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ηάκνπ Ησάλλεο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Δπζιεθδηήξ Β, Σιήια Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ, Θνζάζζμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Δθεοζίκαξ 

ηεηξφπνπινο Παζράιεο, Λέηημναξ, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

σηεξηάδεο Διπηδνθφξνο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Σιήια Δπαββεθιαηζηήξ ηαζ Πενζααθθμκηζηήξ 

Ηαηνζηήξ, Κοπνζαηυ Ηκζηζημφημ Βζμσαηνζηχκ Δπζζηδιχκ, Σιήια Πενζααθθμκηζηήξ Τβείαξ, 

Πενζααθθμκηζηήξ ηαζ Δπαββεθιαηζηήξ Ηαηνζηήξ, Public Health School, University of Harvard 

Σδίκαο Αιέμεο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ 

Σνχληαο Γηάλλεο, Ακ. Καεδβδηήξ, Ηαηνζηή πμθή Πακ. Αεδκχκ 

Σζαξνχρα Αιέθα, Δπ. Καεδβήηνζα, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

Φηιαιήζεο Αλαζηάζηνο, Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ Πακ. Κνήηδξ 

Φπηηιή Γέζπνηλα, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Δπζιεθήηνζα Β, Σιήια Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ, Θνζάζζμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Δθεοζίκαξ 

Φξνπδαξάθεο Μάξηνο, Ακ. Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

Υαηδάθε Αηθαηεξίλε, Ακ. Καεδβήηνζα, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

Υαηδήο Υξήζηνο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Γζδάηημναξ Ηαηνζηήξ ΔΚΠΑ 

Υαηδεζηαχξνπ Κσλζηαληίλνο, Ακ. Καεδβδηήξ, Ηαηνζηή πμθή Πακ. Αεδκχκ 

Υξηζηνδνχινπ Αληψληνο, Ακ. Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ οκεδηχκ ηαζ Τβζεζκήξ ζηδκ Δνβαζία, Τπμονβείμ 

Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αζθάθζζδξ  
 

 

Δκδόηης: Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ 

Γδιμηνίηεζμο Πακεπζζηδιίμο Θνάηδξ  (δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ επζημζκςκίαξ: tconstan@med.duth.gr) 
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hυgeίa   εργασiα 
 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ  ΔΚΓΟΖ  ΣΖ  ΔΛΛΖΝΙΚΖ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 
 

Οδηγίες προς ηοσς ζσγγραθείς:  
 

Σμ πενζμδζηυ hυgeίa@εργασiα απμηεθεί ηδκ επζζηδιμκζηή έηδμζδ ηδξ Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΔΔΗΔΠ) ηαζ εηδίδεηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (ΠΜ ΤΑΔ). 

Σμ επζζηδιμκζηυ αοηυ πενζμδζηυ δδιμζζεφεζ ενβαζίεξ ιε ζημπυ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ένεοκα 
ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ζαηνχκ ηαζ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ πμο ειπθέημκηαζ ζημ 
πμθοεπζζηδιμκζηυ πεδίμ ηδξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ, ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Ηαηνζηήξ ηαζ ηδξ 
Αζθάθεζαξ ζηδκ Δνβαζία. Δπίζδξ έπεζ ζημπυ κα οπμζηδνίλεζ ηαζ κα πνμαάθθεζ ηα 
επζζηδιμκζηά ηαζ ηα ζοκδζηαθζζηζηά δζηαζχιαηα ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ. 

Γεληθνί θαλφλεο ππνβνιήο ησλ άξζξσλ: Μεηά απυ ηνίζδ, δδιμζζεφμκηαζ ζημ πενζμδζηυ ζηα 
εθθδκζηά ή ζηα αββθζηά, άνενα πμο δεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί ή εα δδιμζζεοημφκ αθθμφ, ζημ 
ζφκμθυ ημοξ. Όθα ηα άνενα ζοκμδεφμκηαζ απυ εθθδκζηή ηαζ αββθζηή πενίθδρδ. Κεθαθαία 
βνάιιαηα εκηυξ ημο ηεζιέκμο ηαζ πανεκεέζεζξ, ζοκζζηάηαζ κα απμθεφβμκηαζ. Σα αηνςκφιζα 
πνέπεζ κα ελδβμφκηαζ μθμβνάθςξ ζηδ πνχηδ ακαθμνά ημοξ. Σα οπμααθθυιεκα άνενα δεκ 
πνέπεζ κα οπενααίκμοκ ηζξ δέηα ηοπςιέκεξ ζεθίδεξ. Σμ ίδζμ άνενμ δεκ δδιμζζεφεηαζ ζημ 
αββθζηυ ηαζ ζημ εθθδκζηυ ηιήια ηαοηυπνμκα πανά ιυκμ ζε πενίθδρδ. Ζ αηνίαεζα ηςκ 
αζαθζμβναθζηχκ ακαθμνχκ, δ αηνίαεζα ημο πενζεπμιέκμο, δ αοεεκηζηυηδηα, δ πνςημηοπία ηαζ 
δ ηοπυκ απαναίηδηδ θήρδ άδεζαξ βζα ηδκ οπμαμθή ηαζ δδιμζίεοζδ ζημ πενζμδζηυ, ηςκ 
πζκάηςκ ηαζ ζπδιάηςκ υθςκ ηςκ ενβαζζχκ, είκαζ ζηδκ απυθοηδ οπεοεοκυηδηα ηςκ 
ζοββναθέςκ. Οζ ζοββναθείξ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηοπυκ εζθαθιέκεξ εέζεζξ ή βζα ηδ ιδ 
εηπθήνςζδ υθςκ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ πανμφζεξ μδδβίεξ πνμξ 
ζοββναθείξ. Δπί ηνία πνυκζα ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ημο άνενμο είκαζ δοκαηυκ κα γδηδεεί απυ 
ημοξ ζοββναθείξ κα ημο δχζμοκ ηα ααζζηά δεδμιέκα ηδξ δδιμζζεοεείζδξ ενβαζίαξ. Σα 
άνενα πνμξ δδιμζίεοζδ οπμαάθθμκηαζ ζημ πενζμδζηυ ιε δθεηηνμκζηή ιμνθή. Σα ηείιεκα 
πνέπεζ κα βνάθμκηαζ ιε πεγμηεθαθαία, ιε παναηηήνεξ βναιιάηςκ arial narrow, ιέβεεμξ 
βναιιάηςκ 12 ζηζβιχκ, ιμκή απυζηαζδ ζεζνχκ ηαζ πενζεχνζα 2,5 εηαημζηχκ. Ζ επζημζκςκία 
ιε ημοξ ζοββναθείξ βίκεηαζ ιε δθεηηνμκζηή ιμνθή ηαζ μζ απακηήζεζξ ημοξ πνέπεζ κα δίδμκηαζ 

ζφκημια. Καηδβμνίεξ ηςκ άνενςκ: Σα δεκνζηεπφκελα άξζξα αθνξνχλ: α) πνςηυηοπα 
άνενα, πμο αθμνμφκ εέια πμο δεκ έπεζ δδιμζζεοηεί ιέπνζ ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ ημο 

άνενμο, α) ενεοκδηζηά άνενα, πμο ιεθεημφκ βκςζηά εέιαηα πνμξ επζαεααίςζδ, απυννζρδ ή 
πεναζηένς επελενβαζία, β) εηηεηαιέκα ή αναπέα άνενα ακαζηυπδζδξ, ηα μπμία εεςνμφκηαζ 
ιμκμβναθίεξ εζδζηχκ ηαζ βνάθμκηαζ απυ έκακ ή δφμ ζοββναθείξ απυ δζαθμνεηζηέξ 
εζδζηυηδηεξ, δ) άνενα αναπείαξ επζημζκςκίαξ, πνςηυηοπα ζοκήεςξ ή αλζυθμβα ενεοκδηζηά, 
υηακ πενζθαιαάκμκηαζ ζε πενζβναθέξ πενζπηχζεςκ, ιε ιζηνυηενμ εκδεπυιεκα ανζειυ 
πενζπηχζεςκ, ε) δζαηεηνζιέκεξ δζαθέλεζξ, ζη) ηεπκζηά ζδιεζχιαηα, γ) εζδζηά άνενα βεκζημφ 
εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ Ηαηνζηή ηδξ Δνβαζίαξ, ηδκ Πενζααθθμκηζηή Ηαηνζηή, ηδκ Αζθάθεζα ζηδκ 
Δνβαζία, ηα Οζημκμιζηά ηδξ Δνβαζίαξ, ηδκ Ηζημνία ηδξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ, δ) πενζβναθέξ 
εκδζαθενμοζχκ πενζπηχζεςκ ζηζξ μπμίεξ ζοκζζηάηαζ κα ιδκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ αναπείεξ 
ακαζημπήζεζξ ημο εέιαημξ ηαζ ε) επζζημθέξ πνμξ ημ πενζμδζηυ πμο πνέπεζ κα πενζέπμοκ 
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αδδιμζίεοηεξ απυρεζξ, κα οπμβνάθμκηαζ απυ υθμοξ ημοξ ζοββναθείξ, κα ιδκ απμηεθμφκηαζ 
απυ πενζζζυηενεξ απυ 1000 θέλεζξ, κα ιδ βνάθμκηαζ απυ πενζζζυηενμοξ απυ πέκηε 
ζοββναθείξ ηαζ κα ιδκ πενζθαιαάκμοκ πενζζζυηενεξ απυ 15 αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ηαζ 

δφμ πίκαηεξ, εζηυκεξ ή ζπήιαηα. Δπηζηνιή ππνβνιήο άξζξσλ ή επηζηνιψλ πξνο ην πεξηνδηθφ: 
Σα άνενα ηαζ μζ επζζημθέξ πνμξ ημ πενζμδζηυ, ζοκμδεφμκηαζ απυ επζζημθή, ζηδκ μπμία υθμζ 
μζ ζοββναθείξ δδθχκμοκ υηζ: α) ζοιθςκμφκ ιε ηζξ πανμφζεξ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ζοββναθείξ, 
α) ζοιθςκμφκ κα οπμαάθθμοκ ημ άνενμ αοηυ, ιυκμ ζημ πενζμδζηυ ηαζ πανέπμοκ ζημ 
πενζμδζηυ ηα ζοββναθζηά ημοξ δζηαζχιαηα, β) υθμζ μζ ζοββναθείξ ζοιιεηείπακ ζε υθεξ ηζξ 
θάζεζξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ηαηά ηνυπμ μοζζαζηζηυ, δ) ημ άνενμ ή δ επζζημθή πνμξ ημ 
πενζμδζηυ, δεκ δδιμζζεφηδηε μφηε εα δδιμζζεοηεί εκ ιένεζ ή ζοκμθζηά ζε άθθμ έκηοπμ, ιέπνζ 
κα μθμηθδνςεεί δ ηνίζδ ημο ζημ πενζμδζηυ, ε) μζ ζοββναθείξ πνέπεζ κα δδθχζμοκ ακ έπμοκ 
μζημκμιζηά ζοιθένμκηα ή πνμζςπζηή ζπέζδ ιε άημια, μνβακζζιμφξ, εηαζνείεξ ηθπ. ηαζ κα 
δδθχζμοκ άκ οπάνπεζ ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ, ζη) μζ ζοββναθείξ πμο ιεθεημφκ 
ενβαγυιεκμοξ ή αζεεκείξ, πνέπεζ κα δδθχζμοκ υηζ αοημί έδςζακ ηδκ ακεπζθφθαηηδ 

ζοβηαηάεεζή ημοξ βζα ηδκ ηέθεζδ ηςκ δμηζιαζζχκ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ υηζ δ εζδζηή επζζηδιμκζηή 
επζηνμπή ανιυδζα βζα εέιαηα Ηαηνζηήξ Ζεζηήξ ημο Ηδνφιαημξ υπμο ηεθέζηδηε δ ενβαζία, 
έθεβλε ηαζ εκέηνζκε ημ ζπεηζηυ πνςηυημθθμ ενβαζίαξ ηαζ γ) βζα πεζνάιαηα ζε γχα πνέπεζ κα 
ακαθένεηαζ δ θήρδ ζπεηζηήξ άδεζαξ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ υηζ ηδνήεδηακ μζ ανπέξ 

ηδξ θνμκηίδαξ ηςκ γχςκ. Γνκή ησλ άξζξσλ: ηα άνενα πμο οπμαάθθμκηαζ πνέπεζ κα 
δζαηνίκμκηαζ ηα ελήξ ηιήιαηα: α) δ ζεθίδα ημο ηίηθμο, πμο δεκ πνέπεζ κα ιδκ οπενααίκεζ ηζξ 
14 θέλεζξ, πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηα πθήνδ μκυιαηα ηςκ ζοββναθέςκ ηαζ ηςκ ζδνοιάηςκ 
ζηα μπμία ακήημοκ, ηδ δζεφεοκζδ βζα αθθδθμβναθία ηαζ 4-5 θέλεζξ εονεηδνίμο, α) δ ζεθίδα 
ηδξ πενίθδρδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ β) δ ζεθίδα ηδξ πενίθδρδξ ζηα αββθζηά. Οζ πενζθήρεζξ 
πενζθαιαάκμοκ ζφκημια: ηζξ επζζηδιμκζηέξ ιέπνζ ηχνα βκςζηέξ εέζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ 
ααζίζηδηε μ ζημπυξ ηδξ ενβαζίαξ, ημ ζημπυ ηδξ ενβαζίαξ, ημοξ ιεθεηδεέκηεξ, ημ οθζηυ ηαζ ηζξ 

ιεευδμοξ, ηδκ ζογήηδζδ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα. Ακαθοηζηυηενα, ζηδκ Δηζαγσγή 
πενζθαιαάκεηαζ ιυκμ υ,ηζ είκαζ ιέπνζ ζήιενα βκςζηυ ζημ εέια ηαζ ιε αάζδ αοηυ, ακαθένεηαζ 
ζηδ ζοκέπεζα απυ ημοξ ζοββναθείξ βζα πμζυκ ή βζα πμζμφξ θυβμοξ ακέθααακ ηδ δζηή ημοξ 

