερης χωρητικότητας
- ασφάλεια των επιβατών.
Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον
· ο επιβάτης έχει πραγµατοποιήσει εγκαίρως τον έλεγχο του 
εισιτηρίου του
· η αεροπορική εταιρεία ανήκει σε χώρα της Ε.Ε.
· η πτήση πραγµατοποιείται από αερολιµένα της Ε.Ε. ή προς 
αερολιµένα της Ε.Ε. από τρίτη χώρα.
Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να του καταβάλλει αποζηµί-
ωση:
· 250€ για πτήσεις έως και 1.500 χλµ.
· 400€ για πτήσεις άνω των 1.500 χλµ. εντός της Ευρωπα-
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ϊκής Ένωσης και για όλες τις πτήσεις µεταξύ 
1.500 και 3.500 χλµ. 
· 600€ για όλες τις άλλες πτήσεις
Επίσης, η εταιρεία οφείλει: 
· να προσφέρει στους επιβάτες δωρεάν γεύ-
µατα και αναψυκτικά
· δωρεάν διαµονή σε περίπτωση που είναι 
αναγκαία η διανυκτέρευσή τους
· δωρεάν µεταφορά στον τόπο διαµονής

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ακύρωσης 
της πτήσης.

Φυσικά, ο επιβάτης – καταναλωτής διατηρεί 
το δικαίωµα να επιλέξει µεταξύ της αποζη-
µίωσης, της επιστροφής της τιµής του εισιτη-
ρίου και της παροχής εναλλακτικής πτήσης 
από την εταιρεία. 

2.1.2 Ματαίωση πτήσης
Σε  περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης της 
πτήσης, ο επιβάτης – καταναλωτής διατηρεί 
τα ίδια δικαιώµατα, όπως και σε περίπτωση 
άρνησης επιβίβασης.
Τα δικαιώµατα αυτά δεν ισχύουν όταν ο αε-
ροµεταφορέας:

· έχει ειδοποιήσει για τη µαταίωση τουλάχι-
στον 2 εβδοµάδες πριν την προγραµµατισµέ-
νη αναχώρηση 
· ο καταναλωτής έχει ενηµερωθεί 1 µε 2 
εβδοµάδες πριν, και του έχει δοθεί η δυνα-
τότητα εναλλακτικής µεταφοράς, µε διαφορά 
µικρότερη των δύο ωρών από την προγραµ-
µατισµένη αναχώρησή του
· ο επιβάτης έχει ενηµερωθεί σε χρονικό διά-
στηµα µικρότερο των 7 ηµερών και  η εναλ-
λακτική πτήση που προτείνεται αναχωρεί 
το περισσότερο µία ώρα αργότερα  από την 
προγραµµατισµένη αναχώρηση και φθάνει 
το περισσότερο δύο ώρες αργότερα από την 
προγραµµατισµένη ώρα άφιξης
Σηµαντικό: ο καταναλωτής  χάνει το δικαίωµα 
αποζηµίωσης, αν η εταιρεία µπορεί να απο-
δείξει ότι η µαταίωση οφείλεται σε έκτακτες 
περιστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, 
οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν 
στο προβλεπόµενο χρονικό πλαίσιο. Τέτοιες 
καταστάσεις είναι, για παράδειγµα και όχι 
αποκλειστικά:
· ∆υσµενείς καιρικές συνθήκες
· Απεργία εργαζοµένων
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2.1.3 Καθυστέρηση πτήσης
Όταν ο αεροµεταφορέας έχει ενδείξεις ότι η 
πτήση θα καθυστερήσει για:
· 2 ώρες και πάνω, για όλες τις πτήσεις µέχρι 
1.500 χλµ.
· 3 ώρες και πάνω, για πτήσεις εντός Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης άνω των 1.500 χλµ. και 
1.500 µέχρι 3.500 χλµ. για άλλους προ-
ορισµούς
· 4 ώρες και πάνω, για όλες τις άλλες πτή-
σεις
οφείλει να παρέχει στους καταναλωτές δω-
ρεάν γεύµατα για όσο χρόνο περιµένουν. Αν η 
πτήση µετατεθεί για την επόµενη µέρα, τότε 
οφείλει να παρέχει  δωρεάν διαµονή ή µετα-
φορά στον τόπο διαµονής.

2.1.4 Άλλες αποζηµιώσεις
Ο καταναλωτής δικαιούται αποζηµίωσης και 
σε άλλες περιπτώσεις: 
· φθοράς, καταστροφής ή απώλειας αποσκευής
· καθυστέρησης στην άφιξη των αποσκευών 
στον τόπο προορισµού
·  τραυµατισµού ή θανάτου

2.1.5 Καταγγελίες
Σε περιπτώσεις φθοράς, καθυστέρησης, απώ-
λειας ή καταστροφής αποσκευών, ο επιβάτης 
πρέπει να κάνει γραπτή καταγγελία το συ-
ντοµότερο δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς και 
εφ’ όσον ο επιβάτης έχει παραδώσει τις απο-
σκευές του κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, 
πρέπει να κάνει γραπτή καταγγελία εντός 
επτά (7) ηµερών. Στην περίπτωση καθυστέ-
ρησης, η καταγγελία πρέπει να γίνει εντός 
είκοσι µίας (21) ηµερών.
Για οποιαδήποτε καταγγελία, ο επιβάτης 
µπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία της ΥΠΑ 
σε κάθε αεροδρόµιο, καθώς και στη Γραµµή 
Καταναλωτή (1520).

Ο επιβάτης έχει δικαιώµατα, οι αερο-
µεταφορείς έχουν υποχρεώσεις

∆ικαιώµατα Επιβατών – Καταναλωτών
· Άρνηση επιβίβασης: ∆ικαίωµα χρηµατικής 
αποζηµίωσης
· Ακύρωση πτήσης: Επιστροφή αντιτίµου του 
εισιτηρίου, γεύµα, κατάλυµα, διευκολύνσεις. 
∆υνατότητα µεταφοράς µε άλλη πτήση ή 
αποζηµίωση
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· Μεγάλες καθυστερήσεις: Κατάλυµα, γεύµα 
και δυνατότητα επιστροφής αντιτίµου
· Φθορά, απώλεια ή καταστροφή αποσκευών: 
∆υνατότητα αποζηµίωσης

2.2 Ακτοπλοϊκές Μετακινήσεις
Οι επιβάτες-καταναλωτές των ακτοπλοϊκών 
εταιρειών πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώµα-
τά τους και τις υποχρεώσεις του µεταφορέα 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

