
 

 

 

 

Ενότητα EF1:  Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση 

ελαττώνουν τις πιθανότητες τραυµατισµού προς εσάς και 

τους άλλους 
Μέρος 1.1: Εντοπίστε τους κινδύνους και αξιολογείστε τις πιθανότητες 

τραυµατισµού που είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά τη 

δασοπυρόσβεση 

Μέρος 1.2: Ελαττώστε τις πιθανότητες τραυµατισµού που είναι πιθανό 

να παρουσιαστούν κατά τη δασοπυρόσβεση 

Μέρος 1.3: Ανταποκριθείτε σε περιπτώσεις έκτακτης για την υγεία 

ανάγκης κατά τη δασοπυρόσβεση 

 

Σχετικά µε αυτή την ενότητα: 

Αυτή η ενότητα ασχολείται µε τα ζητήµατα ασφάλειας που αντιµετωπίζουν τα άτοµα τα 

οποία βοηθούν στην καταπολέµηση των πυρκαγιών σε µη αστικές περιοχές, είτε 

συµµετέχοντας σε αποστολές καταστολής πυρκαγιών, είτε σε δράσεις προδιαγεγραµµένης 

καύσης. 

Έχει δηµιουργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή 

µε βλάστηση: δάση, θάµνοι, χορτολίβαδα κτλ 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε αυτούς που δουλεύουν στη δασοπυρόσβεση, σε αγροτικές 

ασχολίες, στη δασοκοµία, στη θηραµατοπονία, στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

σε χερσαίες περιοχές και σε δράσεις αναψυχής, και οι οποίοι έχουν ένα ρόλο όταν βοηθάνε 

στην καταπολέµηση των πυρκαγιών, είτε ως ολική ή µερική απασχόληση, είτε εθελοντικά. 

Για να επιτεύξετε αυτή την ενότητα, θα πρέπει να δείξετε ότι είστε ικανοί να: 

• Εκτιµάτε κινδύνους κατά τη δασοπυρόσβεση  

• Ακολουθείτε οργανωτικές διαδικασίες 

• Λειτουργείτε µε ασφάλεια στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Παρέχετε υποστήριξη στους άλλους που βρίσκονται στο µέτωπο της πυρκαγιάς 
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• Αντιδράτε κατάλληλα σε περιστατικά πυρκαγιάς, πάντα σύµφωνα µε τα εκάστοτε 

οργανωτικά, νοµοθετικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Για να κατανοήσετε πλήρως το περιεχόµενο αυτής της ενότητας, και τις δραστηριότητες που 

περιγράφει, είναι σηµαντικό να µπορείτε να κατανοείτε την ορολογία που χρησιµοποιείται σε 

αυτή την ενότητα. Οι ορισµοί στο πίσω µέρος αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσουν. 

Γραµµή ελέγχου Οποιοδήποτε τεχνητό ή φυσικό φράγµα και εµπόδιο που 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο µιας πυρκαγιάς. 

Άµεση προσβολή ∆ραστηριότητες ελέγχου φωτιάς που εφαρµόζονται κατ’ ευθείαν 

στο κυρίως µέτωπο της πυρκαγιάς. 

∆υναµική εκτίµηση 

επικινδυνότητας 

Η συνεχής διαδικασία εντοπισµού και εκτίµησης κινδύνων 

πυρκαγιών, καθώς και δράση για την εξάλειψη ή την ελάττωση 

του κινδύνου πυρκαγιάς.  

Συµπεριφορά 

πυρκαγιάς 

Ο τρόπος µε τον οποίο η φωτιά συµπεριφέρεται, ανάλογα µε την 

καύσιµη ύλη, τον καιρό και την τοπογραφία. Αφορά κυρίως την 

ένταση του µετώπου και την ταχύτητα εξάπλωσής της. 

Κίνδυνος πυρκαγιάς Η πιθανή έκθεση ανθρώπων ή περιουσιών στον κίνδυνο από την 

συµπεριφορά της φωτιάς.  

Ένταση µετώπου 

πυρκαγιάς 

Το ποσό θερµότητας που εκλύεται ανά µέτρο φλεγοµένου 

µετώπου της πυρκαγιάς. 

Κίνδυνος έναρξης 

πυρκαγιάς 

Η πιθανότητα να ξεσπάσει µια πυρκαγιά. 

Τύπος πυρκαγιάς Υπόγεια πυρκαγιά, έρπουσα ή πυρκαγιά επιφανείας, επικόρυφη ή 

πυρκαγιά κόµης. Το πιο συνηθισµένο είδος είναι η έρπουσα. 