ιεθέηδ. Σμ Τιηθφ ημο άνενμο, ή ηα Άημια πμο ιεθεηήεδηακ ηαζ μζ Μέζνδνη πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ. Αημθμοεμφκ ηα Απνηειέζκαηα. Όζα ακαθένμκηαζ ζημοξ Πίλαθεο δεκ 
επακαθαιαάκμκηαζ ζημ ηείιεκμ, εηηυξ άκ πνυηεζηαζ κα οπμβναιιζζηεί απαναίηδηα ηάπμζμ 

απμηέθεζια. Δπεηαζ δ πδήηεζε. Σα πκπεξάζκαηα ακαθένμκηαζ ιεηά ηδ ζογήηδζδ ηαζ 
απμηεθμφκ λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ. Σα ζοιπενάζιαηα πνέπεζ κα είκαζ ζφκημια, πςνίξ ζπυθζα 

ηαζ κα ζηδνίγμκηαζ ιυκμ ζηα εζδζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ενβαζίαξ. Αημθμοεμφκ: μζ Δπραξηζηίεο 

ηαζ δ Βηβιηνγξαθία. ημ ηείιεκμ πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ μζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ιε 
ανζειμφξ ζε πανεκεέζεζξ, είηε ιε ηα μκυιαηα ηςκ ζοββναθέςκ. Ακ πνμηζιδεεί κα 
ακαθένμκηαζ μκυιαηα ζοββναθέςκ, ημπμεεηείηαζ ηαζ δ πνμκμθμβία ηδξ ενβαζίαξ ηαζ μ 
ανζειυξ ηδξ ενβαζίαξ ζε πανέκεεζδ. Ζ αζαθζμβναθία πενζέπεζ δζαδμπζηά ηαζ ιε αφλμκηα 
ανζειυ, ιυκμ υζεξ ακαθμνέξ ακαθένμκηαζ ζημ ηείιεκμ ηαζ έπμοκ δδιμζζεοεεί ή πνυηεζηαζ κα 

δδιμζζεοεμφκ. ηδ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ ιυκμ ηα ηνία πνχηα μκυιαηα ηςκ ζοββναθέςκ 
ηαζ ζοκενβάηεξ. Ακ ηα μκυιαηα είκαζ ιυκμ ηέζζενα, ακαθένμκηαζ υθα. Σα μκυιαηα ηςκ 
αζαθίςκ ηαζ ηςκ πενζμδζηχκ βνάθμκηαζ ιε πθάβζμοξ παναηηήνεξ. ημ ηείιεκμ μζ 
αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ βνάθμκηαζ ζε αβηφθεξ ιε ανζειμφξ πμο παναπέιπμοκ ζηδ 
Βζαθζμβναθίαξ, είηε ιε ημ υκμια ημο πνχημο ζοββναθέα ηαζ ημ έημξ δδιμζίεοζδξ. Οζ Κνζηέξ 
ηαζ μ Δηδυηδξ ιπμνεί κα πνμηείκμοκ επζπθέμκ ή κευηενεξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ. Οζ 
Πίκαηεξ ηαζ ηα πήιαηα ανζειμφκηαζ ιε ανααζημφξ ανζειμφξ ηαζ έπμοκ αναπφ ηίηθμ. 
οκημιεφζεζξ ή αηνςκφιζα εκηυξ ηςκ Πζκάηςκ εα πνέπεζ κα επελδβμφκηαζ ζημκ ηίηθμ ημοξ ιε 
πθάβζμοξ παναηηήνεξ ιεβέεμοξ 12 ζηζβιχκ. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ ΑΠΟ ΘΟΡΤΒΟ 
 

Μαξία Ρήγα ηαζ Βαζίιεηνο Γαληειίδεο 

 
Πακεπζζηδιζαηή Χημνζκμθανοββμθμβζηή Κθζκζηή, Σιήια Ηαηνζηήξ, Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ 

Θνάηδξ 

 

Πεξίιεςε: Χξ επαββεθιαηζηή αανδημΐα απυ ευνοαμ μνίγεηαζ δ αανδημΐα πμο 

μθείθεηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ ζηζξ μπμίεξ εηηίεεκηαζ μζ επαββεθιαηίεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. Ζ ζμαανυηδηα ηδξ ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ ιζηνμφ ααειμφ 

αανδημΐα ιέπνζ ηαζ ηχθςζδ. Ζ επαββεθιαηζηή αανδημΐα ιπμνεί κα είκαζ 

μπμζμοδήπμηε ηφπμο (αβςβζιυηδηαξ, κεονμαζζεδηήνζα ή ιζηηή). Ζ δζάηνδζδ ημο 

ηοιπακζημφ οιέκα ςξ επαηυθμοεμ ηναφιαημξ ηδξ ηεθαθήξ, έηνδλδξ, 

ηναοιαηζζιμφ απυ είζμδμ μλφαζπιμο λέκμο ζχιαημξ, ιεηαθθζημφ εναφζιαημξ ή 

ζπζκεήνα ζημκ έλς αημοζηζηυ πυνμ είκαζ ιενζηά παναδείβιαηα επαββεθιαηζηήξ 

αανδημΐαξ αβςβζιυηδηαξ.  Ζ κεονμαζζεδηήνζα επαββεθιαηζηή αανδημΐα, πμο είκαζ 

ηαζ δ ζοπκυηενδ, ιπμνεί κα είκαζ απμηέθεζια πνυκζαξ έηεεζδξ ζε δοκαηυ ευνοαμ, 

πενζθειθζημφ ζονζββίμο, μλέμξ αημοζηζημφ ηναφιαημξ, πνυκζαξ έηεεζδξ ζε 

ςημημλζηέξ μοζίεξ, νήλδ εονίδςκ απυ ηναφια ή αανυηναοια (απμηέθεζια 

ιεηααμθχκ ζηδκ αηιμζθαζνζηή πίεζδ).  

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

    

Ζ επαββεθιαηζηή αανδημΐα απυ πνυκζα έηεεζδ ζε δοκαηυ ευνοαμ εα απμηεθέζεζ 

ημ ακηζηείιεκμ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο. Δηηυξ απυ ηδκ αφλδζδ ημο μοδμφ ηδξ 

αημήξ, μζ ειαμέξ απμηεθμφκ επίζδξ έκα ζμαανυ επαηυθμοεμ ηδξ πνυκζαξ έηεεζδξ 

ζε ευνοαμ. Γεκζηά εα ιπμνμφζαιε κα δζαηνίκμκηαζ 3 ηαηδβμνίεξ: 1) μλεία 

έηπηςζδ αημήξ απυ ηναφια (ενβαηζηυ αηφπδια) 2) μλεία έηπηςζδ αημήξ απυ 

απνυζιεκδ έηεεζδ ζε πμθφ δοκαηυ ήπμ ηαζ 3) κεονμαζζεδηήνζα επαββεθιαηζηή 

αανδημΐα απυ πνυκζα έηεεζδ ζε ευνοαμ (Κim 2010). Ζ αανδημΐα έπεζ 

ακαβκςνζζηεί ςξ επαββεθιαηζηή αζεέκεζα ζηδκ Δθθάδα ημ 1979 ζφιθςκα ιε ημ 

άνενμ 40 ημο Κακμκζζιμφ Αζεέκεζαξ ημο ΗΚΑ (ΦΔΚ 132/12.2.1979). 

Δηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ αηοπδιάηςκ, δ πνςημαάειζα πνυθδρδ απμηεθεί 

ημ ιμκαδζηυ, αθθά απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ βζα κα απμθεοπεεί δ αανδημΐα απυ 

πνυκζα έηεεζδ ζε ευνοαμ ηαζ μζ επαηυθμοεεξ ροπμθμβζηέξ, ημζκςκζηέξ, 

επαββεθιαηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδ γςή ημο αζεεκμφξ. Ζ αανδημΐα 

απυ πνυκζα έηεεζδ ζε ευνοαμ δεκ ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί πεζνμονβζηά ή 

θανιαηεοηζηά. Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ, εθυζμκ εβηαηαζηαεεί, ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

ημπμεέηδζδ αημοζηζηχκ αανδημΐαξ ή (ζπάκζα) ημπθζαηχκ ειθοηεοιάηςκ. 

Πένα απυ ηδκ ηαθχξ ηεηιδνζςιέκδ αφλδζδ ημο μοδμφ ηδξ αημήξ, δ πνυκζα έηεεζδ 

ζε ευνοαμ έπεζ επίζδξ εκμπμπμζδεεί βζα ροπμθμβζηή πίεζδ, δοζημθία ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ, εηκεονζζιυ ηαζ ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ (Öhrström 

hυgeίa@εργασiα  4(1): 9-36                 
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1988, Suter 1989). O δοκαηυξ ευνοαμξ ιπμνεί επίζδξ κα παναηςθφεζ ηδ 

ζοκεκκυδζδ, ηδ θήρδ πνμθμνζηχκ μδδβζχκ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ πνμεζδμπμζδηζηχκ 

ήπςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ζοκηεθχκηαξ έηζζ ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ ζηδκ πνυηθδζδ 

ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ (Wilkins ηαζ Acton 1982). Ζ πνυκζα έηεεζδ ζε ευνοαμ 

ηςδζημπμζείηαζ ςξ ζήια ηζκδφκμο απυ οπμηνμηάθζμοξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ 

πνμηαθεί ηδκ έηηνζζδ νξκνλψλ stress (stress hormones) πμο  εεςνμφκηαζ ηαημί 

πνμβκςζηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηανδζαββεζαηχκ κυζςκ ηαζ εζηάγεηαζ 

υηζ ιπμνεί κα πνμηαθμφκ ιείςζδ ηδξ αζιάηςζδξ ημο ιομηανδίμο (Ising 2004, 

Yuan 2005) ηαζ πζεακυκ ανηδνζαηή οπένηαζδ (Belli 1984, Talbott 1990). 

 
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ αανδημΐα απυ ευνοαμ εεςνείηαζ ζήιενα δ ζοπκυηενδ αζηία ιυκζιδξ αανδημΐαξ 

ζημοξ εκήθζηεξ ηαζ ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ έκα ηνίημ ηςκ επαββεθιαηζηχκ 

αζεεκεζχκ (Palmer 2002, Prince 2002). Οζ ειαμέξ πμο ζοπκά ζοκμδεφμοκ ηδκ 

επαββεθιαηζηή αανδημΐα απμηεθμφκ ιζα άθθδ πηοπή ημο ίδζμο πνμαθήιαημξ, αθμφ 

ιπμνεί κα είκαζ ζδζαίηενα εκμπθδηζηέξ ηαζ κα επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ. 

Δηηζιάηαζ υηζ ζηδ Μ. Βνεηακία 153000 άκηνεξ ηαζ 26000 βοκαίηεξ δθζηίαξ 35-64 

εηχκ πανμοζζάγμοκ επαββεθιαηζηή αανδημΐα απυ ευνοαμ. Γζα ηζξ ειαμέξ μζ 

ακηίζημζπμζ ανζειμί οπμθμβίγμκηαζ ζε 266000 άκηνεξ ηαζ 84000 βοκαίηεξ (Palmer 

2002). Πενίπμο 13-14% ημο πθδεοζιμφ ηςκ ΖΠΑ, είηε πάζπμοκ απυ 

επαββεθιαηζηή αανδημΐα, είηε πανμοζζάγμοκ ιεβάθμ ηίκδοκμ κα ηδκ ακαπηφλμοκ. 

Ζ ιεεμδμθμβία δζαθένεζ απυ πχνα ζε πχνα, ηαζ βεκζηά ααζίγεηαζ ζοκήεςξ ζε 

ενςηδιαημθυβζα. φιθςκα ιε ηα αοζηδνυηενα ηνζηήνζα ημο Παβηυζιζμο 

Ονβακζζιμφ Τβείαξ βζα ημκ μνζζιυ ζδιακηζηήξ αανδημΐαξ (ηαηά ιέζμ υνμ αφλδζδ 

ημο μοδμφ ηδξ αημήξ ηαηά 41 dB ζηζξ ζοπκυηδηεξ 500, 1000, 2000 ηαζ 4000 Hz), 

πενίπμο ημ 16% ηδξ αανδημΐαξ ακά ημκ ηυζιμ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά 

ζε επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε ευνοαμ (WHO, 2002). Σμ πμζμζηυ αοηυ 

επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ακηίζημζπδ αιενζηακζηή ένεοκα πμο απμδίδεζ ζηζξ πζμ 

ακεπηοβιέκεξ πχνεξ πμζμζηυ 7% (επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ επί ημο ζοκυθμο 

ηςκ αανδημσχκ) ηαζ 21% ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ (Nelson 2005). ηδκ 

Δθθάδα δεκ οπάνπμοκ βκςζηέξ ακηίζημζπεξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ απυ επίζδιμ 

θμνέα. 

ημκ Πίκαηα 1 ακαθένμκηαζ ηα πμζμζηά ηαζ μ ζπεηζηυξ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ 

ειαμχκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ φπανλδ ιζηνμφ, ιεηνίμο ή ιεβάθμο ααειμφ 

επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ (Collée 2011). Ζ επίπηςζδ ηςκ ειαμχκ θαίκεηαζ κα 

αολάκεζ ιε ηδκ επζδείκςζδ ηδξ αανδημΐαξ (Chung 1984). Φαίκεηαζ υηζ ειαμέξ 

ειθακίγμκηαζ βεκζηυηενα ζημοξ ενβαγυιεκμοξ πμο έπμοκ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ημο 

μοδμφ ηδξ αημήξ ζημ ημκζηυ αημυβναιια (Phoon 1993). Χζηυζμ, δ έηπηςζδ ηδξ 

αημήξ δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ μ ιμκαδζηυξ πανάβμκηαξ απυ ημκ μπμίμ ελανηάηαζ δ 

ειθάκζζδ ηςκ ειαμχκ. Ζ ηθίζδ ημο ημκζημφ αημμβνάιιαημξ θαίκεηαζ επίζδξ κα 

παίγεζ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ παεμβέκεζδ ηςκ ειαμχκ (König 2006). 
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Δκβνέο  
 

N 

Μηθξή βαξεθνΐα Μέηξηα βαξεθνΐα Μεγάιε βαξεθνΐα 

%* ΟR¤ 95%CI %* ΟR¤ 95%CI %* ΟR¤ 95%CI 

οπκά  127 17,3 2,5 1,2-5,0 23,6 9,5 4,7-19,3 48,0 42,6 21,3-81,6 
Δκίμηε 641 37,0 1,8 1,4-2,3 16,7 2,3 1,7-3,2 12,3 3,7 2,51-2,52 
Πμηέ  1229 31,1 1,0 …  10,9 1,0 .. 5,0 1,0 … 

p   <0,0001   <0,0001   <0,0001  

 

Πίλαθαο 1. οζπεηζζιυξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ ειαμχκ ιε ηζξ πνμζανιμζιέκεξ βζα 

ηδκ δθζηία πζεακυηδηεξ (Odds Ratio) βζα ιζηνμφ, ιεηνίμο ηαζ ιεβάθμο ααειμφ 

κεονμαζζεδηήνζα αανδημΐα (Collée et al 2011). * πςνίξ πνμζανιμβή, ¤ ιε 

πνμζανιμβή βζα ηδκ δθζηία, OR=odds rate (θυβμξ ακαθμβζχκ, ζπεηζηυξ ηίκδοκμξ), 

CI=confidence interval (δζάζηδια ειπζζημζφκδξ). 