2.2.1 ∆ικαιώµατα Επιβατών*
2.2.1.1 Μη εκπλήρωση υπηρε-
σίας από την εταιρεία
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν µπορεί να 
εκπληρώσει την υπηρεσία που έχει συµφω-
νηθεί, ο επιβάτης – καταναλωτής δικαιούται 
αποζηµίωσης, που ορίζεται ως εξής:
· Επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου για 
επιβάτη και όχηµα και αποζηµίωση 100% 
της αξίας του καθαρού ναύλου
· Σε περίπτωση αντικατάστασης µε καµπί-
να κατώτερης θέσης, δικαιούται τη διαφορά 
του καθαρού ναύλου, προσαυξηµένη κατά 
100%

· Σε περίπτωση αντικατάστασης µε καµπίνα 
ανώτερης θέσης, δε δικαιούται αποζηµίωσης

2.2.1.2 Υπαναχώρηση επιβάτη 
– καταναλωτή
Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωµα της 
υπαναχώρησης εφόσον ειδοποιήσει έγκαιρα 
πριν τον απόπλου και δικαιούται την επι-
στροφή του ναύλου ως εξής:
- Υπαναχώρηση 12 ώρες πριν, 50% του 
ναύλου
- Υπαναχώρηση έως και 7 ηµέρες πριν, του-
λάχιστον 75% του ναύλου
- Υπαναχώρηση έως και 14 ηµέρες πριν, 
ολόκληρο το ναύλο
- Υπαναχώρηση για λόγους ανωτέρας βίας, 
ολόκληρο το ναύλο 

Παράλληλα, ο επιβάτης – καταναλωτής δι-
καιούται και τα εξής:
· Τροποποίηση του εισιτηρίου, εφόσον υπάρ-
χουν θέσεις, έως και 24 ώρες πριν τον 
προγραµµατισµένο απόπλου, χωρίς όµως 
επιστροφή της διαφοράς του ναύλου σε πε-
ρίπτωση µικρότερης αξίας του νέου εισιτη-
ρίου.

* Με βάση Σχέδιο Νόµου που αναµένεται να ψηφιστεί πολύ σύντοµα
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· Έκπτωση 50% για άτοµα µε αναπηρία 
80% και άνω για τα εισιτήρια επιβάτη και 
οχήµατος.

2.2.1.3 Καθυστέρηση πλοίου
Σε περίπτωση καθυστέρησης απόπλου µε 
υπαιτιότητα της εταιρείας, ο επιβάτης έχει 
δικαίωµα:
· Να υπαναχωρήσει και να του επιστραφεί 
ολόκληρος ο ναύλος  επιβάτη και οχήµατος
· Να διαµείνει επί του πλοίου καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της καθυστέρησης και να µεταφερθεί 
µε το πρώτο διαθέσιµο πλοίο στον προορισµό 
του µε έξοδα της εταιρείας
· Να του προσφερθεί, µε έξοδα της εται-
ρείας, φαγητό, σε περίπτωση καθυστέρησης 
πέραν των τεσσάρων (4) ωρών και διαµονή, 
σε περίπτωση που ο απόπλους προβλέπεται 
για την επόµενη ηµέρα ή ξεπερνά το χρονικό 
όριο των έξι (6) ωρών
· Να αποζηµιωθεί χρηµατικά, σε ύψος 25% 
ή 50% (επί του καθαρού ναύλου), σε περί-
πτωση µεταβίβασής του στον τόπο προορι-
σµού, µε καθυστέρηση µεγαλύτερη των τριών 
(3) ή έξι (6) ωρών αντίστοιχα
· Να λάβει αποζηµίωση διπλάσια του ναύ-

λου σε περίπτωση που δεν µεταφερθεί στον 
προορισµό του µε εναλλακτικό τρόπο, εντός 
προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τις 24 ώρες από τον προγραµµατισµένο 
απόπλου.

2.2.1.4 ∆ιακοπή ταξιδιού
Στην περίπτωση που το ταξίδι διακοπεί µε 
ευθύνη της εταιρείας ο επιβάτης – κατανα-
λωτής δικαιούται χρηµατικής αποζηµίωσης. 
Παράλληλα, η εταιρεία οφείλει να του προ-
σφέρει φαγητό και διαµονή, ενώ σε περίπτωση 
υπαναχώρησης του επιβάτη, οφείλει να του 
επιστρέψει τον υπολειπόµενο ναύλο.

2.2.1.5 Απώλεια ανταπόκρισης
Στην περίπτωση που ο επιβάτης χάσει την 
ανταπόκρισή του, λόγω καθυστέρησης του 
πλοίου, τότε δικαιούται να µεταφερθεί στον 
τελικό του προορισµό µε ευθύνη της εται-
ρείας η οποία οφείλει να του παρέχει φαγητό 
και διαµονή, µέχρι να αναχωρήσει από το λι-
µάνι ανταπόκρισης, όταν ο χρόνος αναµονής 
υπερβαίνει το εξάωρο.
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2.2.1.6 Απαγόρευση απόπλου
Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου, λόγω 
δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο επιβάτης 
έχει δικαίωµα:
· Να τροποποιήσει το εισιτήριό του
· Να διαµείνει επί του πλοίου
· Να υπαναχωρήσει και να λάβει αποζηµίωση 
για το υπόλοιπο του ναύλου

2.2.1.7 Υπεράριθµοι επιβάτες
Σε περίπτωση έκδοσης υπεράριθµων εισιτη-
ρίων, ο µεταφορέας οφείλει αρχικά να ανα-
ζητήσει εθελοντές επιβάτες, που µπορούν να 
αναβάλουν το ταξίδι τους, µε προσυµφωνηµέ-
νο αντάλλαγµα. 
Αν οι εθελοντές δεν επαρκούν για τον ασφαλή 
απόπλου, τότε ο µεταφορέας µπορεί να αρ-
νηθεί την επιβίβαση κατά το δοκούν, προσφέ-
ροντας αποζηµίωση τριπλάσια της αξίας του 
εισιτηρίου, είτε προσφέροντας εναλλακτική 
µεταφορά µε έξοδά του και αποζηµίωση της 
καθαρής αξίας του εισιτηρίου.

