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Σβζ φωθδεάΝΓλαηηάΝΦυχκζκΰδεάμΝΤπκ

άλδιβμ

λ. Παλ Ϊζβμ ., λ. ΚαυεΪμ Α., λ. Π λσπκυζκμ ., Οπζίτ μ Ψυχοζσγοι, Υα αΪλαμ Γ. Κοιθωθιεσμ Λ ιτουλγσμ, Κοιθωθιεά Τπβλ ία.
Ψυχ. Κζιθιεάμ, 414 ΣΝ Ν, βηαθ βλΪεβμ, . Ψυχίατλομ 414 ΣΝ Ν, Σλδαθ αφτζζκυ, Φ. Κζ. Ψυχοζσγομ 414 ΣΝ Ν, Γδω Ϊεκμ Ο. Γ.
Αλχίατλομ θτάμ Ψυχ. Κζιθιεάμ 414 ΣΝ Ν

• Η Σβζ φωθιεά Γλαηηά Ψυχοζογιεάμ Τπο τάλιιβμ Στλατοτ εαι Α λοπολίαμ ζ ιτουλγ ί εαγβη λιθΪ εαι

24ωλβ ίΪ β απσ το Φ ίλουΪλιο του 2003.
• Στ γΪα ται το 414 ΣΝ Ν εαι τ ζ χώθ ται απσ τλατιώτ μ ουχοζσγουμ.
• Παλέχ ι υπβλ ί μ θβηέλω βμ, υηίουζ υτιεάμ εαι υπο τάλιιβμ
τλατ τ ιηουμ,
οιεογέθ ιέμ τουμ.

Ιδδσ β α Καζοτθ ωθ

Ο χαλαε άλαμ τβμ τβζ φωθιεάμ γλαηηάμ
ουχοζογιεάμ υπο τάλιιβμ ίθαι θβη λωτιεσμ,
υπο τβλιετιεσμ εαι υηίουζ υτιεσμ
γέηατα
που χ τίαοθται η τβθ πλο αληογά του ατσηου
τβ
τλατιωτιεά αωά, τβθ ουχιεά υγ ία
(πλοίζάηατα Ϊγχουμ, εατΪγζιοβμ, γι ηοτ),
πλοίζάηατα
υηπ λιφολΪμ ( πιγ τιεστβτα,
π ιγαλχ ία,
υθέπ ια), τιμ
ιαπλο ωπιεέμ
χέ ιμ, εαγώμ εαι η εατα τΪ ιμ ελί ωθ
(απώζ ια,
ηααιεέμ
εατα τλοφέμ,
αυτοεατα τλοφιεέμ
ά
τ λοεατα τλοφιεέμ
απ ιζέμ).

Συηα εαδ Υαραε βρδ
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• Στο τθοζο τωθ 7 χλσθωθ ζ ιτουλγίαμ
τβμ β
ΣΓΨΤ έχ ι χτ ί 9210 εζά δμ.
• ΑθαφολιεΪ η τοθ Σ, β υθτλιπτιεά πζ ιοοβφία
τωθ εζά ωθ πλοέλχ ται απσ το τλατσ ιβλΪμ εαι
ευλίωμ απσ Ϊθ λ μ.
• Απσ αυτοτμ το 76% ίθαι τλατιώτ μ, το 20%
τ ζέχβ, θώ έθα 4% αφολΪ τουμ παγγ ζηατί μ
Οπζίτ μ.
•Η
εοιθωθιεοήοιεοθοηιεά
τουμ
εατΪ τα β
χαλαετβλία ται ευλίωμ απσ ηέτλια ωμ εαζά.
• Ο ηέ ομ σλομ βζιείαμ τωθ εαζοτθτωθ αθέλχ ται
τα 30 έτβ εαι πλσε ιται ευλίωμ για Ϊτοηα η
αθώτατβ επαί υ β.
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Αί βηα/ΘΫηα/Φυχοπαγοζοΰία
• Στο τθοζο τωθ έγευλωθ εζά ωθ, το αίτβηα για
ίκάγ δα
ίθαι υπ λ ιπζΪ ιο του αιτάηατομ
πζβλοφσλβ βμ.
• Σο Ϊγχομ εαι β εατΪγζιοβ, τα οιεογ θ ιαεΪ
πλοίζάηατα, εαγώμ εαι τλατοζογιεΪ αβτάηατα
απαλτίαουθ τβ ία ιεά γ ηατοζογία τωθ εζά ωθ.
• Ό οθ αφολΪ τβ ιαφαιθση θβ ουχοπαγοζογία,
εαι
απσζυτουμ αλιγηοτμ,
το Ϊγχομ ίθαι
υπ λ ιπζΪ ιο τβμ εατΪγζιοβμ θώ ίθαι πί βμ
χ σθ ί ο η τα π λι τατιεΪ χωλίμ ιαφαιθση θβ
ουχοπαγοζογία.

ΠαρΫηία β
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• Σο 51% τωθ τβζ φωθβηΪτωθ αθτιη τωπί τβεαθ η
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υηίκυζ υ δεά.

• Αθτί τοιχα, το 25% η πζβλκφσλβ β.
• Μσζιμ το 13% του υθσζου παλαπέηφγβε αθΪζογα η τβθ π λίπτω β.

υηπ λΪ ηα αΝεαδΝΠλκκπ δεΫμμΝ

• Σ ποζζέμ π λιπτώ ιμ τα πλοίζάηατα που θτοπίαοθται τουμ τλατιώτ μ εατΪ τβ ιΪλε ια τβμ γβτ ίαμ τουμ αποτ ζοτθ

πλοέετα β πλοίζβηΪτωθ που πλοςπάλχαθ εατΪ τβθ ποζιτιεά τουμ αωά, αζζΪ παλου ιΪαοθται η η γαζττ λβ έθτα β.
• Συθάγωμ τιμ παθαζαηίαθση θ μ εζά ιμ, σπου γεαγι λτ ται ηια πιο οιε ία χέ β η ταιτ ουχοζσγου εαι εαζοτθτα,
παλατβλ ίται τπαλιβ ουχιατλιεοτ ι τολιεοτ εαι χλσθια παλαεοζοτγβ β απσ ουχίατλο ά ουχοζσγο.
• Η αθΪπτυιβ τβζ ηατιεώθ φαληογώθ, σπωμ β τβζ ιΪ ε οβ, υθι τΪ ηία ποζζΪ υπο χση θβ ηέγο ο εΪζυοβμ τωθ
τγχλοθωθ αθαγεώθ τωθ ατσηωθ που χλάαουθ ίοβγ ίαμ.