 
ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ 

 

Ζ αθάαδ ηδξ αημήξ απυ ευνοαμ δζαηνίκεηαζ ζε ιία αζηαεή ηαζ ιία ζηαηζηή θάζδ 

(Saunders 1985, 1991). Ζ αζηαεήξ θάζδ ανπίγεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ έηεεζδξ 

ζημ ενέεζζια ηαζ πενζθαιαάκεζ ιυκζιεξ ή πανμδζηέξ ακαημιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ 

ιεηααμθέξ ηονίςξ ηςκ έλς ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ. Όηακ ζηαιαηήζεζ δ έηεεζδ ζημ 

δοκαηυ ήπμ, δ δμιή ημο αοηζμφ ιπμνεί κα απμηαηαζηαεεί πθήνςξ ή ιενζηχξ 

(ζηαηζηή ή ζηαεενή θάζδ). Τπάνπεζ έκα μνζαηυ επίπεδμ ηάης απυ ημ μπμίμ δ 

αθάαδ ημο ημπθία είκαζ ηονίςξ αζμπδιζηή ηαζ ίζςξ ακαζηνέρζιδ, εκχ πάκς απυ 

αοηυ πνμηαθείηαζ ζδιακηζηή ιδπακζηή ηαζ ακεπακυνεςηδ αθάαδ (ηθζκζηή ηαζ 

ζζημθμβζηή), αθμφ ηα ηνζπςηά ηφηηανα πμο ηαηαζηνέθμκηαζ πθήνςξ δεκ 

ακαβεκκζμφκηαζ (Henderson 1989).  

Έηζζ δζαηνίκμκηαζ: 

1. δ παξνδηθή αχμεζε ηνπ νπδνχ ηεο αθνήο (temporary threshold shift - TTS) πμο 

πζεακυκ κα ζοκμδεφεηαζ απυ αίζεδια πθδνυηδηαξ ηαζ ειαμέξ, αθθά είκαζ ζπεηζηά 

ζφκημιδξ δζάνηεζαξ, θζβυηενμ ηδξ ιζαξ χναξ ή ανηεηχκ ςνχκ ή ηαζ διενχκ ηαζ 

2. δ κφληκε αχμεζε ηνπ νπδνχ ηεο αθνήο (permanent threshold shift - PTS) πμο 

ζοιααίκεζ υηακ δ απμηαηάζηαζδ ιεηά απυ ηάπμζα TTS δεκ είκαζ πθήνδξ. ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ έηεεζδξ ζε ευνοαμ ιζηνέξ ιυκζιεξ αθάαεξ ηδξ 

αημήξ ιπμνεί κα αημθμοεμφκ ηάεε ιζα απυ ηζξ πμθθέξ, ηαεδιενζκέξ ζπεδυκ, TTS. 

 

Ζ αανδημΐα απυ πνυκζα έηεεζδ ζε ευνοαμ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ιεηααμθζηχκ 

(οπμλία, ζοζζχνεοζδ εθεοεένςκ νζγχκ μλοβυκμο ή αγχημο ηαζ αφλδζδ ηδξ νμήξ 

ζυκηςκ αζαεζηίμο ηονίςξ ζηα ηνζπςηά ηφηηανα) ηαζ ιδπακζηχκ παναβυκηςκ πμο 

δζαηανάζζμοκ ηδ ιεηάδμζδ ηςκ δπδηζηχκ ενεεζζιάηςκ ηαζ ηδ αζςζζιυηδηα ηςκ 

ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ (Clark 1999, Evans ηαζ Halliwell 1999, McFadden  2001, 

Rybak ηαζ Somani 1999). Ζ αθάαδ ηςκ έλς ηαζ ηςκ έζς ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ ηαζ 

ηςκ ζηενεμζζθθίςκ ημοξ είκαζ μζ ααζζηέξ αθθαβέξ ημο έζς ςηυξ πμο εοεφκμκηαζ 

βζα ηδκ έηπηςζδ αημήξ, αθθά ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο 

ημπθία. Ανπζηά θαίκεηαζ κα πθήηημκηαζ ηα ζηενεμζίθθζα ηςκ έλς ηνζπςηχκ 
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ηοηηάνςκ ηδξ 1δξ ζεζνάξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ 2δξ ηαζ 3δξ ζεζνάξ ηςκ έλς 

ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ έζς ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ (Robertson 1982, 

Liberman ηαζ Dodds 1984), υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ Δζηυκα 1.  

 

 
 
Δηθφλα 1. Βθάαδ ηςκ ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ ζηενεμζζθθίςκ ημοξ απυ 

ευνοαμ. H έηεεζδ ημο πεζναιαημγχμο (Gerbil 63) ήηακ 120 dB SPL βζα 3χνεξ ιε 

ζοπκυηδηα ηάης απυ 4 kHz. A: πθήνδξ ηαηαζηνμθή ηςκ ηνζπςηχκ ηαζ ζηδνζηηζηχκ 

ηοηηάνςκ ημο μνβ΄κμο ημο Corti απυ ηδ αάζδ έςξ ημοξ 3αζηενίζημοξ. Μενζηή 

απχθεζα ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ ιέπνζ ημοξ 2 αζηενίζημοξ ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ 

ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ απυ εηεί ςξ ημ εθζηυηνδια. B: ζε ιεβέεοκζδ δ πθήνδξ 

ηαηαζηνμθή ηςκ ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ C: Μενζηή απχθεζα έζς ηαζ έλς ηνζπςηχκ 

ηοηηάνςκ D: ημνοθή ημο ημπθία ιε θοζζμθμβζηά έζς ηαζ έλς ηνζπςηά ηφηηανα 

(Suberman et al 2011). 

 

Πανάθθδθα, παναηδνμφκηαζ εκδμηοηηάνζεξ αθθμζχζεζξ ηςκ θοζμζςιζηχκ 

ημηηίςκ, ηςκ ιζημπμκδνίςκ ηαζ ημο πονήκα. Σα ιζημπυκδνζα είκαζ ηα πνχηα 

μνβακφθθζα πμο αθάπημκηαζ απυ ηδκ έηεεζδ ζε ευνοαμ. Σα ζηδνζηηζηά ηφηηανα 

επίζδξ θαίκεηαζ κα οθίζηακηαζ αθθμζχζεζξ ζε πεζναιαηυγςα (Wang 2002). Ζ 

πνυκζα αθάαδ απυ ευνοαμ πενζθαιαάκεζ επίζδξ εηθφθζζδ ηςκ πνμζαβςβχκ 

αημοζηζηχκ κεονζηχκ ζκχκ (Gao 1992, Kim 2004) ή ηαζ αθθμζχζεζξ ζε υθδ ηδκ 

έηηαζδ ηδξ ηεκηνζηήξ αημοζηζηήξ μδμφ, βεβμκυξ πμο έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ 

ζηδκ ηεκηνζηή επελενβαζία ημο ήπμο (Patuzzi 1992). 
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Όηακ μ ανζειυξ ηςκ ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ πμο αθάπημκηαζ είκαζ ιζηνυξ, ιπμνεί κα 

ιδκ βίκεηαζ ακηζθδπηή δ αθάαδ ζηδκ αημή (οπμηθζκζηή αθάαδ). Ζ απχθεζα υιςξ 

ηςκ ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ είκαζ αενμζζηζηή ηαζ αηνζαχξ αοηυξ μ αενμζζηζηυξ 

παναηηήναξ ηδξ αθάαδξ είκαζ πμο ηδκ ηάκεζ ηυζμ φπμοθδ. Έηζζ εκχ μζ TTS 

ιπμνεί κα βίκμοκ έκημκα ακηζθδπηέξ ηαζ κα εμνοαήζμοκ ημκ αζεεκή, μζ πμθφ 

ιζηνέξ PTS πμο ιπμνεί κα παναιέκμοκ δεκ βίκμκηαζ ζοκήεςξ ακηζθδπηέξ. Ο 

αζεεκήξ ιπμνεί κα ακαπηφλεζ πνμμδεοηζηά ηαζ πςνίξ κα ημ ζοκεζδδημπμζεί 

ακηζννμπζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ. Γζ’ αοηυ ηαζ ζοκήεςξ μζ ενβαγυιεκμζ 

απεοεφκμκηαζ ζημκ εζδζηυ ζε πνμπςνδιέκα ζηάδζα υηακ δ έηπηςζδ ηδξ αημήξ 

έπεζ θηάζεζ κα επδνεάγεζ ηδκ ηαεδιενζκή ημο επζημζκςκία, δδθαδή ιεηά απυ 

πνυκζα έηεεζδξ ζημ δοκαηυ ευνοαμ (Δζηυκεξ 4 ηαζ 5). Γοζηοπχξ υιςξ ηυηε είκαζ 

πθέμκ πμθφ ανβά (Feuerstein 2002). 

 
ΚΛΗΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Ζ επαββεθιαηζηή αανδημΐα είκαζ κεονμαζζεδηήνζα, αιθμηενυπθεονδ ηαζ βεκζηά 

ζοιιεηνζηή, ιδ ακαζηνέρζιδ, ζοκήεςξ ιδ επζδεζκμφιεκδ ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ 

έηεεζδξ ζε ευνοαμ (Alberti 1987). Δλαίνεζδ απμηεθεί δ αανδημΐα πμο μθείθεηαζ 

ζε ευνοαμ απυ πονμαμθζζιμφξ πμο ιπμνεί κα είκαζ ιμκυπθεονδ ή ιδ 

ζοιιεηνζηή (Pekkarinen 1993). 

Ζ παξνδηθή έθπησζε ηεο αθνήο (temporary threshold shift - TTS) ηοπζηά 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιείςζδ ηδξ αημοζηζηήξ μλφηδηαξ πμο πζεακυκ κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ αίζεδια πθδνυηδηαξ (πμο είκαζ πενζζζυηενμ έκα οπμηεζιεκζηυ 

αίζεδια πθδνυηδηαξ επαηυθμοεμ ηδξ αφλδζδξ ημο μοδμφ ηδξ αημήξ ζηζξ ορδθέξ 

ζοπκυηδηεξ πανά ιζα μοζζαζηζηή δζαηαναπή ηςκ πζέζεςκ ημο ιέζμο ςηυξ) ηαζ 

ειαμέξ. Γζανηεί ίζςξ ηαζ θζβυηενμ απυ ιζα χναξ ή ιπμνεί κα δζανηεί ανηεηέξ 

χνεξ, ιένεξ ή αηυιδ ηαζ εαδμιάδεξ.  

Όηακ δ πανμδζηή αφλδζδ ημο μοδμφ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 40 dBHL δ 

απμηαηάζηαζδ είκαζ ζοκήεςξ ηαπεία, εκχ πάκς απυ ημ υνζμ αοηυ δ 

απμηαηάζηαζδ ηαεοζηενεί (Melnik 1991). 

 Ζ κφληκε έθπησζε ηεο αθνήο (permanent threshold shift - PTS) ζοιααίκεζ υηακ δ 

απμηαηάζηαζδ ιεηά απυ ηάπμζα TTS δεκ είκαζ πθήνδξ. Ζ επαββεθιαηζηή PTS 

αθμνά ηονίςξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 2000-8000 Hz ηαζ ααζζηά ζηζξ ζοπκυηδηεξ 4000-

6000 Hz (Bergström 1986, Çelik 1998). Ανπίγεζ ζοκήεςξ απυ ηδ ζοπκυηδηα ηςκ 

4000 Hz ηαζ ααειζαία επζδεζκχκεηαζ, εκχ επεηηείκεηαζ ζε βεζημκζηέξ ζοπκυηδηεξ 

(Alberti 1987).  

Οζ πενζζζυηενμ απμδεηηέξ ενιδκείεξ βζα ηδ παναηηδνζζηζηή έηπηςζδ ηδξ αημήξ 

ζηα 4000 Hz είκαζ:  

α) Ζ αβςβή ηαζ εκίζποζδ ημο ήπμο απυ ημ έλς ηαζ ιέζμ αοηί δίκεζ έιθαζδ ζηζξ 

ιεζαίεξ ζοπκυηδηεξ ιε απμηέθεζια ηδ ιεβαθφηενδ εοαζζεδζία ημο ακενχπζκμο 

αοηζμφ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 1000-5000 Hz (Pierson 1994),  
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α) ημ αημοζηζηυ ακηακαηθαζηζηυ πνμζηαηεφεζ ημ έζς μοξ ηαθφηενα υζμκ αθμνά 

ζημοξ ήπμοξ παιδθχκ ζοπκμηήηςκ ηαζ πζεακυκ κα ιδκ είκαζ ηαευθμο 

απμηεθεζιαηζηυ βζα ήπμοξ ζοπκυηδηαξ άκς ηςκ 2000 Hz (Dobie 1993), 

β) μζ ιδπακζζιμί εκενβδηζηήξ εκίζποζδξ ημο ημπθία (ζοζηαθηζηυηδηα ηςκ έλς 

ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ) θαίκεηαζ υηζ είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενμζ βζα ηζξ παιδθέξ 

ζοπκυηδηεξ απυ υηζ βζα ηζξ ορδθέξ (Wilson 1980) ηαζ  

δ) ιδπακζηά αίηζα πμο μθείθμκηαζ ζηδκ ακαημιία ημο ςηυξ.  