Μετεωρολογία 

πυρκαγιάς 

Προβλεπόµενες κλιµατικές συνθήκες που καλύπτουν την περίοδο 

καύσης, κατά κύριο λόγο τον άνεµο, τη θερµοκρασία του αέρα, 

και τη σχετική υγρασία. 

Μήκος φλογών η πλάγια απόσταση από το ψηλότερο σηµείο της πυρκαγιάς ως το 

σηµείο που βρίσκεται στο µέσο της εστίας της πυρκαγιάς. 

Πτερύγια πυρκαγιάς Οι πλευρές της φωτιάς. 

Καύσιµη ύλη Το είδος, η ποσότητα, η διάταξη, η κατανοµή και η περιεχόµενη 

υγρασία της βλάστησης. Μπορεί να είναι υπόγεια (τύρφη, ρίζες), 

επιφανείας (φυτικά υπολλείµµατα, χόρτα, χαµηλού ύψους θάµνοι) 

ή εναέρια (δέντρα) καύσιµη ύλη. 

Κίνδυνος Οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει ζηµιά, όπως οχήµατα, χηµικά, 

ηλεκτρισµός, εξοπλισµός, εργασία σε σκάλες, κτλ. 

Μέτωπο Η κύρια κατεύθυνση διάδοσης της πυρκαγιάς σύµφωνα µε την 

ταχύτητα του ανέµου 

Έµµεση προσβολή Αναχαίτηση της πυρκαγιάς µακρία από το κύριο µέτωπό της. 

Σηµείο έναρξης 

πυρκαγιάς 

Το σηµείο όπου ξεσπάει η πυρκαγιά. 

Ταχύτητα εξάπλωσης 

πυρκαγιάς 

Η απόσταση που διανύει η πυρκαγιά στη µονάδα του χρόνου. 
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Τοπογραφία Η µορφολογία του εδάφους, κατά κύριο λόγο η κλίση και η 

έκθεση. 

∆ασική πυρκαγιά Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. 

 

 

Μέρος 1.1: Εντοπίστε τους κινδύνους και αξιολογείστε τις πιθανότητες 

τραυµατισµού που είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά τη 

δασοπυρόσβεση 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να βρίσκετε και να φωνάζετε σωστά το όνοµα του ατόµου που είναι υπεύθυνο για την 

ασφάλεια κατά τη δασοπυρόσβεση 

2. Να εντοπίζετε κινδύνους που µπορεί να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε µέρος της 

δουλειάς σας, και οι οποίοι θα µπορούσαν να βλάψουν εσάς ή άλλους 

3. Να εκτιµάτε και να ταξινοµείτε τις πιθανότητες τραυµατισµού που µπορεί να προκύψουν 

από κινδύνους που καραδοκούν κατά τη δασοπυρόσβεση 

4. Να αναφέρετε οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιάζει µεγάλες πιθανότητες τραυµατισµού 

στους συναδέλφους, στους επόπτες, και στα άτοµα επί της ασφάλειας 

5. Να αντιµετωπίζετε οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιάζει µικρές πιθανότητες τραυµατισµού, 

σύµφωνα πάντα µε τα στρατηγικά, νοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια του οργανισµού σας 

6. Να εφαρµόζετε τεχνικές δυναµικής εκτίµησης του κινδύνου πυρκαγιών.  

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Αναγνώριση επικίνδυνων συνθηκών που µπορεί να αφορούν: 

(i) Το φυσικό περιβάλλον το οποίο περιλαµβάνει τοπογραφία, χλωρίδα και 

πανίδα 

(ii) Το περιβάλλον και τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

(iii) Κινδύνους που δεν αφορούν την πυρκαγιά και σχετίζονται µε την καύσιµη 

ύλη, τον καιρό, τον εξοπλισµό, τα οχήµατα και τα εναέρια µέσα 

δασοπυρόσβεσης. 

(iv) Αποστολές 

(v) Υπηρεσίες πάνω από στην επιφάνεια του εδάφους ή υπόγειες. 

 

Β Εκτίµηση και αξιολόγηση πιθανών τραυµατισµών που προέρχονται από: 

(i) Περιβαλλοντικές συνθήκες 

(ii) Τη χρήση και συντήρηση εξοπλισµού και µηχανηµάτων 

(iii) Επισφαλείς συµπεριφορές ή εργασιακές πρακτικές 

(iv) Τη χρήση υλικών και άλλων ουσιών 

(v) ∆ιαρροές που προκλήθηκαν κατά λάθος. 