2.2.1.8 Υποχρεώσεις µεταφορέα
Οι εταιρείες θαλάσσιων µεταφορών  έχουν τις 
εξής υποχρεώσεις:

· Να µη προχωρούν σε διακρίσεις µεταξύ των 
επιβατών
· Να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχουν συµ-
φωνηθεί
· Να δίνουν στον επιβάτη όλες τις σχετικές  µε 
το ταξίδι του πληροφορίες
· Να λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για την 
ασφάλεια των επιβατών
· Να ενηµερώνουν, σε περίπτωση ακύρωσης 
του απόπλου, όλους τους επιβάτες
· Να ενηµερώνουν µε ανακοινώσεις τους επι-
βάτες σε περίπτωση καθυστέρησης του από-
πλου
· Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα άτο-
µα µειωµένης κινητικότητας

2.3 Οδικές
2.3.1 Αυτοκίνητο
2.3.1.1 Έλεγχος αυτοκινήτου
Πριν  από οποιοδήποτε ταξίδι µε αυτοκίνητο 
να γίνεται προσεκτικός έλεγχος στο αυτοκί-
νητο
· στα επίπεδα των υγρών
· στην κατάσταση των ελαστικών
· στα ηλεκτρολογικά µέρη 
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2.3.1.2 Ζώνη ασφαλείας
Η Ζώνη σώζει Ζωές. Κατά  τη διάρκεια του 
ταξιδιού, λοιπόν, φοράµε πάντα τη ζώνη 
ασφαλείας και βάζουµε τα παιδιά στο πίσω 
κάθισµα. 
 
2.3.1.3 Στάσεις 
Οι  στάσεις είτε για ανεφοδιασµό σε καύσι-
µα, είτε για ξεκούραση των επιβατών ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να γίνονται  
σε Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
(ΣΕΑ), ή στα ειδικά ανοίγµατα, κατά µήκος 
του οδικού δικτύου.
 
 2.3.1.4 Καύσιµα
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(www.ypan.gr) αναφέρονται οι τιµές της 
βενζίνης ανά περιοχή διευκολύνοντας εκ των 
προτέρων τον οδηγό να επιλέξει που θα στα-
µατήσει.

2.3.1.5 Μηχανολογικές εργα-
σίες στο αυτοκίνητο
Σε αρκετούς ΣΕΑ λειτουργούν και σταθµοί 
µηχανολογικού ελέγχου. Στους σταθµούς 
αυτούς παρέχεται η δυνατότητα στον κατα-

ναλωτή να διορθώσει κάποιο πρόβληµα ή να 
ελέγξει το αυτοκίνητό του.

2.3.1.6 Στάση για φαγητό
Κατά τη διάρκεια της στάσης για φαγητό 
πρέπει να προσέχουµε:
· Τα έτοιµα σάντουιτς πρέπει να διατηρούνται 
σε ψυγείο
· Τα έτοιµα σνακ πρέπει να διατηρούνται σε 
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60ο C
· Τα ψυγεία δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένα 
στον ήλιο
· Τα προϊόντα κρέατος να είναι καλοψηµένα
· Οι σαλάτες πρέπει να διατηρούνται στην 
ψύξη και σε ειδικές προθήκες
· Να υπάρχουν αναρτηµένοι τιµοκατάλογοι 
στον χώρο

2.3.1.7 Ακούσιες στάσεις
Σε περίπτωση µηχανικής βλάβης στις Εθνικές 
Οδούς, ο οδηγός για τη δική του ασφάλεια και 
την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών πρέπει:
· Να απελευθερώσει άµεσα τις λωρίδες κυ-
κλοφορίας
· Να σταµατήσει στην άκρη του δρόµου, σε 
σηµείο µε καλή ορατότητα, και να τοποθε-
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τήσει προειδοποιητική πινακίδα σε κάποια 
απόσταση για την ειδοποίηση των υπολοίπων 
οδηγών
· Να ειδοποιήσει άµεσα κάποιο συνεργείο, είτε 
να επιδιορθώσει τη βλάβη, είτε να µετακινή-
σει άµεσα το όχηµα

2.3.1.8 Γενικά
Σε γενικές γραµµές πρέπει να θυµόµαστε 
ότι:
· Εφαρµόζουµε πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (ΚΟΚ)
· Τα παιδιά κάθονται πάντα στο πίσω κάθισµα, 
δεµένα µε ζώνες ασφαλείας
· Είµαστε πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση 
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων
· Στην πολύωρη οδήγηση κάνουµε συχνές 
στάσεις για ξεκούραση

2.3.2 Μετακινήσεις µε τρένο
2.3.2.1 ∆ικαιώµατα επιβατών
Σε περίπτωση καθυστέρησης ή και κατάργη-
σης αµαξοστοιχίας (ως κατάργηση εννοείται 
και η πλέον των τριών (3) ωρών καθυστέρη-
ση) ο επιβάτης δικαιούται:

· Να διακόψει το ταξίδι και να ζητήσει την 
επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου για 
το τµήµα της διαδροµής που δεν έγινε
· Να επιστρέψει ατελώς στην αφετηρία και να 
ζητήσει επιστροφή του αντιτίµου του εισιτη-
ρίου
· Να ταξιδέψει µε το επόµενο τρένο ακόµα και 
ανώτερης κατηγορίας
Παράλληλα, υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη 
επιβατών και αποσκευών για την περίπτωση 
σιδηροδροµικού ατυχήµατος, που οφείλεται 
σε πράξεις και παραλήψεις του σιδηροδρό-
µου.

2.3.3 Ενοικίαση αυτοκινήτου
2.3.3.1 Επιλογή εταιρείας
Ο καταναλωτής πρέπει από την αρχή να επι-
λέξει προσεκτικά την εταιρεία ενοικίασης αυ-
τοκινήτου διερευνώντας την αγορά, τις τιµές, 
το είδος και την κατηγορία οχήµατος ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν τα πιθανά προβλήµατα. Και 
να γνωρίζει παράλληλα, ότι πολλές εταιρείες 
προσφέρουν ειδικά πακέτα τιµών ανάλογα µε 
το χρόνο ενοικίασης.
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2.3.3.2 Όροι της σύµβασης και 
πρόσθετες επιβαρύνσεις
Ο καταναλωτής υπογράφοντας τη σύµβαση µε 
το γραφείο ενοικίασης πρέπει να προσέξει:
· Τις υποχρεώσεις του σε περίπτωση ατυχή-
µατος
· Την ασφαλιστική κάλυψη του  οχήµατος
· Τις επιβαρύνσεις σε περίπτωση ζηµιάς
· Την παραλαβή – παράδοση οχήµατος, ιδι-
αίτερα στις περιπτώσεις που η διαδικασία 
γίνεται σε χώρο µακριά από το γραφείο (αε-
ροδρόµια, λιµάνια), αλλά και πιθανές επιβα-
ρύνσεις
· Τη δυνατότητα µετακίνησης εκτός συνόρων 
και σχετικές επιβαρύνσεις
· Αν η χρέωση γίνεται µε τη µέρα, τα χιλιό-
µετρα ή µε συνδυασµό των δύο, και τις επι-
βαρύνσεις σε περίπτωση υπέρβασης χιλιοµε-
τρικού ορίου
· Τις υποχρεώσεις του  για τον ανεφοδιασµό 
του οχήµατος
· Την περίπτωση κατάθεσης εγγύησης και τις 
περιπτώσεις που η εταιρεία παρακρατεί κά-
ποιο ποσό από αυτή