Οζ ειαμέξ είκαζ ζοκήεςξ ορίζοπκεξ, ανπζηά δζαθείπμοζεξ πμο ζηδ ζοκέπεζα 

ηαείζηακηαζ ζοκεπείξ. Έκα αηυιδ ζφιπηςια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ημπθζαηή 

εκηυπζζδ ηδξ αθάαδξ είκαζ ημ θαζκυιεκμ αημοζηζηήξ ελίζςζδξ (recruitment), 

ελαζηίαξ ημο μπμίμο μζ πάζπμκηεξ ζοπκά ακαθένμοκ υηζ ηάπμζμζ ήπμζ βίκμκηαζ 

ακηζθδπημί ςξ δοκαηυηενμζ ηαζ πζμ εκμπθδηζημί ζε ζπέζδ ιε ημοξ οβζείξ (Jones 

1996). 

 
ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ 

 

Σμ (ζοιααηζηυ) ημκζηυ αημυβναιια δδθαδή δ ιέηνδζδ ημο μοδμφ ηδξ αημήξ ζημ 

θάζια ζοπκμηήηςκ 250-8.000Hz απμηεθεί ιέπνζ ζήιενα ηδ ααζζηή ελέηαζδ βζα ηδ 

δζάβκςζδ ηαζ ηεηιδνίςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ. ε υθεξ ηζξ ζοπκυηδηεξ, 

μ θοζζμθμβζηυξ μοδυξ ηδξ αημήξ οπμθμβίγεηαζ ζηα 20 dB (decibel) HL (Hearing 

Level). Tα απμηεθέζιαηα ημο αημμθμβζημφ εθέβπμο ιπμνμφκ κα δζμνεςεμφκ χζηε 

κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηαζ ηδκ ακαιεκυιεκδ θυβς πνεζαοαημοζίαξ ιείςζδ ηδξ 

αημοζηζηήξ μλφηδηαξ (Πίκαηαξ 2). 

 
Ζιηθία (έηε) 0,5 KHz 1 KHz 2 KHz 3 KHz 4 KHz 6 KHz 8 KHz 

30 1 1 1 2 2 3 3 

40 2 2 3 6 8 9 11 

50 4 4 7 12 16 18 23 

60 6 7 12 20 28 32 39 

70 10 11 19 31 43 49 60 

 

Πίλαθαο 2. Μέζδ δζυνεςζδ ζε dB HL βζα πνεζαοαημοζία (Jones 1996). 

  

Δπεζδή ςζηυζμ μζ αθάαεξ πμο ακζπκεφμκηαζ ιε ημ ημκζηυ αημυβναιια είκαζ 

ζοκήεςξ ήδδ ηθζκζηά ζδιακηζηέξ ηαζ ακηζθδπηέξ απυ ημκ αζεεκή, ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ιεευδςκ πμο εα ακζπκεφμοκ 

πνχζια ηδ αανδημΐα, πνζκ αοηή δχζεζ ηθζκζηά ζοιπηχιαηα. Οζ ζδιακηζηυηενεξ 

ηέημζεξ ελεηάζεζξ είκαζ ημ αημυβναιια οπενορδθχκ ζοπκμηήηςκ (10.000-20.000 

Hz) ηαζ μζ ςημαημοζηζηέξ εηπμιπέξ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ υθεξ μζ παναπάκς 

ελεηάζεζξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιεηά απυ 18ςνδ ημοθάπζζημκ δζαημπή ηδξ 

έηεεζδξ ημο ελεηαγυιεκμο ζε δοκαηυ ευνοαμ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα εηηζιδεεί 

δ πναβιαηζηή κφληκε αχμεζε ηνπ νπδνχ ηεο αθνήο (PTS) πςνίξ αθθμίςζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ απυ ηδκ πξνζσξηλή αχμεζε ηνπ νπδνχ ηεο αθνήο (TTS). 
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α) Σνληθφ αθνφγξακκα 

 

Σμ ζοιααηζηυ αημυβναιια ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ηδκ ελέηαζδ ακαθμνά βζα ηζξ 

πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ. Φαίκεηαζ υηζ δ φπανλδ 

δπμιμκςιέκμο εαθάιμο δεκ απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ αλζμπζζηία 

ηςκ ιεηνήζεςκ, αθμφ ζε ζπεηζηή ιεθέηδ μζ δζαθμνέξ πμο εκημπίζηδηακ ήηακ 

ιζηνυηενεξ ηςκ 5 dB HL (Wong 2002). Αοηυ ηαεζζηά ημκ ηαηηζηυ αημμθμβζηυ 

έθεβπμ ηςκ ενβαγμιέκςκ πναηηζηά εοημθυηενμ ηαζ θζβυηενμ δαπακδνυ, αθμφ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ θμνδηυ ιδπάκδια αημμιεηνίαξ (ζε 

ηάπμζμ ήζοπμ, αθθά υπζ δπμιμκςιέκμ πχνμ).  

Ζ ηζιή ηδξ αανδημΐαξ ζοκήεςξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ιέζμ υνμ έηπηςζδξ ηδξ αημήξ 

βζα ηζξ αημμιεηνζηέξ ζοπκυηδηεξ 2000, 3000 ηαζ 4000 Hz  (U.S. Department of 

Health and Human Services. Occupational noise exposure. Revised criteria 1998). 

Ζ επαββεθιαηζηή κεονμαζζεδηήνζα αανδημΐα ιπμνεί ακάθμβα ιε ηα εονήιαηα ζημ 

ημκζηυ αημυβναιια κα δζαηνζεεί ζε 4 ζηάδζα: 

- ηάδην 0: αφλδζδ ημο μοδμφ αημήξ ιζηνυηενδ ηςκ 20 dBHL. Ακ δ έηπηςζδ ηδξ 

αημήξ είκαζ αιθμηενυπθεονδ ηαζ δεκ ζοκοπάνπμοκ ειαμέξ, μ αζεεκήξ ζοκήεςξ 

δεκ πανμοζζάγεζ εκμπθήιαηα. 

- ηάδην 1: αφλδζδ ημο μοδμφ αημήξ 20-40 dBHL 

- ηάδην 2: αφλδζδ ημο μοδμφ αημήξ 40-60 dBHL. ημ ζηάδζμ αοηυ δ έηπηςζδ ηδξ 

αημήξ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ μ ενβαγυιεκμξ ζοκήεςξ πνέπεζ κα ηάκεζ 

πεζθεμακάβκςζδ πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζεζ ημκ πνμθμνζηυ θυβμ. 

- ηάδην 3: αφλδζδ ημο μοδμφ αημήξ ιεβαθφηενδ ηςκ 60 dBHL 
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Δηθφλα 2. Πανάδεζβια ημκζημφ αημμβνάιιαημξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ απυ 

ευνοαμ.  
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Ακάθμβα ιε ημκ ιέζμ μοδυ ηδξ αημήξ δ αανδημΐα δζαηνίκεηαζ ζε: 

   Μζηνμφ ααειμφ: 25-40 dBHL 

   Μεηνίμο ααειμφ: 40-55 dBHL 

   Μεβάθμο ααειμφ: 55-70 dBHL 

   Τπμθεζπυιεκδ αημή: 70-90 dBHL 

   Κχθςζδ: >90 dBHL 

 

Χξ ααζζηή ιεηααμθή ημο μοδμφ ηδξ αημήξ (standard threshold shift - STS) μνίγεηαζ 

δ αφλδζδ ημο μοδμφ ηδξ αημήξ ηαηά 10 dB ηαηά ιέζμ υνμ ζηζξ ζοπκυηδηεξ ηςκ 

2000, 3000 ηαζ 4000 Hz (Occupational Safety and Health Administration, OSHA, 

ΖΠΑ). Ζ ιεηααμθή ημο μοδμφ ηδξ αημήξ εεςνείηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή υηακ μ 

ιέζμξ υνμξ ηδξ ιεηααμθήξ ημο μοδμφ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 2000, 3000 ηαζ 4000 Hz 

είκαζ ιεβαθφηενμξ ή ίζμξ ιε 25 dB. Ζ ιεηααμθή οπμθμβίγεηαζ ιεηά απυ ζφβηνζζδ 

ημο πνυζθαημο αημμβνάιιαημξ ιε ημ αημυβναιια ακαθμνάξ (αημυβναιια πμο 

έπεζ βίκεζ πνζκ ή ημ ανβυηενμ εκηυξ 6 ιδκχκ απυ ηδκ ακάθδρδ ενβαζίαξ). Ακ ηαζ 

ηα απμηεθέζιαηα ημο αημμβνάιιαημξ ιπμνμφκ κα δζμνεςεμφκ βζα ηδκ 

πνμαθεπυιεκδ πνεζαοαημοζία ζφιθςκα ιε εζδζημφξ πίκαηεξ, ζηζξ μδδβίεξ ημο 

μνβακζζιμφ είκαζ ζαθέξ υηζ ιζα ηέημζα δζυνεςζδ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα βίκεηαζ 

(Rabinowitz 2003, Feuerstein 2002). Μεηά ηδ δζαπίζηςζδ STS ζοκζζηάηαζ κα 

βίκεηαζ αημυβναιια επζαεααίςζδξ ιεηά απυ έκα ιήκα (Feuerstein 2002). 

Φαίκεηαζ ςζηυζμ υηζ δ ιεηααμθή ζημκ μοδυ ηδξ αημήξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 2000 ςξ 

4000 Hz (πμο υπςξ ακαθένεδηε είκαζ δ πνχηδ πμο ηαηαβνάθεηαζ ζημ ζοιααηζηυ 

ημκζηυ αημυβναιια) πανμοζζάγεηαζ ηαηά ηδ δεφηενδ δεηαεηία ηδξ ενβαζίαξ (8ςνδ 

ενβαζία ζε πενζαάθθμκ ιε ευνοαμ έκηαζδξ 90-110dBA).  Καηά ηδκ 3δ δεηαεηία δ 

πνυκζα έηεεζδ ζε ευνοαμ πνμηαθεί πθέμκ ζδιακηζηή αφλδζδ ημο μοδμφ ηδξ 

αημήξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 250-1000 Hz (Riga 2010). Ζ ειθάκζζδ ηδξ αθάαδξ ηδ 

δεφηενδ δεηαεηία ηδξ ενβαζίαξ ιπμνεί αέααζα κα πμζηίθθεζ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ 

ιεθεηχκ ακάθμβα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο εμνφαμο ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ 

ζοιιυνθςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ςημπνμζηαηεοηζηχκ ιέζςκ. 

Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ θακενή δ ακάβηδ πνςζιυηενδξ δζάβκςζδξ ηδξ αθάαδξ 

απυ ευνοαμ, πνζκ αοηή θηάζεζ κα αθμνά ζοπκυηδηεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα 

ηδκ ηαεδιενζκή επζημζκςκία ημο ενβαγυιεκμο ιε ημ πενζαάθθμκ.  

Οπςζδήπμηε πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ηαζ έηδμζδ εκυξ ημζκμφ δζεεκμφξ 

θφθθμο μδδβζχκ πμο κα ηαεμνίγεζ ζαθχξ ημ πνυκμ ηαζ ημκ ηνυπμ 

παναημθμφεδζδξ ηςκ ενβαγυιεκςκ ζε ευνοαμ ηαεχξ ηαζ ηα ηνζηήνζα δζάβκςζδξ 

ηδξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ. Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ πνμξ ημ πανυκ 

οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ 12 πνμηεζκυιεκα πνςηυημθθα απυ επίζδιμοξ θμνείξ. Οζ 

Rabinowiz ηαζ ζοκ (2007) πμο επζπείνδζακ κα ζοβηνίκμοκ ηα οπάνπμκηα 

πνςηυημθθα ιεηαλφ ημοξ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα απμηεθεζιαηζηυηενα 

ςξ πνμξ ηδκ έβηαζνδ δζάβκςζδ, αθθά ηαζ ηα παιδθά πμζμζηά ρεοδχξ εεηζηχκ 

απμηεθεζιάηςκ είκαζ ηα ελήξ:  
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1. πςνίξ δζυνεςζδ βζα ηδκ δθζηία STS ζε δφμ δζαδμπζηέξ ιεηνήζεζξ STS ηδξ ηάλδξ 

ηςκ 10 dB ζηζξ ζοπκυηδηεξ 2, 3 ηαζ 4 kHz (ζε δφμ δζαδμπζηέξ ιεηνήζεζξ). 

2. ιε δζυνεςζδ βζα ηδκ δθζηία STS ηδξ ηάλδξ ηςκ 8 dB ζηζξ ζοπκυηδηεξ 2, 3, 4 

kHz). 

Έκα ηνίημ πνςηυημθθμ πμο πνμηείκεηαζ απυ ηδκ Βνεηακζηή Health and Safety 

Δxecutive πνδζζιμπμζεί ημ ιέζμ υνμ ημο μοδμφ ηδξ αημήξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 0,5-2 

ηαζ 3-6 KHz ςξ ελήξ (Palmer 2001, Πίκαηαξ 3): 

 

 
 

Πίλαθαο 3. Δονήιαηα ζημ ημκζηυ αημυβναιια πμο πνήγμοκ γξαπηήο εηδνπνίεζεο 

θαη ελεκέξσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ (warning level) ή παξαπνκπήο γηα πιήξε 

αθννινγηθφ έιεγρν θαη ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο (referral level). Πδβή: Health and 

Safety Executive 2001. 