 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

α. Τα βασικά γεωγραφικά και οικολογικά στοιχεία της περιοχής 
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β. Το τρίγωνο της φωτιάς και της µεθόδους κατάσβεσης χρησιµοποιώντας µια ποικιλία 

εργαλείων 

γ. Κινδύνους που φαίνονται από τους µηχανισµούς µεταφοράς της θερµότητας, από τα είδη 

ανάφλεξης και από τα είδη πυρκαγιάς 

δ. Η επίπτωση του περιβάλλοντος της πυρκαγιάς στη συµπεριφορά της και στην προσωπική 

ασφάλεια 

ε. Τη χρήση του καπνού και του µήκους των φλογών ως οδηγός για την ασφαλή χρήση 

εργαλίων, τακτικών και στρατηγικών δασοπυρόσβεσης 

στ. Τα εργαλεία, τις τεχνικές, τις τακτικές και τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για την 

καταστολή πυρκαγιών 

ζ. Πως να εργάζεστε µε ασφάλεια όταν είστε κοντά σε: θαµνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, 

οχήµατα, τρακτέρ, µπουλντόζες και εναέρια µέσα δασοπυρόσβεσης 

η. Πως να εργάζεστε υπό καθοδήγηση, ως µέλος µιας οµάδας, µε µια ποικιλία εργαλείων, 

τεχνικών και στρατηγικών σε συνδυαστική επίθεση 

 

Μέρος 1.2: Ελαττώστε τις πιθανότητες τραυµατισµού που είναι πιθανό 

να παρουσιαστούν κατά τη δασοπυρόσβεση 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να διεκπεραιώνετε κατά γράµµα και µε ασφάλεια οτιδήποτε σας έχουν αναθέσει, 

σύµφωνα πάντα µε τις οργανωτικές πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και τα κατασκευαστικά 

και νοµικά κριτήρια 

2. Να προοδεύετε προς τους στόχους σας, µε ασφάλεια και στα πλαίσια των οργανωτικών 

διαδικασιών 

3. Να διορθώνετε κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εφ’όσον εµπίπτουν στις 

δυνατότητες σας και στο φάσµα των εργασιακών σας υποχρεώσεων 

4. Να µεταδίδετε στα αρµόδια άτοµα κάθε άποψη που µπορεί να µειώσει τους κινδύνους για 

την ασφάλεια και την υγεία στα πλαίσια της εργασίας σας 

5. Να ελέγχετε προληπτικά τις επιπτώσεις στην υγεία, στην υδάτωση και στη κούραση που 

επιφέρει η κάθε δραστηριότητα σε εσάς και στους ανθρώπους γύρω σας 

6. Να είστε σε επιφυλακή, να έχετε επίγνωση της κατάστασης όλη την ώρα, και να 

χρησιµοποιείτε διόδους διαφυγής και ζώνες ασφαλείας όπως αρµόζει 

7. Να προετοιµάζετε, να συντηρείτε και να φοράτε σωστά τον προσωπικό σας προστατευτικό 

εξοπλισµό 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

 

Προστατευτικά µέτρα που αφορούν: 

Α Προσωπικά ζητήµατα: 

(i) Προΰπάρχοντα ιατρικά προβλήµατα 

(ii) Σωµατική υγεία 

(iii) Κούραση 

(iv) Άγχος 

(v) Θερµική καταπόνηση ή θερµοπληξία 
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(vi) Υποθερµία 

(vii) Ηλιακά εγκαύµατα 

 

Β Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός (ΠΠΕ): 

(i) Κράνος / Μάσκα προσώπου / Προστατευτικά γυαλιά 

(ii) Πυρανθεκτικός ρουχισµός 

(iii) Γάντια 

(iv) Πυρανθεκτικές µπότες 

(v) Πόσιµο νερό 

(vi) Προστασία ακοής 

 

Γ Συµπεριφορά φωτιάς: 

(i) Θερµότητα ακτινοβολίας και υπερθερµαινόµενος αέρας 

(ii) Καπνός και σκόνη 

(iii) Αιφνίδιες µεταβολές στην κατεύθυνση ή ταχύτητα της πυρκαγιάς 

(iv) Αιφνίδιες µεταβολές στο µήκος φλογών και την ένταση της φωτιάς 

 

∆ Εξοπλισµός:  

(i) Προστασία της ακοής από θορύβους 

(ii) Μετακινούµενα κοµµάτια 

(iii) Μετακινούµενα οχήµατα 

(iv) Χηµικά, καύσιµη ύλη και άλλες επικίνδυνες ουσίες 

 