2.4 Εξυπηρέτηση Ατόµων µε 
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
2.4.1 Εξυπηρέτηση σε λεωφο-
ρεία και τρένα
· Σε κάθε λεωφορείο της ΕΘΕΛ ΑΕ και του ΗΛ-
ΠΑΠ υπάρχουν 4  θέσεις µε ειδική σήµανση 
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύ-
ει στα βαγόνια της ΑΜΕΛ ΑΕ (Αττικό Μετρό) 
και του ΗΣΑΠ
· Τα περισσότερα από τα καινούργια λεωφο-
ρεία της ΕΘΕΛ ΑΕ διαθέτουν ειδικές ράµπες 
για τη διευκόλυνση ανόδου-καθόδου των ατό-
µων µε κινητικές δυσκολίες- Άτοµα µε Eιδικές 
Aνάγκες (AMEA), ενώ όλα τα καινούργια δια-
θέτουν και σύστηµα επιγονάτισης (Kneeling) 
για τον ίδιο λόγο
· Τα Άτοµα µε Eιδικές Aνάγκες (AMEA) εξυ-
πηρετούνται κατά προτεραιότητα στους χώ-
ρους του ΟΣΕ, όπου έχουν αναρτηθεί και σχε-
τικές ανακοινώσεις



14

Μετακινήσεις

2.4.2 Εξυπηρέτηση σε αερο-
πλάνα 
· Τα Ατοµα µε Ειδικές Ανάγκες εξυπηρε-
τούνται µε ειδική προτεραιότητα στο «Ελ. 
Βενιζέλος» και στον ΚΑΘ «Μακεδονία». Χο-
ρηγούνται, επίσης, χωρίς επιβάρυνση, αναπη-
ρικές πολυθρόνες για τη µεταφορά τους µέσα 
στο αεροδρόµιο και το αεροσκάφος. Σε συ-
νεργασία µε το Ι.Κ.Α. των Αερολιµένων και το 
ΕΚΑΒ, η ΟΑ φροντίζει για την παροχή Πρώτων 
Βοηθειών και τη µεταφορά σε νοσοκοµείο, 
χωρίς επιβάρυνση.
· Σε ότι αφορά ατέλειες στα εισιτήρια της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας µετά την ψήφιση του 

Νόµου 2602/ 98 δεν υφίστανται ατέλειες 
στα εισιτήρια της Ολυµπιακής, εκτός από την 
περίπτωση έκπτωσης 50% στους τυφλούς και 
τους συνοδούς τυφλών, µε την προϋπόθεση να 
ταξιδεύουν µαζί καθώς και να χρησιµοποιούν 
ναύλους IATA για δροµολόγια εντός Ελλάδας.
· Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ατόµων 
µε προβλήµατα ακοής µε κλήση του ευκολο-
µνηµόνευτου αριθµού 8815555.
· Εγκατάσταση τηλεκειµενογράφων σε δηµό-
σιους χώρους για τα άτοµα µε προβλήµατα 
ακοής. Ήδη λειτουργούν 20 τέτοιες συσκευές 
ειδικού εξοπλισµού στο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος».
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3.1 Ξενοδοχεία
Η διαµονή σε ένα µέρος αποτελεί συχνά το σηµαντικότερο κοµ-
µάτι του ταξιδιού ή των διακοπών. Για την αποφυγή προβληµά-
των είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε από πριν τις υποχρεώ-
σεις των ξενοδοχείων απέναντι στον πελάτη – καταναλωτή. Έτσι 
οι ξενοδόχοι οφείλουν:
· Να ενοικιάζουν τα ελεύθερα δωµάτιά τους σε κάθε πελάτη και 
να παρέχουν όσες υπηρεσίες διαφηµίζουν
· Να απαντούν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες εγγράφως στο αίτηµα 
για ενοικίαση δωµατίου
· Να επιστρέψουν την αποζηµίωση σε περίπτωση που ο πελάτης 
ειδοποιήσει για την αλλαγή της κράτησης µέχρι και 21 ηµέρες 
νωρίτερα
· ∆εν δικαιούνται να λύσουν τη µίσθωση πριν περάσει ο χρόνος 
για τον οποίο έχει γίνει αυτή
· Αν δεν παρέχουν τα δωµάτια που έχουν συµφωνηθεί υποχρε-
ούνται να εξασφαλίσουν διαµονή των πελατών τους σε άλλο ξε-
νοδοχείο ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, καταβάλλοντας τα έξο-
δα µεταφοράς και τη διαφορά της τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση 
υποχρεούνται να αποζηµιώσουν τον πελάτη.
· Η προκαταβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολι-
κού ποσού της συµφωνίας. Σε περίπτωση αθέτησης της συµφω-
νίας η προκαταβολή επιστρέφεται.
· Να αναγράφουν αναλυτικά σε κάθε δωµάτιο τις τιµές ενοικί-
ασης.
Παράλληλα, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει και τις δικιές 
του υποχρεώσεις:

3. ∆ιαµονή
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- Ο ξενοδόχος µπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση 
σε περίπτωση που ο πελάτης είναι ολοφάνερα 
ασθενής, σε κατάσταση µέθης, ρυπαρός.
- Το δωµάτιο που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθεί µόνο από τον πελάτη που το 
ενοικίασε.
- Ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δω-
µάτιό του µέχρι τις 12 το µεσηµέρι. Παραµο-
νή πέραν αυτού του χρονικού ορίου χρεώνεται 
επιπλέον.
- Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά 
που θα προκληθεί στο δωµάτιο κατά τη διάρ-
κεια της παραµονής του.

3.2 Ενοικιαζόµενα δωµάτια
Τα ενοικιαζόµενα δωµάτια χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες:
· Αυτά που λειτουργούν µε την άδεια του ΕΟΤ 
και ισχύουν οι κανόνες που έχουν καταγραφεί 
παραπάνω
· Όσα λειτουργούν χωρίς τέτοια άδεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς η ανεξέ-
λεγκτη λειτουργία µπορεί να του δηµιουργήσει 
προβλήµατα κατά τη διάρκεια της παραµονής 
του.