 

β) Αθννκεηξία ππεξπςειψλ ζπρλνηήησλ 

 

Ζ αημμιεηνία οπενορδθχκ ζοπκμηήηςκ (EHF) αθμνά ζηδκ πενζμπή 8.000-20.000 

Hz. Ζ πνδζζιυηδηα ηδξ ζηδκ πνχζιδ δζάβκςζδ ηδξ αανδημΐαξ απυ ευνοαμ 

θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ζηδκ ζδζαίηενδ εοαζζεδζία ηδξ ααζζηήξ έθζηαξ ημο ημπθία 

(πμο ακηζζημζπεί ζηζξ οπενορδθέξ ζοπκυηδηεξ) ζημ ευνοαμ. Σα ηεπκζηά 

πνμαθήιαηα πμο οπήνπακ θαίκεηαζ κα έπμοκ λεπεναζηεί ιε ηδκ ζφβπνμκδ 

ηεπκμθμβία ηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενεξ πνυζθαηεξ ιεθέηεξ πνμζδζμνίγμοκ ηα 

θοζζμθμβζηά υνζα ημο μοδμφ αημήξ ηδξ πενζμπήξ ηςκ οπενορδθχκ ζοπκμηήηςκ 

ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ηαζ επζζδιαίκμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ηθζκζηήξ εθανιμβήξ ημοξ 

ζηδκ πνχζιδ δζάβκςζδ ηδξ αανδημΐαξ απυ ευνοαμ (Schmuziger 2007, Riga 

2010). Χζηυζμ, δεκ είκαζ αηυιδ βκςζηή δ επίδναζδ ηδξ δθζηίαξ ζηδκ αημοζηζηή 
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μλφηδηα ζηζξ οπενορδθέξ ζοπκυηδηεξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζιμζ ακάθμβμζ 

πίκαηεξ δζυνεςζδξ. 

Οζ ενβαγυιεκμζ ζε πενζαάθθμκ ιε δοκαηυ ευνοαμ έπμοκ ζδιακηζηά ορδθυηενμοξ 

μοδμφξ αημήξ ζηζξ οπενορδθέξ ζοπκυηδηεξ (Ahmed 2001). Μάθζζηα ιεηά απυ 

ζοκοπμθμβζζιυ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ δθζηίαξ θαίκεηαζ υηζ δ αημμιεηνία 

οπενορδθχκ ζοπκμηήηςκ είκαζ πζμ εοαίζεδηδ απυ ημ ζοιααηζηυ αημυβναιια 

ζηδκ πνχζιδ δζάβκςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ, εκχ δ δζαβκςζηζηή ηδξ 

αλία θαίκεηαζ κα θείκεζ ζηδ ζοκέπεζα, μπυηε ηαζ μζ αθάαεξ ανπίγμοκ κα βίκμκηαζ 

μναηέξ ζημ θάζια ζοπκμηήηςκ 2000-4000 Hz (Ahmed 2001, Riga 2010).   

 

γ) Χηναθνπζηηθέο εθπνκπέο (OAEs) 

 

Οζ ΟΑΔs δζενεοκχκηαζ επίζδξ ςξ εκαθθαηηζηή ιέεμδμξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ 

ηδξ αημήξ ζε πενζπηχζεζξ έηεεζδξ ζε ευνοαμ (Prasher 1999, Balatsouras 2004), 

επεζδή πανμοζζάγμοκ ηα ελήξ πθεμκεηηήιαηα: 

- Πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ έλς ηνζπςηχκ ηοηηάνςκ ημο ημπθία 

πμο είκαζ αοηά πμο αθάπημκηαζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ έηεεζδ ζε ευνοαμ. 

- Σα απμηεθέζιαηα θαιαάκμκηαζ ιε βνήβμνμ ηαζ ιδ επειααηζηυ ηνυπμ.  

- ε ακηίεεζδ ιε ημ αημυβναιια δεκ απαζημφκ ηδ ζοκενβαζία ημο ελεηαγυιεκμο 

απμηεθχκηαξ επμιέκςξ ιζα ακηζηεζιεκζηή ιέεμδμ πμο δεκ ιπμνεί κα αθθμζςεεί 

απυ ηδκ ζηυπζιδ ή ιδ πανέιααζδ ημο ελεηαγυιεκμο (ιεζςιέκδ πνμζμπή, 

ρεοδμτπαημοζία).  

- Απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ εεςνμφκηαζ πζμ εοαίζεδηεξ απυ ημ ζοιααηζηυ 

αημυβναιια ζηδκ πνχζιδ ακίπκεοζδ ηδξ αανδημΐαξ (Seixas 2005, Attias 1998, 

2001, Lapsey - Miller 2006).  

Απυ άθθμοξ πάθζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ είκαζ αηαηάθθδθεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ 

ηςκ πθδεοζιχκ βζα επαββεθιαηζηή αανδημΐα επεζδή πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ 

δζαηφιακζδ ζημ θοζζμθμβζηυ πθδεοζιυ, ζοζπέηζζδ ιεηαλφ πθάημοξ ΟΑΔ ηαζ 

μοδμφ αημήξ ηαζ ορδθυ πμζμζηυ (13-14%) ρεοδχξ ανκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ 

(Lapsey - Miller 2004, Shupak 2007, Prieve 1993). Πζεακυκ ζημ ιέθθμκ κα 

απμδεζπεεί υηζ μζ παναπάκς ελεηάζεζξ αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ υζμκ αθμνά ζηδκ 

έβηαζνδ δζάβκςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ.  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ - ΤΝΗΣΧΜΔΝΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ 

 

Σα παναηηδνζζηζηά ημο εμνφαμο πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ βζα ημκ 

ηαεμνζζιυ ηςκ αζθαθχκ μνίςκ έηεεζδξ είκαζ α) δ έκηαζδ ημο εμνφαμο, α) δ 

δζάνηεζα έηεεζδξ ζημ ευνοαμ ηαζ β) ημ θάζια ζοπκμηήηςκ ημο εμνφαμο (δδθαδή 

ημκ ανζειυ ηςκ ηαθακηχζεςκ ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο), ιεηνμφιεκδ ζε Hertz (Hz) 

δ) δ ηαοηυπνμκδ οπμαμθή ζε δυκδζδ ή οπενήπμοξ έπεζ ζοκενβζηή δνάζδ ιε ημ 
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ευνοαμ υζμκ αθμνά ζηδκ ακάπηολδ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ (Pettersson 2012, 

Johanning 1991). 

Πνέπεζ κα έπμοιε οπυρδ υηζ μζ δπδηζηέξ πδβέξ ιπμνεί κα πμζηίθθμοκ ηαζ μ 

ευνοαμξ κα πνμένπεηαζ υπζ ιυκμ απυ ιδπακήιαηα, αθθά ηαζ απυ εηημκχζεζξ 

αενίςκ, ηνμοζηζηά θαζκυιεκα, ιεηαααηζηά θαζκυιεκα ιδπακζηήξ ή δθεηηνζηήξ 

θφζεςξ, ζηενεά πμο δμκμφκηαζ, ζηήθεξ αένα πμο δμκμφκηαζ (π.π. δπδηζημί 

ζςθήκεξ), ακηζηείιεκα πμο ηζκμφκηαζ ιε ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ ζε νεοζηά, ηδθέθςκα, 

ζεζνήκεξ ημη. Ακάθμβα ιε ηδκ πδβή, ημ ιέζμ δζάδμζδξ ηαζ ηδ θήρδ ημο μ ευνοαμξ 

δζαηνίκεηαζ ζε: 

-  Αεξφθεξην: Ζ πδβή, δ δζάδμζδ ηαζ δ θήρδ βίκμκηαζ ιέζς ημο αένα. 

- ηεξεφθεξην: Όηακ πνυηεζηαζ βζα ζηενεά ιέζα. Αοηυξ δζαηνίκεηαζ ζε εδαθυθενημ 

(ιέζα ζημ έδαθμξ) ηαζ δμιυθενημ (ιέζα ζηδ δμιή εκυξ ηηζνίμο). 

-  Κηππνγελή: Δίκαζ μ ευνοαμξ πμο ακηζζημζπεί ζε δπδηζηή πδβή πμο ανίζηεηαζ 

ζηδ ιζα πθεονά δμιζημφ ζημζπείμο, αημθμοεεί δπδηζηή δζάδμζδ πνχηα ζημ ζηένεμ 

ιεηά ζημκ αένα ηαζ ηέθμξ δ δπδηζηή θήρδ είκαζ ζημκ αένα. 
 

A)  Έληαζε: Σμ πθάημξ ημο δπδηζημφ ηφιαημξ ημ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ακενχπζκμ 

αοηί ςξ έκηαζδ ημο ήπμο. Χξ έκηαζδ ήπμο μνίγεηαζ δ ζζπφξ ημο δπδηζημφ ηφιαημξ 

ακά ιμκάδα επζθακείαξ ή αθθζχξ δ εκένβεζα πμο ιεηαθένεζ ημ δπδηζηυ ηφια ακά 

ιμκάδα επζθακείαξ ηαζ ακά ιμκάδα πνυκμο.  Ζ έκηαζδ ιεηνάηαζ ζε Watt/m2. Ζ 

εθάπζζηδ έκηαζδ πμο βίκεηαζ ακηζθδπηή ζημ ακενχπζκμ αοηί ακηζζημζπεί ζε 10-12 

Watt/m2, ζε δπδηζηή πίεζδ 20 ιPa (micro Pascal) ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ 

αζαθζμβναθία ςξ ηαηχθθζ αημοζηυηδηαξ. 

Ζ ζηάειδ ηδξ έκηαζδξ ημο ήπμο ιεηνάηαζ ζε Νηεζζιπέθ (decibel, dB) ηαζ μνίγεηαζ 

ςξ ημ δεηαπθάζζμ ημο δεηαδζημφ θμβάνζειμφ ηδξ έκηαζδξ ημο ήπμο (Η1) πνμξ ηδκ 

έκηαζδ ημο ηαηςθθίμο αημοζηυηδηαξ (Η0=10-12 Watt/m2), ηαζ πενζβνάθεηαζ 

ιαεδιαηζηά απυ ηδκ ζπέζδ: 

 
 

Σμ 1 dB SPL πνμζεββίγεζ ηδ ιζηνυηενδ ιεηααμθή έκηαζδξ δφμ ήπςκ πμο ιπμνεί 

κα δζαηνίκεζ ημ ακενχπζκμ αοηί (Παπαθνάβημο 1996). Ζ ζηάειδ ημο πυκμο 

ακηζζημζπεί ζε 1 Watt/m2 ή 140 dB SPL.  

Ζρεηηθή πίεζε (sound pressure level, SPL) είκαζ δ δφκαιδ ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ 

πμο πνμηαθείηαζ απυ έκα δπδηζηυ ηφια ηαζ εηθνάγεηαζ ζοκήεςξ ζε Pascal. Ζ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιμκάδςκ πμο ακαθένεδηακ είκαζ μζ ελήξ βζα ηδ ζοπκυηδηα ηςκ 

1000 Hz: 10-14 Watt/m2 = 20 ιPa =0 dB.  

Δπεζδή ημ ακενχπζκμ αοηί δεκ είκαζ ελίζμο εοαίζεδημ ζε υθεξ ηζξ ζοπκυηδηεξ, μζ 

ιεηνήζεζξ ημο εμνφαμο ζημοξ ενβαζζαημφξ πχνμοξ βίκμκηαζ ηα δπυιεηνα, ηα 

μπμία είκαζ εζδζηά υνβακα πμο ιπμνμφκ ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνμκζηχκ ηοηθςιάηςκ, 

κα πνμζμιμζχκμοκ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ ακενχπζκδξ αημήξ, πενζμνίγμκηαξ ή ηαζ 

κα εκζζπφμκηαξ ηαηά πθάημξ ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ ηζξ δζάθμνεξ ζοκζζηχζεξ ημο 

δπδηζημφ θάζιαημξ. Σμ ζηαειζζηζηυ ηφηθςια Α, πμο είκαζ ηαζ ημ ζπμοδαζυηενμ, 
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αθμνά ζε ήπμοξ παιδθήξ δπδνυηδηαξ  απυ 0 έςξ 130 dB, πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

ιεηνήζεζξ ζε αζμιδπακίεξ, ηαημζηίεξ ηαζ ιέζα ιεηαθμνάξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

πμο απμδίδεζ ακαθένμκηαζ ζε dBA. Γζα ήπμοξ ιεζαίαξ ηαζ ορδθήξ δπδνυηδηαξ 

οπάνπμοκ μζ ηθίιαηεξ (Β) ηαζ (C). Ακ δ έκηαζδ αθθάγεζ πμθφ βνήβμνα ηυηε ηα 

ακαθμβζηά δπυιεηνα εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζηδ νφειζζδ 'F'(fast) χζηε κα 

ιπμνμφκ κα δζαααζημφκ. Γζα ηδκ ηίκδζδ ηδξ αεθυκαξ έκδεζλδξ ηδξ έκηαζδξ 

οπάνπμοκ δφμ νοειίζεζξ 'F'(fast) ηαζ 'S'(slow). Σμ 'F' έπεζ ιζα πνμκζηή ζηαεενά 

δχδεηα 5 msec, εκχ ζημ 'S' δ ακηίζημζπδ ζηαεενά είκαζ 1sec. Γζα ηδ ιέηνδζδ 

παθιζηχκ ήπςκ ηα δπυιεηνα πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηδ νφειζζδ Η (Imνοlse), πμο έπεζ 

πνμκζηή ζηαεενά 35 msec. Αοηέξ μζ δοζημθίεξ λεπενκζμφκηαζ αοηυιαηα ζηα 

ζφβπνμκα ρδθζαηά δπυιεηνα. Γζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ δυζδξ ημο εμνφαμο πμο δέπεηαζ 

μ ενβαγυιεκμξ ζοκμθζηά ζημ 8ςνμ ηδξ αάνδζάξ ημο πνδζζιμπμζείηαζ ακηίζημζπα ημ 

δπμδμζίιεηνμ. Ο πζμ εκδεδεζβιέκμξ ηνυπμξ ιέηνδζδξ ηδξ έκηαζδξ ημο εμνφαμο 

ζηδκ μπμία εηηίεεκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ είκαζ δ πνμζςπζηή ηαηαβναθή ιε 

δπυιεηνμ/δπμδμζίιεηνμ βζα ηάεε ενβαγυιεκμ (ζδζαίηενα εηείκμοξ πμο 

ιεηαηζκμφκηαζ ζοπκά) βζα ηάπμζμ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. Δκαθθαηηζηά ιπμνεί κα 

βίκεηαζ πανημβνάθδζδ ημο ενβμζηαζίμο ζε γχκεξ εμνφαμο ηαζ ακά εέζεζξ 

ενβαζίαξ. Οζ ιεηνήζεζξ αοηέξ ζδακζηυ είκαζ κα επακαθαιαάκμκηαζ υηακ 

πνμζηίεεκηαζ ή απμζφνμκηαζ ιδπακήιαηα ή ηάεε 2-5 πνυκζα μφηςξ ή άθθςξ 

επεζδή μζ ιδπακέξ ζοκήεςξ εηπέιπμοκ δοκαηυηενμ ευνοαμ ηαεχξ παθζχκμοκ 

(Feuerstein 2002). φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηνζχκ μνβακζζιχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

ημο Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο (International Organization for 

Standardization, ISO), ημο Ακεξηθαληθνχ Πξαθηνξείνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Πξνζηαζίαο (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), ηαζ ημο Δζληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (National Institute of 

Occupational Safety and Health, NIOSH) μ επζπνυζεεημξ ηίκδοκμξ έηπηςζδξ ηδξ 

αημήξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ ιέζδ διενήζζα έηεεζδ ζε ευνοαμ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

40πνμκδξ ενβαζίαξ ζε εμνοαχδεξ πενζαάθθμκ, έπεζ ςξ ελήξ (Πίκαηαξ 4).  