Ε Πολιτική δράσης στον εργασιακό χώρο 

(i) Χρήση εξοπλισµού και ασφαλών µεθόδων εργασίας 

(ii) Ασφαλής χρήση επικίνδυνων ουσιών 

(iii) Κάπνισµα, φαγητό, ποτό και φάρµακα 

(iv) ∆ιαλείµµατα για ξεκούραση 

(v) ∆ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

α. Τους κινδύνους που ενέχει ο εργασιακός χώρος και τους τρόπους µε τους οποίους 

εξαλείφονται και µετριάζονται οι επιπτώσεις τους 

β. Την ωφέλεια της καλής σωµατικής υγείας 

γ. Την προτεραιότητα της δηµόσιας ασφάλειας και των δασοπυροσβεστών, µαζί µε τις 

περιουσίες που προσπαθείτε να προστατέψετε 

δ. Τη σπουδαιότητα να αντιλαµβάνεστε την κατάσταση της φωτιάς και να µπορείτε να 

επικοινωνείτε µε τα µέλη της οµάδας σας και τον επόπτη σας όλες τις ώρες. Πρέπει επίσης 

να γνωρίζετε τις διόδους διαφυγής, το πότε να τις χρησιµοποιείτε και το πόση ώρα χρειάζεται 

για να φτάσετε στις ζώνεις ασφαλείας σας 
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ε. Την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των διαφόρων εργαλείων ελέγχου φωτιάς, καθώς 

και τις τεχνικές που εφαρµόζονται σε διάφορες καταστάσεις. 

 

Μέρος 1.3: Ανταποκριθείτε σε περιπτώσεις έκτακτης για την υγεία 

ανάγκης κατά τη δασοπυρόσβεση 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να καλείτε άµεσα βοήθεια για κάθε έκτακτη για την υγεία ανάγκη, και να παίρνετε τις 

κατάλληλες για την περίσταση πρωτοβουλίες 

2. Να παρέχετε βοήθεια µε συνεχή φροντίδα όπως απαιτείται 

3. Να δίνετε τα κατάλληλα ενθαρρυντικά λόγια στο άτοµο που χρίζει άµεσης βοήθειας 

4. Να φροντίζετε ο άµεσος περίγυρος να είναι όσο το δυνατόν ήσυχος και ασφαλής, όταν 

πλέον το αρµόδιο άτοµο έχει αναλάβει την κατάσταση 

5. Να παρέχετε υποστήριξη σε οποιονδήποτε άλλο ενεπλάκη στο περιστατικό, όταν πλέον 

έχει περάσει ο αρχικός κίνδυνος 

6. Να καταγράφετε έγγραφα τα οποία είναι ακριβή, ευανάγνωστα και ολοκληρωµένα. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Περιπτώσεις όπου: 

(i) ∆εν υπάρχει άµεση πρόσβαση σε άτοµο ικανό να αναλάβει την κατάσταση 

(ii) Υπάρχει άµεση πρόσβαση σε άτοµο ικανό να αναλάβει την κατάσταση 

(iii) Το άτοµο που χρίζει άµεσης βοήθειας βρίσκεται σε επικίνδυνο µέρος. 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

α. Πως να ενεργείτε κατάλληλα στην εκάστοτε έκτακτη ανάγκη 

β. Τη δική σας ικανότητα να αντιµετωπίζετε την έκτακτη ανάγκη 

γ. Τους λόγους να καλείτε άµεσα βοήθεια 

δ. Τη σπουδαιότητα να µην ενεργείτε πέραν των δυνατοτήτων σας 

ε. Τους λόγους για τους οποίους οι ενέργειες πέραν των δυνατοτήτων σας µπορούν να 

διακινδυνέψουν περαιτέρω τη ζωή  

στ. Αποτελεσµατικούς τρόπους για να παρέχετε υποστήριξη σε όσους υποφέρουν από 

περιστατικά υγείας, και για να τους κρατάτε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση 

ζ. Τις επιπτώσεις του σοκ σε άτοµα που υποφέρουν από περιστατικά υγείας , και τους 

τρόπους να το αντιµετωπίζετε αποτελεσµατικά 

η. Το είδος του ενθαρρυντικού λόγου που µπορείτε να προσφέρετε σε άτοµα που υποφέρουν 

από περιστατικά υγείας 

θ. Τους πιθανούς για την υγεία των άλλων κινδύνους από το περιστατικό έκτακτης ανάγκης 

ι. Τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προσφέρετε υποστήριξη και βοήθεια στους 

άλλους που εµπλέκονται στο περιστατικό, και πως αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
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κ. Τα σχετικά νοµοθετικά κριτήρια για την ενδελεχή καταγραφή ατυχηµάτων και 

περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

λ. Την εύρεση και χρήση εξοπλισµού πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε τις οργανωτικές 

πολιτικές και διαδικασίες. 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Αυτή η αποποίηση ευθύνης διέπει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και χρησιµοποιώντας αυτήν 

την ιστοσελίδα, θεωρείστε ότι την έχετε δεχτεί εξ ολοκλήρου. Οι πληροφορίες που παρέχονται 

σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς καµία προειδοποίηση. 