3.3 Camping
Στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 330 ορ-
γανωµένοι χώροι κατασκήνωσης. Όλες οι νόµι-
µες εγκαταστάσεις οφείλουν να είναι εφοδια-
σµένες µε το ειδικό σήµα του ΕΟΤ.
   
Οι οργανωµένοι χώροι κατασκήνωσης µε αυτό 
το σήµα, διαθέτουν σειρά από υπηρεσίες που 
όµως δεν είναι κοινές σε όλα τα camping. 
Γενικά προσφέρουν είτε σκηνές, είτε χώρους 
για τροχόσπιτα, είτε εξυπηρέτηση στον τοµέα 
της εστίασης και των βασικών αναγκών καθα-
ριότητας. Επίσης, µπορούν να παρέχουν και 
πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες όπως: χώρο 
στάθµευσης σκάφους, ταχυδροµείο, µίνι µάρ-
κετ, εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης 
ακόµα και πισίνα.
Απαγορεύεται η κατασκήνωση έξω από αυτούς 
τους χώρους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
τοποθεσία των οργανωµένων χώρων κατασκή-
νωσης στην Ελλάδα, οι καταναλωτές µπορούν 
να απευθυνθούν στα κατά τόπους γραφεία του 
ΕΟΤ ή στις δηµοτικές τουριστικές υπηρεσίες.
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4.1 Εστιατόρια
Πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί µε τα τρόφιµα που κα-
ταναλώνουµε στα εστιατόρια ειδικότερα κατά τη διάρκεια των 
θερινών µηνών, καθώς λόγω της µεγάλης θερµοκρασίας ενδέ-
χεται να υπάρχει αλλοίωση. 
Προσοχή λοιπόν:
στο κρέας και στο ψάρι:
· Να διατηρούνται στην ψύξη  
· Να είναι καλοψηµένα
· Να µην είναι καµµένα (γιατί τότε δηµιουργούνται άλλα µι-
κρόβια) 
στα µαγειρευτά 
· Να διατηρούνται σε ψύξη

4.2 Κυλικεία
Τα Κυλικεία καθώς και άλλοι πωλητές τροφίµων υπόκεινται 
στους κανόνες λειτουργίας που ρυθµίζονται µε Αγορανοµική 
∆ιάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και λειτουργούν σε εξει-
δικευµένους χώρους όπως:
· Αεροδρόµια
· Αθλητικοί χώροι (ακόµα και για εκδηλώσεις που φιλοξενού-
νται εκεί)
· Αρχαιολογικοί χώροι και µουσεία
· Επιβατηγά πλοία
· Λιµάνια
· Αµαξοστοιχίες του ΟΣΕ

4. Φαγητό



18

Φαγητό

· Κινηµατογράφοι και Θέατρα
· Νοσοκοµεία
· Σταθµοί Υπεραστικών Λεωφορείων
· ΑΕΙ και ΤΕΙ
Οι χώροι αυτοί υποχρεούνται να διαθέτουν 
προϊόντα διατιµηµένου ή ελεγχόµενου κέρ-
δους ως εξής:
· Εµφιαλωµένα νερά σε συσκευασία 500ml, 
έως 0,50€
· Εµφιαλωµένα νερά σε συσκευασία 700ml, 
έως 0,70€
· Τοστ µε ζαµπόν και τυρί, µέχρι 1,50€
· Σάντουιτς µε ζαµπόν και τυρί, µέχρι 
1,50€
· Καφές σε ρόφηµα, µονός «ελληνικός», µέχρι 
1,50€
· Καφές σε ρόφηµα, µονός φίλτρου «γαλλι-
κός», µέχρι 1,50€
· Καφές σε ρόφηµα, µονός «εσπρέσσο», έως 
1,50€
· Καφές σε ρόφηµα, µονός στιγµιαίος (νεσκα-
φέ, φραπέ), έως 1,50€
· Τσάι σε ρόφηµα έως 1,50€
Οι παραπάνω τιµές περιλαµβάνουν και ΦΠΑ.
Τα παραπάνω ισχύουν σε περιπτώσεις όρθι-
ων πελατών και τα κυλικεία υποχρεούνται να 
αναγράφουν: 
«Για Όρθιους Πελάτες ∆ιατίθενται Εµφιαλω-
µένα Νερά, Σάντουιτς, Τοστ Καφέδες και Τσάι 

σε Ελεγχόµενες Τιµές».
Οι τιµές είναι διαφορετικές για τους χώρους 
µε καθήµενους πελάτες, καθώς τους παρέχο-
νται και άλλες υπηρεσίες.
Παράλληλα, στα πλοία, οι τιµές αυτές δεν 
ισχύουν στην Α’ Θέση, εφ’ όσον υπάρχει δια-
βάθµιση θέσεων σε Α’, Β’, Γ’ και Τουριστική. 

4.3 Παγωτά
Τα παγωτά είναι µία από τις πιο αγαπηµένες 
απολαύσεις του καλοκαιριού. Καθώς, όµως, 
πρόκειται για ευπαθή προϊόντα, ειδικά το κα-
λοκαίρι µε την υψηλή θερµοκρασία, πρέπει να 
προσέχουµε τα εξής:
· Να µην αγοράζουµε παγωτά µε ελαττωµατι-
κή συσκευασία
· Να ελέγχουµε τις ενδείξεις πριν αγοράσου-
µε
· Να τα αποθηκεύουµε στη σωστή θερµοκρα-
σία
· Να προσέχουµε για τη δηµιουργία κρυστάλ-
λων πάγου, είτε πάνω στο παγωτό είτε στα 
τοιχώµατα του ψυγείου. Αυτό είναι σηµάδι 
ψύξης και απόψυξης, που ευνοεί την ανάπτυ-
ξη πολλών µικροβίων
Περισσότερες πληροφορίες για την κατανά-
λωση τροφίµων µπορεί ο καταναλωτής να βρει 
στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίµων (ΕΦΕΤ), στο www.efet.gr
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Όλοι καταναλώνουµε-χρησιµοποιούµε τα εποχικά προϊόντα 
που κυκλοφορούν κυρίως το καλοκαίρι ενώ οι θερινές µας 
δραστηριότητες εγκυµονούν πολλούς κινδύνους για την υγεία 
µας.