 

Οξγαληζκφο 
Μέζε εκεξήζηα 

έθζεζε ζε ζφξπβν (dBA) 
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Πίλαθαο 4. Δηηζιχιεκμξ επζπνυζεεημξ ηίκδοκμξ ακάπηολδξ αθάαδξ ηδξ αημήξ (1) 

ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ ιέζδ διενήζζα έηεεζδ ζε ευνοαμ ηαηά ηδ δζάνηεζα 40πνμκδξ 

ενβαζίαξ ζε εμνοαχδεξ πενζαάθθμκ (ΝΗΟSH, έηδμζδ 39 FR 43802). 
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(1) ζημκ πίκαηα αοηυ ςξ αθάαδ ηδξ αημήξ παναηηδνίγεηαζ δ αφλδζδ ημο μοδμφ ηδξ 

αημήξ πμο ηαηά ιέζμ υνμ ηαζ ζηα δφμ αοηζά οπενααίκεζ ηα 25 dB ζηζξ ζοπκυηδηεξ 

500, 1000, and 2000 Hz. 

(2) πμζμζηυ ιε αθάαδ ηδξ αημήξ ζε έκα πθδεοζιυ πμο ενβάγεηαζ ζε πενζαάθθμκ 

ιε δοκαηυ ευνοαμ αθμφ αθαζνεεεί ημ πμζμζηυ πμο θοζζμθμβζηά εα πνμηαθμφζε 

αθάαδ ηδξ αημήξ απυ άθθεξ αζηίεξ. 

 

Σμ 2003 εβηνίεδηε δ μδδβία 2003/10/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 

οιαμοθίμο πενί ηςκ εθαπίζηςκ πνμδζαβναθχκ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ βζα ηδκ 

έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε θοζζημφξ πανάβμκηεξ. Ζ μδδβία ηαεμνίγεζ μνζαηέξ 

ηζιέξ έηεεζδξ ηα 87 dBA ηαζ αζπιή δπδηζηήξ πίεζδξ ηα 200 Pa. Δπίζδξ μνίγεζ ςξ 

ακχηενεξ ηαζ ηαηχηενεξ ηζιέξ βζα θήρδ πνμθδπηζηχκ ηα 85 dBA, 140 Pa ηαζ 80 

dBA, 112 Pa ακηίζημζπα. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ βζα ημκ παθιζηυ ευνοαμ μζ ηζιέξ 

αοηέξ πνέπεζ κα ακαπνμζανιυγμκηαζ, αθθά ηα ζπεηζηά αζθαθή υνζα δεκ έπμοκ 

ηαεμνζζηεί αηυιδ. Όηακ δ πδβή ημο εμνφαμο ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ ζχια 

ημο ενβαγυιεκμο, ηυηε ηα υνζα αζθαθείαξ είκαζ αηυιδ αοζηδνυηενα, βζαηί ζηδκ 

ακάπηολδ αανδημΐαξ ζοιιεηέπεζ ηαζ δ ακηίζημζπδ δυκδζδ ζηα θζεμεζδή. 

Ακάθμβα ιε ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ έκηαζδξ ημο, μ ευνοαμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ 

ζηαεενυξ, ηοιαζκυιεκμξ, ιεηααθδηυξ ή παθιζηυξ (Feuerstein 2002, Starck 1988).  

- Ο ζηαεενυξ ευνοαμξ δεκ ιεηααάθθεηαζ ζε έκηαζδ πάκς απυ 5 dB SPL ηαζ δεκ 

πενζέπεζ ηαευθμο παθιζηά ζήιαηα.  

- Ο ηοιαζκυιεκμξ ευνοαμξ είκαζ ζοκεπυιεκμξ αθθά ιεηααάθθεηαζ ηαηά 

πενζζζυηενμ απυ 5 dB SPL είηε ααειζαία, είηε απυημια. Οζ ιεηααμθέξ αοηέξ ζηδκ 

έκηαζδ ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ηαζ ζε ιεηαηζκήζεζξ ημο ενβαγυιεκμο ζημ πχνμ.  

- Ο ιεηααθδηυξ ευνοαμξ απμηεθείηαζ απυ πενζυδμοξ έηεεζδξ ζε επζηίκδοκδ 

έκηαζδ ηαζ πενζυδμοξ ιδ επζηίκδοκδξ έηεεζδξ, υπςξ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια 

ιε ηνοπάκζα ή άθθεξ ηέημζεξ ιδπακέξ πμο απεκενβμπμζμφκηαζ ηαηηζηά.  

- Ο παθιζηυξ ευνοαμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζηνή δζάνηεζα (ημκηά ζημ 

δεοηενυθεπημ) ηαζ πμθφ απυημιδ ημνφθςζδ (ππ ζθονμηυπδια). Αοηυξ θαίκεηαζ 

κα είκαζ μ πζμ επζηίκδοκμξ ηφπμξ εμνφαμο, αθμφ ζοκήεςξ έπεζ πεζνυηενεξ 

επζπηχζεζξ ζηδκ αημή απυ αοηέξ πμο εα ακαιεκυηακ ιε αάζδ ηδκ αημοζηζηή ημο 

εκένβεζα. 

 

Μζα μθμηθδνςιέκδ ιέηνδζδ εμνφαμο εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ: 

 

1. πεδζάβναιια ηδξ εέζδξ πμο έβζκε δ ιέηνδζδ (ιέβεεμξ ηδξ αίεμοζαξ, 

απυζηαζδ ιδπακήξ, εέζδ πεζνζζηή). 

2. Παναιέηνμοξ ιέηνδζδξ (νοειίζεζξ, ζηαειζζηζηυ ηφηθςια). 

3. Σφπμξ ηαζ ζεζνζαηυ ανζειυ ημο μνβάκμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε. 

4. Πενζβναθή ημο εμνφαμο (π.π. παθιζηυξ, ζοκεπήξ). 

5. Πενζβναθή ηδξ ιδπακήξ (ηφπμξ, ηαπφηδηα, νοειίζεζξ). 

6. Απμηεθέζιαηα ηδξ ιέηνδζδξ (ηζιέξ). 
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Β) Γηάξθεηα: Ακαθμνζηά ιε ημ ζοκεπή ευνοαμ, δ διενήζζα έηεεζδ ζε ευνοαμ ζημ 

πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ζηζξ ΖΠΑ (Occupational Safety and Health Administration, 

OSHA) ζοκζζηάηαζ κα ιδκ λεπενκά ζε δζάνηεζα ηδκ ηζιή πμο πνμηφπηεζ απυ ημκ 

ηφπμ Σ(min)=480/2(L-85)/3 υπμο Σ δ δζάνηεζα ζε θεπηά ηαζ L ημ επίπεδμ ημο 

εμνφαμο. Έηζζ βζα ιζα μηηάςνδ αάνδζα δ διενήζζα ζοκζζηχιεκδ έκηαζδ είκαζ 85 

dBΑ. Χζηυζμ 5% ηςκ αηυιςκ πμο εηηίεεκηαζ ζε ευνοαμ έκηαζδξ ιζηνυηενδξ ηςκ 

85 dBΑ εα ακαπηφλμοκ επίζδξ ηάπμζα ζδιακηζηή βζα ηζξ ηαεδιενζκέξ ημοξ 

δναζηδνζυηδηεξ έηπηςζδ ηδξ αημήξ. 

Ακαθμνζηά  ιε ηοιαζκυιεκμοξ ή ιεηααθδημφξ εμνφαμοξ, πμο είκαζ ηαζ ημ 

ζοκδεέζηενμ ζηδκ πνάλδ, μ πζμ εκδεδεζβιέκμξ ηνυπμξ εηηίιδζδξ ηδξ 

ζοκζζηχιεκδξ δζάνηεζαξ έηεεζδξ είκαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ εμίζσζεο ηνπ θηλδχλνπ 

(equal hazard), απυ ηδκ μπμία  πνμηφπηεζ μ ρξνληθά ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 

(time weighted average - TWA). Ανπζηά οπμθμβίγεηαζ δ δυζδ αάζεζ ημο ηφπμο: 

 
D = [C1/T1 + C2/T2 + … + Cn/Tn]x100 

 

υπμο Cx = μ ζοκμθζηυξ πνυκμξ έηεεζδξ ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ 

εμνφαμο ηαζ Tx = δ δζάνηεζα έηεεζδξ ζε επζηίκδοκα επίπεδα εμνφαμο. 

Δοημθυηενμξ ηνυπμξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ δυζδξ ημο εμνφαμο πμο δέπεηαζ 

έκαξ ενβαγυιεκμξ είκαζ ιε ηδ πνήζδ ημο δπμδμζίιεηνμο. ηδ ζοκέπεζα 

οπμθμβίγεηαζ μ ρξνληθά ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο (TWA) δδθαδή ημ πμζμζηυ ηδξ 

ζοκζζηχιεκδξ διενήζζαξ δυζδξ (D) βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ημκ 

ηφπμ: 
 

TWA=10xLog(D/100)+85 
 

Λυβς ηδξ παναπάκς θμβανζειζηήξ ζπέζδξ, ιεηααμθή ηδξ έκηαζδξ ηαηά 3 dBSPL 

ακηζζημζπεί ζε δζπθαζζαζιυ ηδξ αημοζηζηήξ εκένβεζαξ. Δπμιέκςξ μ πνυκμξ 

έηεεζδξ ζημ ευνοαμ ζοκζζηάηαζ κα οπμδζπθαζζάγεηαζ βζα ηάεε αφλδζδ ηδξ 

έκηαζδξ ηαηά 3 dBSPL έηζζ χζηε μ ηίκδοκμξ ηδξ αθάαδξ ηδξ αημήξ κα δζαηδνείηαζ 

αδνά μ ίδζμξ. Ακ μζ ενβαγυιεκμζ έπμοκ δζαθείιιαηα ακάπαοζδξ ζε ήζοπμοξ 

πχνμοξ, δ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ζηζξ ΖΠΑ 

ζοκζζηά μ πνυκμξ έηεεζδξ ζημ ευνοαμ κα οπμδζπθαζζάγεηαζ βζα ηάεε αφλδζδ ηδξ 

έκηαζδξ ηαηά 5 dBSPL. Πανυθμ πμο μ ηακυκαξ ηςκ 3 dBSPL είκαζ ίζςξ ηάπςξ 

οπενπνμζηαηεοηζηυξ, μ ηακυκαξ ηςκ 5 dBSPL θαίκεηαζ υηζ δεκ πανέπεζ ανηεηή 

πνμζηαζία ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ενβαηχκ (U.S. Department of Health and 

Human Services 1998). Ο πνμκζηά ζηαειζζιέκμξ ιέζμξ υνμξ μνίγεζ ημ εκεξήζην 

επίπεδν έθζεζεο ζην ζφξπβν (LEX, 8h) βζα μκμιαζηζηή ενβάζζιδ ιένα 8 ςνχκ. 

Χξ εαδμιαδζαίμ επίπεδμ έηεεζδξ ζημ ευνοαμ μνίγεηαζ μ πνμκζηά ζηαειζζιέκμξ 

ιέζμξ υνμξ ηςκ επζπέδςκ έηεεζδξ ζημ ευνοαμ βζα μκμιαζηζηή εαδμιάδα πέκηε 

μηηάςνςκ ενβάζζιςκ διενχκ. 

Πναηηζηά δ δζάνηεζα ηδξ ζοκζζηχιεκδξ ιέβζζηδξ διενήζζαξ έηεεζδξ ζε ευνοαμ 

πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα (Πίκαηαξ 5). 
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Θφξπβνο 

ζε dBA 

πληζηψκελε κέγηζηε έθζεζε Θφξπβνο 

ζε dBA 

πληζηψκελε κέγηζηε έθζεζε 

Ώξεο Λεπηά Γεπηεξφ-

ιεπηα 

ψξεο ιεπηά Γεπηεξφ-

ιεπηα 

80 25 24 - 101 - 11 54 

81 20 10 - 102 - 9 27 

82 16 - - 103 - 7 30 

83 12 42 - 104 - 5 57 

84 10 5 - 105 - 4 43 

85 8 - - 106 - 3 45 

86 6 21 - 107 - 2 59 

87 5 2 - 108 - 2 22 

88 4 - - 109 - 1 53 

89 3 10 - 110 - 1 29 

90 2 31 - 111 - 1 11 

91 2 - - 112 - - 56 

92 1 35 - 113 - - 45 

93 1 16 - 114 - - 35 

94 1 - - 115 - - 28 

95 - 47 34 116 - - 22 

96 - 37 48 117 - - 18 

97 - 30 - 118 - - 14 

98 - 23 49 119 - - 11 

99 - 18 59 120 - - 9 

100 - 15 -     

 

Πίλαθαο 5. Ακχηενδ επζηνεπυιεκδ δζάνηεζα έηεεζδξ ζε ζηαεενυ ευνοαμ 

ζφιθςκα ιε  ημ U.S. Department of Health and Human Services 1998. 