Το Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, η ∆ιεθνής Ένωση των Οµάδων 

Έρευνας και ∆ιάσωσης και η Πρωτοβουλία για την Αγροτική Ανάπτυξης (µαζί µε τους εταίρους 

του EuroFire και όσους συντηρούν την ιστοσελίδα) δε φέρουν καµία ευθύνη και εξαιρούνται από 

οποιαδήποτε καταγγελία (στον ύψιστο βαθµό που επιτρέπει ο νόµος) µε οτιδήποτε σχετίζεται µε 

την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, µε τις πληροφορίες που περιέχονται, και µε τη µεταφόρτωση 

υλικού. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελούν είδος 

επαγγελµατικής συµβουλής. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα 

προσφέρονται µόνο για γενική πληροφόρηση του κοινού και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτές 

τις πληροφορίες για συγκεκριµένους σκοπούς. Οι εταίροι του EuroFire δε φέρουν καµία ευθύνη 

για την πληρότητα ή την ακρίβεια των παρεχόµενων πληροφοριών και υποδείξεων, ή για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά, είτε άµεση, είτε έµµεση, είτε επακόλουθη, που µπορεί να επέλθει 

από την τήρηση αυτών των πληροφοριών και υποδείξεων. Το περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας 

δεν είναι υποκατάστατο επαγγελµατικής συµβουλής, και δεν θα πρέπει να ενεργείτε µε βάση 

αυτό το περιεχόµενο χωρίς επαγγελµατική συµβουλή από αρµόδια πιστοποιηµένα άτοµα. Οι 

σύνδεσµοι αυτής της ιστοσελίδας που παραπέµπουν σε άλλες ιστοσελίδες δίνονται απλά για 

πληροφοριακούς σκοπούς και οι εταίροι του EuroFire δε φέρουν καµία ευθύνη για την πρόσβαση 

στο περιεχόµενο του συνδέσµου που παρέχεται, και δεν υιοθετούν απαραίτητα τις απόψεις που 

εκφράζονται στις ιστοσελίδες όπου παραπέµπουν οι σύνδεσµοι. Οι πληροφορίες που περιέχονται 

σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί να εκφράζουν απόψεις οι οποίες, εκτός και αν δηλώνονται ρητά, 

δεν ασπάζονται από τους εταίρους του EuroFire, ή οποιονδήποτε σχετικό φορέα, ή οποιοδήποτε 

άτοµο µε το οποίο θα υπήρχε αντιπροσωπευτική ευθύνη. Το υλικό που παρέχεται σε αυτήν την 

ιστοσελίδα προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και αν 

δηλώνεται ρητά ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να µεταφορτώσετε το υλικό της 

ιστοσελίδας για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον αποδώσετε την αναγνώριση 

(credit) στο δηµιουργό του υλικού. 

Οι εταίροι του EuroFire δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες τις ιστοσελίδας θα δουλεύουν 

απρόσκοπτα ή χωρίς σφάλµατα, ότι τυχόν σφάλµατα θα διορθώνονται, ή ότι ο διακοµιστής αυτής 

της ιστοσελίδας δεν έχει ιούς και κακόβουλο λογισµικό. Είναι ευθύνη του χρήστη αυτής της 

ιστοσελίδας να προστατεύει τον υπολογιστή του από κακόβουλο λογισµικό µε προγράµµατα 

κατά των ιών και λοιπούς ελέγχους ασφαλείας. Οι πληροφορίες και το περιεχόµενο αυτής της 

ιστοσελίδας υπόκεινται στους νόµους της Σκωτίας. Αυτή η ιστοσελίδα υπάγεται και ερµηνεύεται 

σύµφωνα µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συναινούν 

αµετάκλητα στην νοµοθετική δικαιοδοσία των σκωτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά αξιώσεις 

και ενέργειες που συνδέονται µε αυτήν την ιστοσελίδα ή την χρήση της. Αν οτιδήποτε που 

περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί να ερµηνευτεί ως αντίθετο στους νόµους µιας άλλης 

χώρας, τότε δεν ενδείκνυται η πρόσβαση από άτοµα της άλλης χώρας, και οποιοδήποτε άτοµο 

υπάγεται σε τέτοιους νόµους πρέπει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών και των 

πληροφοριών που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα. 