5.1 Μαύρισµα – έκθεση στον ήλιο
Η πολύωρη έκθεση στον ήλιο µε σκοπό το µαύρισµα είναι µια 
αγαπηµένη καλοκαιρινή συνήθεια, γι’ αυτό και οι περισσότεροι 
επιλέγουν για τις διακοπές τους περιοχές µε έντονη ηλιοφά-
νεια. 
Τα τελευταία, όµως, χρόνια ο ήλιος έχει εξελιχθεί σε ένα δυνη-
τικό εχθρό για την υγεία µας καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία 
είναι επικίνδυνη για τη δηµιουργία καρκίνου του δέρµατος και 
άλλων δερµατικών ασθενειών. 

5.1.1 Συµβουλές για την προστασία από 
τον ήλιο
Για την αποφυγή τέτοιου είδους προβληµάτων, καλό είναι:
· Να αποφεύγουµε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο
· Να χρησιµοποιούµε πάντα αντηλιακές κρέµες και γυαλιά 
ηλίου
· Να είµαστε εφοδιασµένοι µε καπέλο και µπλουζάκι στην πα-
ραλία
· Να πίνουµε πολλά υγρά
· Να µην αυξάνουµε απότοµα το χρόνο έκθεσης στον ήλιο, αλλά 
σταδιακά 
· Να αποφεύγουµε την έκθεση στον ήλιο µεταξύ 11.00’ και 16.00’

5. Γενικές
πληροφορίες
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Καθηµερινά αντικείµενα

· Να χρησιµοποιούµε το αντηλιακό που ται-
ριάζει στο δέρµα µας
· Να γνωρίζουµε ότι το αντηλιακό δεν είναι 
σχεδιασµένο για να αυξήσει το χρόνο έκθεσης 
στον ήλιο, αλλά για να προστατεύει
· Να προστατεύουµε κυρίως τα µωρά και τα 
µικρά παιδιά από την έκθεση στον ήλιο

5.1.2 Αντηλιακές κρέµες
Η ακτινοβολία που φτάνει από τον Ήλιο στη 
Γη είναι επικίνδυνη για όλους, ανεξάρτητα 
από το χρώµα του δέρµατος και το είδος της 
επιδερµίδας.
Υπάρχουν δύο µορφές υπεριώδους ακτινοβο-
λίας:
· η Α (UVA) και η Β (UVB). Η UVA ευθύνεται 
για την πρόωρη γήρανση του δέρµατος και 
τις φωτοδερµατίτιδες, ενώ η UVB προκαλεί 
εγκαύµατα και σε ορισµένες περιπτώσεις 
καρκίνο του δέρµατος.
Συνεπώς είναι απαραίτητη η χρήση της αντι-
ηλιακής κρέµας.
Προσοχή: Οι αντιηλιακές κρέµες δεν προσφέ-
ρουν 100% προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Αποτελούν ένα επιβραδυντικό 
παράγοντα στην «επίθεση» που δέχεται το 
δέρµα από την υπεριώδη ακτινοβολία και κα-

τηγοριοποιούνται σύµφωνα µε το επίπεδο των 
∆εικτών Προστασίας ως εξής:
· Αδύναµοι: ∆είκτες κάτω από 14
· Μέσοι: ∆είκτες από 15 έως 29
· Ισχυροί: ∆είκτες από 30 έως 59
· Πολύ ισχυροί: ∆είκτες πάνω από 60
Για κάθε τύπου δέρµατος που αντιδρά διαφο-
ρετικά στην επίδραση της αντιηλιακής κρέ-
µας, υπάρχουν κάποιοι απαραίτητοι γενικοί 
κανόνες:
· Σταδιακή έκθεση στον ήλιο παράλληλα µε τη 
χρήση ενός ισχυρού αντιηλιακού στην αρχή
· Καλή επάλειψη της κρέµας σε όλο το σώµα 
και τουλάχιστον µισή ώρα πριν την έκθεση 
στον ήλιο. Η επάλειψη να ανανεώνεται ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα 
· Αποφυγή  πολύωρης έκθεσης στον ήλιο 
· Η καλύτερη κρέµα δεν µπορεί να αντικατα-
στήσει ένα µπλουζάκι ή ένα καπέλο
· Η προστασία είναι απαραίτητη ανεξάρτητα 
από το βαθµό µαυρίσµατος της επιδερµίδας
Σηµαντικό: Ύστερα από σύσταση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, το παρακάτω σήµα θα πρέπει 
να αναγράφεται στα αντηλιακά που έχουν πα-
ραχθεί µετά το Σεπτέµβριο 2006.
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5.1.3 Γυαλιά ηλίου
Η χρήση των γυαλιών ηλίου είναι απαραίτητη 
σε µέρη µε έντονη ηλιοφάνεια και όχι µόνο το 
καλοκαίρι, διότι προστατεύουν από την υπέ-
ρυθρη και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Σε γενικές γραµµές, ο καταναλωτής πρέπει 
να αναζητά γυαλιά ηλίου εφοδιασµένα µε την 
ετικέτα UV 400 ή 100% UV protection και 
µε την ετικέτα CE, κατά τρόπο ευδιάκριτο, 
είτε πάνω στο προϊόν είτε στη συσκευασία.
Ειδικά για τα παιδιά, τα γυαλιά ηλίου είναι 
καλό να είναι από ελαφρύ πλαστικό και όχι 
από κρύσταλλο, προς αποφυγήν τραυµατι-
σµών. Επιπλέον, ας µην ξεχνάµε ότι τα γυαλιά 
δεν είναι παιχνίδι.

5.1.4 Προστατευτικά Μέτρα 
κατά τη διάρκεια µιας µέρας µε 
υψηλή θερµοκρασία
Γενικές οδηγίες προφύλαξης:
· Το ντύσιµο πρέπει να είναι ελαφρύ, άνετο 
και ανοιχτόχρωµο µε ρούχα από πορώδη 
υλικά, ώστε να διευκολύνεται ο αερισµός του 
σώµατος και η εξάτµιση του ιδρώτα.
· Η χρήση του καπέλου και γενικά καλύµµα-