 

Γ) Φάζκα ζπρλνηήησλ ηνπ ζνξχβνπ: Συκμζ ορδθυηενδξ ζοπκυηδηαξ πνμηαθμφκ 

ιεβαθφηενδ ηαζ βνδβμνυηενδ πανμδζηή αφλδζδ ημο μοδμφ ηδξ αημήξ (TTS) απυ 

υηζ ίδζαξ έκηαζδξ ηυκμζ ιε παιδθυηενδ ζοπκυηδηα (Mills 1982). Σα ενεείζιαηα 

παιδθήξ ζοπκυηδηαξ πνμηαθμφκ ηδ ιέβζζηδ αθάαδ πενίπμο ιζα μηηάαα πάκς απυ 

ηδκ ηεκηνζηή ζοπκυηδηα ημο δζεβείνμκημξ ήπμο (Kryter 1985). Όζμ αολάκεηαζ δ 

ζοπκυηδηα ενεεζζιμφ ημ ζδιείμ ιέβζζηδξ ιεηαηίκδζδξ θένεηαζ πθδζζέζηενα πνμξ 

ημκ δζεβείνμκηα ηυκμ (Mc Fadden 1986). Τπμεέημκηαξ υηζ μ ευνοαμξ ζηζξ 

αζμιδπακίεξ έπεζ ζπεδυκ ίζδ εκενβεζαηή ηαηακμιή ηαηά ιήημξ ημο θάζιαημξ ηςκ 

παιδθχκ ηαζ ιεζαίςκ ζοπκμηήηςκ, δ θοζζμθμβζηή αημοζηζηή εκίζποζδ πμο 

πανέπμοκ ημ έλς ηαζ ιέζμ μοξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 2000-3000 Hz εα πνέπεζ κα έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ιεβαθφηενδ αθάαδ ζηδκ πενζμπή ιεηαλφ 4000 ηαζ 6000 Hz. Αοηυ 

επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηα αημμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

αανδημΐαξ πμο πενζβνάθδηακ παναπάκς. Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζηδκ 

ακάπηολδ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ ιπμνεί κα ζοιιεηέπμοκ αενμζζηζηά ηαζ 

ηοπυκ πανάθθδθα παναβυιεκμζ οπυδπμζ, δδθαδή ήπμζ ζοπκυηδηαξ <20 Hz βζα ημκ 

άκενςπμ, πμο δεκ βίκμκηαζ ακηζθδπημί ςξ αημοζηζηυ ενέεζζια (Harding 2007). 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 

Πμθοάνζεια αημιζηά παναηηδνζζηζηά ημο ενβαγυιεκμο ιπμνεί κα δνμοκ 

ζοκενβζηά ή αενμζζηζηά  ιε ηδκ επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε δοκαηυ ευνοαμ πνμξ 

ηδκ ακάπηολδ κεονμαζζεδηήνζαξ αανδημΐαξ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί πνέπεζ κα 

ζοκοπμθμβίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάβκςζδ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ ηαζ κα 

επζζδιαίκμκηαζ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ. Σέημζμζ είκαζ: 

- ε ειηθία: Ακ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ημπμεεημφκ ηδκ ηθζκζηή ειθάκζζδ ηδξ 

πνεζαοαημοζίαξ πενί ηδκ δθζηία ηςκ 55 εηχκ, δ πναβιαηζηυηδηα είκαζ υηζ δ 

πνεζαοαημοζία είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ δζαθμνέξ απυ 

άημιμ ζε άημιμ (Huang 2010).  Γεκζηά θαίκεηαζ υηζ δ δθζηία ηαζ δ έηεεζδ ζε 

ευνοαμ ιάθθμκ επζδνμφκ αενμζζηζηά ηαζ υπζ ζοκενβζηά ζηδ ιείςζδ ημο μοδμφ ηδξ 

αημήξ ηυζμ ζημ ζοιααηζηυ αημυβναιια υζμ ηαζ ζημ αημυβναιια ορδθχκ 

ζοπκμηήηςκ (Scholtz 2001, Gates 2005, Lee 2005). Λίβεξ πμθοπαναβμκηζηέξ 

ακαθφζεζξ έπμοκ επζπεζνήζεζ κα αλζμθμβήζμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ δθζηίαξ ζηδκ 

ενιδκεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο ζοιααηζημφ αημμβνάιιαημξ ή ημο 

αημμβνάιιαημξ οπενορδθχκ ζοπκμηήηςκ. Αοηέξ ζοιθςκμφκ υηζ δ δθζηία 

απμηεθεί ζδιακηζηυηενμ πανάβμκηα απυ υηζ δ έηεεζδ ζε ευνοαμ βζα ηδκ 

επζαάνοκζδ ηδξ αημήξ ζημ αημυβναιια οπενορδθχκ ζοπκμηήηςκ, ηαζ αοηυ 

μπςζδήπμηε πενζμνίγεζ ηδκ πναηηζηή πνδζζιυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ελέηαζδξ. 

Χζηυζμ βζα ημ ζοιααηζηυ ημκζηυ αημυβναιια ηα απμηεθέζιαηα πμο 

πανμοζζάγμκηαζ είκαζ ακηζηνμουιεκα ηαζ μπςζδήπμηε πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενεξ 

ιεθέηεξ πνμηεζιέκμο κα οπάνλεζ ζοιθςκία ςξ πνμξ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ ημκ 

ηνυπμ δζυνεςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ βζα ηδκ δθζηία (Riga 2010, Ahmed 2001).   

- ην θάπληζκα: Σμ ηάπκζζια ιπμνεί κα επζδεζκχζεζ ηδκ αημή ιέζς ηδξ 

επζαάνοκζδξ ηδξ ιζηνμηοηθμθμνίαξ ημο ημπθία (Van Eyken 2007). ηδ 

αζαθζμβναθία δεκ οπάνπεζ μιμθςκία βζα ημκ πζεακυ νυθμ ημο ηαπκίζιαημξ ζηδκ 

επζδείκςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ (Nomura 2005, Mizoue 2003, Palmer 

2004).  

- ε ππεξιηπηδαηκία: Ζ οπενπμθδζηενμθαζιία ηαζ δ οπενηνζβθοηενζδαζιία θαίκεηαζ 

κα αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ αανδημΐαξ απυ ευνοαμ πζεακυκ επεζδή εκδέπεηαζ κα 

επδνεάγμοκ ηδ ιζηνμηοηθμθμνία ημο έζς ςηυξ (Chang 2007, Konings 2009). 

- δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελέρνπλ επηπιένλ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε ζφξπβν υπςξ 

ηοκήβζ, δοκαηή ιμοζζηή, αημοζηζηά ηφπμο Walkman, ηαηαδφζεζξ (ηίκδοκμξ 

αανμηναφιαημξ), ζοζηδιαηζηή πνήζδ δζηφηθμο (Seixas 2004). 

- ε ρξφληα ιήςε σηνηνμηθψλ θαξκάθσλ υπςξ ιδ ζηενμεζδή ακηζθθεβιμκχδδ ηαζ 

δζμονδηζηά ηδξ αβηφθδξ εκδέπεηαζ επίζδξ κα επζδνά ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

αημμθμβζηχκ εθέβπςκ (Vemick- Kelly  1986, Ding  2002, Clerici  1996, Gottl 1985). 

- σηνηνμηθνί νξγαληθνί δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία: Σμ 

ζηονέκζμ (αζμιδπακία πθαζηζηχκ, εθαζηζηχκ, αενκζηζχκ), ημ ημθμοέκζμ (ααθέξ, 

εθαζηζηά), ημ λοθέκζμ (αεκγίκδ), ημ δζζμοθθίδζμ ημο εείμο (ηεπκδηυ ιεηάλζ, 

εθαζηζηά) ηαζ άθθμζ μνβακζημί δζαθφηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηδ 
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αζμιδπακία ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ 

(Jacobsen  1993, Sass  1995, Calabrese  1996, Chang 2003, Kim 2010). 

- αηνκηθή επαηζζεζία ζην ζφξπβν: Οζ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ 

δζαθμνεηζηή εοαζζεδζία ηςκ δζαθυνςκ αηυιςκ ζημ ευνοαμ δεκ έπμοκ ηαεμνζζηεί 

αηυιδ. Παεήζεζξ ημο έζς ςηυξ υπςξ εκδμθειθζηυξ φδνςπαξ, μζημβεκεζαηυ 

ζζημνζηυ αανδημΐαξ, έκδεζα ιαβκδζίμο (Gunther 1989), κεονμθμβζηέξ δζαηαναπέξ 

ή παεήζεζξ ημο ιέζμο ςηυξ πμο επδνεάγμοκ ημ ακηακαηθαζηζηυ ημο ιουξ ημο 

ακααμθέα είκαζ ηάπμζμζ απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο πζεακυκ κα ειπθέημκηαζ ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ηδξ αημιζηήξ εοαζζεδζίαξ ζημ ευνοαμ (Seixas 2004, Παπαθνάβημο 

1996). Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ θαίκεηαζ κα εκμπμπμζμφκ επίζδξ ηδκ ηαηή θεζημονβία 

ηδξ απαβςβμφ ημπθζαηήξ κεφνςζδξ (Riga 2007), ή βμκζδζαηέξ δζαθμνέξ ζπεηζηέξ 

ιε ηδκ παναβςβή ή ελμοδεηένςζδ ηςκ εθεφεενςκ νζγχκ μλοβυκμο ηαζ ημ 

μλεζδςηζηυ stress (Ohlemiller 1999, Rabinowitz 2002, Fortunato 2004, Carlsson 

2005, Konings 2007), ηα ιμκμπάηζα ακαηφηθςζδξ ημο ηαθίμο (Carlsson 2004, Van 

Eyken 2007, Van Laer 2006) ηαζ ηζξ πνςηεΐκεξ heat shock (Yang 2006, Konings 

2008). 

 
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ - ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΑΣΟΥΤΡΧΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 
ΠΡΟΣΑΗΑ  

 

Απυ ημ 1983 ζηζξ ΖΠΑ μ Οξγαληζκφο Δξγαζηαθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) εέζπζζε ηδκ εηήζζα 

αημμθμβζηή ελέηαζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ιε ευνοαμ ηδξ 

ηάλδξ ηςκ 85 dBΑ ηαζ άκς επί 8 χνεξ.  

Οζ ενβαγυιεκμζ πμο εηηίεεκηαζ ζε ευνοαμ έκηαζδξ 82-84 dBΑ επί 8 χνεξ ηαηά 

ιέζμ υνμ ζοκζζηάηαζ κα εθέβπμκηαζ αημμθμβζηά ηάεε 3 πνυκζα. ηδκ Δθθάδα δ 

ζπεηζηή κμιμεεζία πενζθαιαάκεηαζ ζημ Π.Γ. 149/2006 (ΦΔΚ 159/28.07.06) ιε 

εέια «Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ υζμκ αθμνά ηδκ έηεεζδ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ηζκδφκμοξ πνμενπυιεκμοξ απυ θοζζημφξ πανάβμκηεξ 

(ευνοαμξ) ζε εκανιυκζζδ ιε ηδκ μδδβία 2003/10/ΔΚ». Ακαθένμκηαζ ηα ηονζυηενα 

ζδιεία ηδξ μδδβίαξ. οβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ηδξ μδδβίαξ, ακ 

Lex,8h είκαζ ημ διενήζζμ επίπεδμ έηεεζδξ ζημ ευνοαμ ηαζ Ppeak είκαζ δ αζπιή 

ηδξ δπδηζηήξ πίεζδξ, δδθαδή δ ιέβζζηδ ηζιή ηδξ ζηζβιζαίαξ ζηαειζζιέκδξ πίεζδξ 

ηαηά ηδ ζοπκυηδηα εμνφαμο, ηυηε: 
 

- Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο:  

Lex,8h = 87 dB(A) ηαζ Ppeak  = 200 Pa  
 

- Αλψηεξεο ηηκέο γηα αλάιεςε δξάζεο: 

Lex,8h = 85 dB(A) ηαζ Ppeak  = 140 Pa  
 

- Καηψηεξεο ηηκέο γηα αλάιεςε δξάζεο: 

Lex,8h = 80 dB(A) ηαζ Ppeak  = 112 Pa  
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Καηά ηδκ εθανιμβή ηςκ μνζαηχκ ηζιχκ έηεεζδξ, ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

πναβιαηζηήξ έηεεζδξ ημο ενβαγμιέκμο ζοκοπμθμβίγεηαζ δ δπμελαζεέκδζδ πμο 

επζηοβπάκεηαζ απυ ηα ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ αημήξ πμο θένεζ μ 

ενβαγυιεκμξ. ηζξ ηζιέξ έηεεζδξ βζα ακάθδρδ δνάζδξ δ δπμελαζεέκδζδ πμο 

επζηοβπάκεηαζ απυ ηα ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ αημήξ πμο θένεζ μ 

ενβαγυιεκμξ δεκ ζοκοπμθμβίγεηαζ. Μεηά απυ βκςιμδυηδζδ ημο πκβνπιίνπ 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (.Τ.Α.Δ.) ηαζ βζα δναζηδνζυηδηεξ υπμο δ 

διενήζζα έηεεζδ ζε ευνοαμ πμζηίθθεζ αζζεδηά ακά διένα ενβαζίαξ, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζείηαζ δ εαδμιαδζαία ζηάειδ έηεεζδξ ζε ευνοαμ ακηί ηδξ διενήζζαξ, δ 

μπμία δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηδκ μνζαηή ηζιή έηεεζδξ ηςκ 87 dB(A). 

Ζ θήρδ πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ απμηεθεί οπμπνέςζδ ηςκ ενβμδμηχκ  υπςξ 

ηαεμνίγεηαζ απυ ημ πνμεδνζηυ δζάηαβια 159/1999 - Σνμπμπμίδζδ ημο 17/1996 

―Μέηνα βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ 

ενβαζία ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ μδδβίεξ 89/391/ΔΟΚ ηαζ 91/383/ΔΟΚ‖. ε ηαιία 

πενίπηςζδ δ έηεεζδ ημο ενβαγμιέκμο, δεκ επζηνέπεηαζ κα οπεναεί ηζξ μνζαηέξ 

ηζιέξ έηεεζδξ. Δάκ, πανά ηα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ, ζδιεζχκμκηαζ εηεέζεζξ άκς 

ηςκ μνζαηχκ ηζιχκ έηεεζδξ, μ ενβμδυηδξ μθείθεζ: 

α) κα ακαθάαεζ αιέζςξ δνάζδ, βζα κα ιεζχζεζ ηδκ έηεεζδ ηάης ηςκ μνζαηχκ 

ηζιχκ έηεεζδξ, 

α) κα εκημπίζεζ ημοξ θυβμοξ πμο πνμηάθεζακ ηδκ οπένααζδ ηςκ μνζαηχκ ηζιχκ 

έηεεζδξ ηαζ 

β) κα πνμζανιυζεζ ηα ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαζ πνυθδρδξ πνμηεζιέκμο κα 

απμθεοπεεί ηοπυκ επακάθδρδ ηδξ οπένααζδξ. 