τος επιβάλλεται, µε τρόπο και από φυσικά 
υλικά  που επιτρέπουν τον καλό αερισµό του 
κεφαλιού.
· Η χρήση µαύρων ή σκουρόχρωµων γυαλιών 
για τα µάτια προστατεύουν από την έντονη 
αντανάκλαση του ηλίου.
· Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Παραµονή σε 
σκιερά και δροσερά µέρη.
· Αποφυγή χώρων όπου επικρατεί συνωστι-
σµός.
· Αποφυγή βαριάς σωµατικής εργασίας, ιδι-
αίτερα µάλιστα σε χώρους µε υψηλή θερµο-
κρασία, άπνοια και µεγάλη υγρασία. 
· Αποφυγή για πολλή ώρα τρεξίµατος στον 
ήλιο.
· Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της 
µέρας. Καλό θα είναι να τοποθετείται κάποιο 
υγρό πανί στο κεφάλι και στο λαιµό.
· Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυµών 
φρούτων). Αν η εφίδρωση είναι µεγάλη, συ-
στήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να 
κρατηθεί το επίπεδο υγρών στον οργανισµό. 
Επίσης, συνιστάται η αποφυγή λήψης οινο-
πνευµατωδών ποτών.
· Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύµατα µε 
έµφαση στα φρούτα και λαχανικά  και περιο-
ρισµός στα λιπαρά.
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· Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών µε διάφορα 
µέσα συγκοινωνίας.
· Άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα 
(αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.) θα πρέ-
πει να συµβουλευτούν το θεράποντα γιατρό 
τους για εφαρµογή ειδικών, για την περίπτω-
σή τους, οδηγιών. Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν 
φάρµακα να συµβουλευτούν το γιατρό τους 
αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δο-
σολογία, γιατί µερικά έχουν την ιδιότητα να 
αυξάνουν τη θερµοκρασία του σώµατος.

5.2 Παιχνίδια για την παραλία 
και τη θάλασσα
Τα παιδιά τους καλοκαιρινούς µήνες στην  
παραλία και στη θάλασσα παίζουν µε παιχνί-
δια ειδικά κατασκευασµένα γι’ αυτό το σκοπό.  
Οι γονείς για την αποφυγή ατυχηµάτων θα 
πρέπει να προσέξουν:
· Τα παιχνίδια να έχουν την ειδική σήµανση 
CE, που βεβαιώνει ότι το προϊόν είναι ασφα-
λές και πληροί τις απαιτήσεις της Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας. 
· Τα παιχνίδια να µην έχουν αιχµηρά ή απο-
σπώµενα µέρη, επικίνδυνα για την ασφάλεια 
των παιδιών. 

· Τα παιχνίδια να µη µοιάζουν µε φαγώσιµα 
είδη. 
· Να διαβάζουν την ειδική σήµανση µε την 
ηλικία, που απευθύνεται το κάθε παιχνίδι.
Πιο αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Κατανα-
λωτή (www.efpolis.gr).

5.3 Εντοµοαπωθητικά
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών και 
κυρίως στις διακοπές είναι πολύ διαδεδοµένη 
η χρήση εντοµοαπωθητικών καθώς αυξάνει ο 
κίνδυνος επαφής µε έντοµα που µπορούν να 
ενοχλήσουν ή και να  βλάψουν. Τα έντοµα που 
µπορούν να µεταδώσουν ασθένειες ή να δηµι-
ουργήσουν επικίνδυνες και επώδυνες κατα-
στάσεις είναι, µεταξύ άλλων, τα κουνούπια, οι 
σκνίπες, τα τσιµπούρια και οι αράχνες. 
Τα εντοµοκτόνα είναι σχεδιασµένα να σκοτώ-
νουν τα έντοµα. Τα εντοµοαπωθητικά τα απο-
µακρύνουν γιατί περιέχουν µία ουσία DEET 
που καθορίζει το χρόνο δράσης τους. Όσο 
µεγαλύτερη συγκέντρωση της DEET έχει το 
σκεύασµα, τόσο µεγαλύτερη διάρκεια δράσης 
έχει. Τα φυσικά εντοµοαπωθητικά µε βάση 
τη σιτρονέλα έχουν διάρκεια δράσης 1 µε 2 
ώρες.
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Ειδικότερα για τα παιδιά, η χρήση εντοµοα-
πωθητικών δεν είναι βλαβερή. Ας αποφεύγε-
ται, όµως, η χρήση τους σε βρέφη. Εναλλακτι-
κά, συνιστάται η χρήση κουνουπιέρων.
Ως γενικότερη προστασία από τα έντοµα συ-
νιστάται:
· Η χρήση εντοµοαπωθητικών για επάλειψη 
στο δέρµα και ψεκασµό των ρούχων
· Η χρήση εντοµοκτόνων σκευασµάτων
· Η χρήση κουνουπιέρας κατά τις ώρες του 
ύπνου
Ειδικότερα σε τροπικές περιοχές  όπου και 
ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος, η προστασία 
µέσω εµβολίων επιβάλλεται πριν την επίσκε-
ψη στην περιοχή µαζί και µε τη συνεχή χρήση 
ελαφρών ενδυµάτων.
Σηµαντικό: Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 
Τηλ.: 210 77 93 777

5.4 Τατουάζ από χένα 
(µη µόνιµα)
Τα τατουάζ από χένα που δεν είναι µόνιµα 
είναι κυρίως µια καλοκαιρινή µόδα, ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη στις µέρες µας. Τα βρίσκουµε σε 
προορισµούς µε έντονο τουρισµό και προω-
θούνται από πλανόδιους πωλητές.
Συχνό φαινόµενο είναι η παρατήρηση δερµα-

τικών ερεθισµών, συνέπεια της χρήσης προ-
σωρινών τατουάζ µε βάση τη χένα. Βασική 
αιτία εµφάνισης τέτοιων ερεθισµών είναι µια 
πολύ τοξική ουσία (µε την κωδική ονοµασία 
PPD), η οποία βρίσκεται στη φυσική µαύρη 
χένα και µπορεί να προκαλέσει κινδύνους για 
την υγεία του χρήστη. 
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αγοράσει 
χένα για προσωπική χρήση, καλό είναι να 
γνωρίζει ότι στη συσκευασία πρέπει να ανα-
γράφονται:
· Το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας (δι-
εύθυνση, τηλέφωνο) του κατασκευαστή
· Η ηµεροµηνία παρασκευής και λήξης του 
προϊόντος
·  Οι οδηγίες χρήσης
· Τα συστατικά παρασκευής του προϊόντος
· Τα σήµατα πιστοποίησης του προϊόντος
Ο καταναλωτής που θέλει να χρησιµοποιήσει 
χένα καλό θα είναι:
· Να ζητάει αποδείξεις για το προϊόν που 
χρησιµοποιείται από τον έµπορο
· Να ζητάει και να βλέπει τα συστατικά του 
προϊόντος
· Να επικοινωνεί άµεσα µε το πλησιέστερο 
Κέντρο Υγείας σε περίπτωση παραµικρής 
ενόχλησης
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Η κολύµβηση αποτελεί την πιο διαδεδοµένη απόλαυση κάθε 
ηλικίας, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, σαν µία δρα-
στηριότητα που ταυτόχρονα αθλεί και ψυχαγωγεί. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να δίνουµε µεγάλη προσοχή στα εξής:

6.1.1 Κολύµβηση στη θάλασσα
· ∆εν αποµακρυνόµαστε από την ακτή, όταν µάλιστα δεν 
γνωρίζουµε καλό κολύµπι. Πάντα η επιστροφή είναι πιο 
κουραστική.
· ∆εν κολυµπάµε µε γεµάτο στοµάχι. Είναι απαραίτητο να 
έχουν µεσολαβήσει τουλάχιστον τρεις (3) ώρες µεταξύ 
του τελευταίου γεύµατος και της ώρας που θα µπούµε στη 
θάλασσα. Επίσης, δεν κολυµπάµε εντελώς νηστικοί, γιατί 
ο οργανισµός δεν θα έχει την ενέργεια που απαιτούν το 
κολύµπι και η παραµονή στη θάλασσα.
· ∆εν  πίνουµε ποτέ οινοπνευµατώδη ποτά αν πρόκειται να 
κολυµπήσουµε
· Αποφεύγουµε τις βουτιές σε περιοχές στις οποίες δεν 
είναι γνωστό το βάθος ή η διαµόρφωση του βυθού.
· Στις οργανωµένες παραλίες δεν κολυµπάµε εκτός της 
ζώνης που οριοθετείται από κόκκινες σηµαδούρες, πέρα 
από τις οποίες κυκλοφορούν ταχύπλοα σκάφη. 
· ∆εν αγνοούµε ποτέ τις υποδείξεις των προειδοποιητικών 
πινακίδων. 
· Αποφεύγουµε το κολύµπι ή την είσοδο σε διαδρόµους ση-
µατοδοτηµένους µε µικρές κόκκινες σηµαδούρες, οι οποί-
ες τοποθετούνται για τη διακίνηση των σκαφών.

6. Κολύµβηση
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· Αν κουραστούµε κολυµπώντας ή πάθουµε 
κράµπα δεν µας πιάνει πανικός. Μένουµε 
στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνε-
χίζουµε ήρεµα σε λίγο.
· Βγαίνουµε αµέσως από τη θάλασσα αν αι-
σθανθούµε ρίγος ή ζαλάδα.
· Αν το ρεύµα µας παρασύρει, δεν σπαταλάµε 
δυνάµεις παλεύοντας ενάντιά του. ∆εν πανι-
κοβαλλόµαστε και φροντίζουµε να εξοικονο-
µήσουµε ενέργεια. Στρέφουµε το στόµα και τη 
µύτη στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που 
φυσά ο άνεµος και προσπαθούµε απλώς να 
µείνουµε στην επιφάνεια. Εάν το ρεύµα είναι 
παράλληλο προς την ακτή, κολυµπάµε µαζί 
του πλησιάζοντας την παραλία υπό γωνία.
· ∆εν κολυµπάµε όταν οι καιρικές συνθήκες 
είναι κακές (ειδικά όταν βρέχει) και σε θά-
λασσα  µε µεγάλα κύµατα ή ισχυρά ρεύµατα.
· Κολυµπάµε πάντα µε παρέα , ποτέ µόνοι!
· Στο υποβρύχιο ψάρεµα ή στις καταδύσεις 
χρησιµοποιούµε πάντα τον εξοπλισµό ασφα-
λείας (σηµαδούρα µε σηµαιάκι) και είµαστε 
οπωσδήποτε µαζί µε έµπειρο ενήλικα.
· ∆εν σπρώχνουµε και δεν βυθίζουµε τους άλ-
λους στο νερό.
· Καλούµε για βοήθεια αν νοιώσουµε κίνδυνο. 
· Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό βρίσκουµε 

ένα αντικείµενο που επιπλέει και το ρίχνουµε 
κοντά του για να πιαστεί. Παράλληλα, φωνά-
ζουµε για βοήθεια. Προσοχή ! ∆εν πλησιάζου-
µε το θύµα γιατί µπορεί να κινδυνεύσουµε και 
εµείς, αν πιαστεί πάνω µας.
· Υπάρχει µαζί µας, στην παραλία, στο αυτοκί-
νητο, στη βάρκα, το κουτί πρώτων βοηθειών
· Μάθετε καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και 
να θυµάστε το τηλέφωνο των πρώτων βοηθει-
ών(166).
· ∆εν αφήνουµε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη 
µέσα ή κοντά σε νερό!
· Είναι σηµαντικό να µάθουµε στα παιδιά µας 
από µικρή ηλικία να κολυµπούν σωστά, το κο-
λύµπι σώζει ζωές!

6.1.2 Κολύµβηση στην πισίνα
Ελέγχουµε αν είναι καθαρή:
· Το νερό να είναι τόσο διαυγές, ώστε να φαί-
νεται καθαρά ένα κέρµα στο βυθό της
· Το χλώριο να µη µυρίζει έντονα
· Να µην υπάρχει άλλη δυσάρεστη µυρωδιά
· Το νερό να µην αφρίζει
· Το νερό να ανανεώνεται διαρκώς
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Η βραδινή διασκέδαση αποτελεί για όλους ένα αναπόσπα-
στο κοµµάτι του καλοκαιριού, αλλά και κάθε ταξιδιού. 
Για να περνάµε καλά, µε ασφάλεια και χωρίς προβλήµατα  
προσέχουµε τα εξής:
· ∆εν οδηγούµε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ. Αποτελούµε 
κίνδυνο τόσο για εµάς, όσο και για τους υπολοίπους
· Οδηγούµε πολύ προσεκτικά, ακόµα περισσότερο αν δε 
γνωρίζουµε τους δρόµους
· Αν έχουµε πιει, τότε ας αφήσουµε κάποιον άλλον να οδη-
γήσει. Ας υπάρχει έστω κάποιος στην παρέα που δε θα 
καταναλώσει αλκοόλ το βράδυ
· Προσέχουµε την παραγγελία. Αν υπάρχει υποψία ότι το 
ποτό που µας σερβιρίστηκε δεν είναι αυτό που ζητήσαµε ή 
είναι νοθευµένο, µπορούµε να το επιστρέψουµε
· Σεβόµαστε τους συνανθρώπους µας και το δικαίωµά τους 
στην ξεκούραση

7. Βραδινή
διασκέδαση
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