ημ ίδζμ ΠΓ 149/2006 άνενμ 12 (ΦΔΚ 159/28.07.06) ηαεμνίγμκηαζ ηαζ μζ πμζκζηέξ 

ηαζ άθθεξ ηονχζεζξ πμο πνέπεζ κα επζαάθθμκηαζ ζημοξ ενβμδυηεξ πμο δεκ 

ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ μδδβίεξ.  

οκμρίγμκηαξ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ ενβμδυηδξ πνέπεζ κα απμδίδεζ ζδζαίηενδ 

πνμζμπή ηυζμ ζημ έθεβπμ ηδξ πδβήξ ημο εμνφαμο, υζμ ηαζ ζημκ έθεβπμ δζάδμζδξ 

ημο εμνφαμο, αθθά ηαζ ζηδ θήρδ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ ζημκ ίδζμ ημκ 

ενβαγυιεκμ. Οζ πνμηάζεζξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ παναπάκς μδδβία είκαζ 

ααζζηά μζ αηυθμοεεξ. 

 

Ο έθεβπμξ ζηδκ πδβή ημο εμνφαμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε: 

• επζθμβή ηαηάθθδθμο ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ, μ μπμίμξ εηπέιπεζ ημκ εθάπζζημ 

δοκαηυ ευνοαμ  

• επζθμβή ηαηάθθδθδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ χζηε κα εηπέιπεηαζ μ εθάπζζημξ 

δοκαηυξ ευνοαμξ 

• φπανλδ εκαθθαηηζημφ ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ, ζπεδζαζιέκμο βζα κα ιεζχκεζ ηδκ 

εηπμιπή εμνφαμο 

• ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα ζοκηήνδζδξ ημο ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ, ημο πχνμο 

ενβαζίαξ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 
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Ο έθεβπμξ ζηδ δζάδμζδ ημο εμνφαμο πενζθαιαάκεζ: 

• ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ πχνςκ ηαζ εέζεςκ ενβαζίαξ π.π. 

δπμιμκςιέκεξ ηαιπίκεξ, αφλδζδ ηδξ απυζηαζδξ ακάιεζα ζηδκ πδβή ημο 

εμνφαμο ηαζ ημκ ενβαγυιεκμ 

• βζα ηδ ιείςζδ ημο αενυθενημο εμνφαμο, π.π. εςναηίζεζξ, εβηθεζζιυ ηδξ πδβήξ 

εμνφαμο (ζε πενζαθήιαηα), ηαθφρεζξ ιε δπμαπμννμθδηζηυ οθζηυ 

•  βζα ηδ ιείςζδ ημο ζηενευθενημο εμνφαμο, π.π. απυζαεζδ ή ιυκςζδ 

 

Σα πνμζηαηεοηζηά ιέηνα πμο μ ενβμδυηδξ μθείθεζ κα πανέπεζ ζημκ ενβαγυιεκμ 

είκαζ:  

• απμθοβή πανάηαζδξ ημο ςνανίμο ενβαζίαξ,  

• δζάεεζδ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ αημήξ ιε επανηή παναηηδνζζηζηά 

δπμελαζεέκδζδξ 

• υηακ δ έηεεζδ ζε ευνοαμ είκαζ ίζδ ή οπενααίκεζ ηζξ ακχηενεξ ηζιέξ έηεεζδξ βζα 

ακάθδρδ δνάζδξ, δ πνήζδ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ αημήξ είκαζ 

οπμπνεςηζηή. Τπυ ελαζνεηζηέξ ζοκεήηεξ, υηακ, θυβς ηδξ θφζδξ ηδξ ενβαζίαξ, δ 

πθήνδξ ηαζ μνεή πνήζδ ηςκ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ αημήξ εκδέπεηαζ κα 

πνμηαθέζεζ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ή ηδκ αζθάθεζα ιεβαθφηενμοξ απυ εηείκμοξ 

πμο εα πνμέηοπηακ ακ δεκ πνδζζιμπμζμφκηακ, είκαζ δοκαηυκ ιεηά απυ 

βκςιμδυηδζδ ημο πκβνπιίνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (.Τ.Α.Δ.) δ 

θήρδ αημιζηχκ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ κα πανεηηθίκεζ απυ αοηά πμο 

ακαθένεδηακ  

• ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα ενβαζίαξ πμο πενζθαιαάκμοκ πενζυδμοξ επανημφξ 

ακάπαοζδξ. Ο ευνοαμξ ζημοξ πχνμοξ ακάπαοζδξ ιεζχκεηαζ ζε ζηάειδ ζοιααηή 

ιε ημκ πνμμνζζιυ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πνήζδξ ημοξ. 

• μζ εέζεζξ ενβαζίαξ, ζηζξ μπμίεξ μζ ενβαγυιεκμζ εκδέπεηαζ κα εηηεεμφκ ζε ευνοαμ 

πμο οπενααίκεζ ηζξ ακχηενεξ ηζιέξ έηεεζδξ βζα ακάθδρδ δνάζδξ, πνέπεζ κα έπμοκ 

ηαηάθθδθδ ζήιακζδ. Δπίζδξ, μζ πχνμζ υπμο ανίζημκηαζ μζ παναπάκς εέζεζξ 

ενβαζίαξ μνζμεεημφκηαζ ηαζ δ πνυζααζδ ζε αοημφξ πενζμνίγεηαζ, υπμο αοηυ είκαζ 

ηεπκζηά εθζηηυ ηαζ δζηαζμθμβείηαζ απυ ημκ ηίκδοκμ έηεεζδξ. 

• επανηήξ εκδιένςζδ, εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηά πενίπηςζδ ελάζηδζδ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, πνμηεζιέκμο κα πνδζζιμπμζμφκ ζςζηά ημοξ ελμπθζζιμφξ ενβαζίαξ 

βζα ηδ ιείςζδ ζημ εθάπζζημ ηδξ έηεεζήξ ημοξ ζε ευνοαμ 

• εηηυξ απυ ηδκ μνεή πνήζδ ηςκ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ αημήξ μζ 

ενβαγυιεκμζ πνέπεζ κα εκδιενχκμκηαζ επίζδξ βζα ηδ θφζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηδξ 

έηεεζδξ ζε ευνοαμ, ηα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ηαη’ εθανιμβή ημο ζπεηζημφ 

πνμεδνζημφ δζαηάβιαημξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ή ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ηζκδφκςκ, ηζξ 

μνζαηέξ ηζιέξ έηεεζδξ ηαζ ηζξ ηζιέξ έηεεζδξ βζα ακάθδρδ δνάζδξ, ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ εηηίιδζδξ ηαζ ηδξ ιέηνδζδξ ημο εμνφαμο πμο δζεκενβμφκηαζ, 

επελδβχκηαξ πανάθθδθα ηδ ζδιαζία ημοξ ηαζ ημοξ δοκδηζημφξ ηζκδφκμοξ, ηδ 

πνδζζιυηδηα ηαζ ηζξ ιεευδμοξ εκημπζζιμφ ηαζ ακαθμνάξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηςκ 

αημοζηζηχκ αθααχκ, ηζξ πενζζηάζεζξ οπυ ηζξ μπμίεξ μζ ενβαγυιεκμζ έπμοκ 
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δζηαίςια επίαθερδξ ηδξ οβείαξ ηαζ ημ ζημπυ αοηήξ, ηαζ ηζξ αζθαθείξ ενβαζζαηέξ 

πναηηζηέξ εθαπζζημπμίδζδξ ηδξ έηεεζδξ ζε ευνοαμ ιε πνμηεναζυηδηα ζηδκ πδβή 

ημο. 

 

φιθςκα ιε ημ ίδζμ Π.Γ. βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ αημήξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα αηυθμοεα: 

• Ζ παναημθμφεδζδ πενζθαιαάκεζ ακ πνεζάγεηαζ, ιζα ανπζηή ελέηαζδ (ιε πθήνεξ 

ζαηνζηυ ζζημνζηυ) πμο εα πναβιαημπμζείηαζ πνζκ απυ ηδκ έηεεζδ ζε ευνοαμ ή 

ζηδκ ανπή ηδξ έηεεζδξ ηαζ πενζμδζηέξ ελεηάζεζξ ηαηά δζαζηήιαηα πμο πμζηίθθμοκ, 

ακάθμβα ιε ηδ ζμαανυηδηα ημο ηζκδφκμο, ηα μπμία εα μνίγμκηαζ απυ ημκ ανιυδζμ 

ζαηνυ. Ανιυδζμξ ζαηνυξ είκαζ μ ζαηνυξ ηδξ ενβαζίαξ (υηακ οπάνπεζ οπμπνέςζδ 

απαζπυθδζδξ ζαηνμφ ηδξ ενβαζίαξ) εηηυξ ηαζ εάκ μ ίδζμξ ηνίκεζ απαναίηδηδ ηδκ 

παναπμιπή ημο ενβαγυιεκμο ζε εζδζηυ ςημνζκμθανοββμθυβμ. 

• Κάεε ελέηαζδ ζοκίζηαηαζ ημοθάπζζημκ ζε ςημζηυπδζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε πθήνδ 

αημμιεηνζηυ έθεβπμ, πμο επακαθαιαάκμκηαζ εκηυξ δχδεηα ιδκχκ ή ημ πμθφ ηάεε 

πέκηε πνυκζα, εθυζμκ δ έηεεζδ ημο ενβαγμιέκμο δεκ οπενααίκεζ ηζξ μνζαηέξ ηζιέξ 

έηεεζδξ. 

 

Μεηά ηδ δζαπίζηςζδ πενζζηαηζημφ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ: 

• μ ενβαγυιεκμξ εκδιενχκεηαζ απυ ημ ζαηνυ βζα ημ απμηέθεζια ηδξ ελέηαζδξ 

• πανάθθδθα, μ ενβμδυηδξ μθείθεζ κα επακελεηάγεζ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ 

ηα ιέηνα πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηδκ ελάθεζρδ ή ηδ ιείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ, 

εθανιυγεζ ιε ηδ ζοιαμοθή ημο ζαηνμφ ηαζ ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ηα ιέηνα ηα 

μπμία απαζημφκηαζ βζα ηδκ ελάθεζρδ ή ηδ ιείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πενίπηςζδξ ημπμεέηδζδξ ημο ενβαγυιεκμο ζε άθθδ 

εέζδ ενβαζίαξ, υπμο δεκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ πεναζηένς έηεεζήξ ημο, ιενζικά βζα 

ηδ ζοζηδιαηζηή επίαθερδ ηδξ οβείαξ ηαζ θαιαάκεζ ιέηνα βζα ηδκ επακελέηαζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ ηάεε άθθμο ενβαγμιέκμο πμο έπεζ οπμζηεί ακάθμβδ 

έηεεζδ. 

• μ ζαηνυξ ακαββέθθεζ ιέζς ηδξ επζπείνδζδξ ζηδκ ανιυδζα Δπζεεχνδζδ Δνβαζίαξ 

ηαζ ζημκ ανιυδζμ αζθαθζζηζηυ θμνέα ηδκ αημοζηζηή αθάαδ πμο δζέβκςζε. 

 

Ηδζαίηενδ πνμζμπή απαζηείηαζ ζηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο αημιζημφ 

πνμζηαηεοηζημφ ιέζμο. Δηηυξ απυ ημκ ηαηάθθδθμ ηφπμ ςημπνμζηαζίαξ 

(ςημαφζιαηα ή ςημαζπίδεξ) μ ζαηνυξ ηδξ ενβαζίαξ πνέπεζ κα αεααζςεεί υηζ ημ 

ςημπνμζηαηεοηζηυ ιέζμ είκαζ ηαηάθθδθα πζζημπμζδιέκμ ηαζ μζ πνμδζαβναθέξ ημο 

ελαζθαθίγμοκ υπζ ιυκμ ηδκ ηαηάθθδθμο ιεβέεμοξ απυζαεζδ ημο εμνφαμο (υζμκ 

αθμνά ζηδκ έκηαζδ ημο) αθθά ηαζ υηζ δ απυζαεζδ αθμνά ζηζξ ηαηάθθδθεξ 

ζοπκυηδηεξ. Σέθμξ ηα ςημαφζιαηα ή μζ ςημαζπίδεξ εα πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ 

δοκαηυκ πζμ άκεηα χζηε κα ιδκ πνμηαθμφκ ηανοαανία ή ηεθαθαθβία ζημκ 

ενβαγυιεκμ, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ιαγί ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εκδιένςζδ ηδ ιέβζζηδ 

ζοιιυνθςζδ ημο. Οζ ςημαζπίδεξ ηαθφπημοκ μθυηθδνα ηα πηενφβζα ηςκ αοηζχκ 
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ηαζ ηα ηθείκμοκ ενιδηζηά. Πανέπμοκ δπμπνμζηαζία υπςξ ακαβνάθεηαζ ζηζξ 

πνμδζαβναθέξ ημοξ. Οζ ςημαζπίδεξ πμο πνμζανιυγμκηαζ πθήνςξ ζημ ηνάκμξ 

ημο ενβαγυιεκμο είκαζ ιζα μθμηθδνςιέκδ θφζδ. ε πενζπηχζεζξ υπμο είκαζ 

απαναίηδηδ δ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ενβαγυιεκςκ είκαζ ζδακζηυ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμζηαηεοηζηά ιέζα ιε πνμζανιμζιέκμ ζφζηδια 

εκδμεπζημζκςκίαξ. Σα ςημαφζιαηα είκαζ εθαζηζηά οθζηά πμο εθανιυγμκηαζ 

ενιδηζηά ιέζα ζημκ έλς αημοζηζηυ πυνμ. Πανέπμοκ δπμπνμζηαζία ηονίςξ ζηζξ 

παιδθέξ ζοπκυηδηεξ. Πνμηεζιέκμο κα εθανιμζημφκ ζςζηά ηα ςημαφζιαηα πνέπεζ 

κα έπμοκ ημ ηαηάθθδθμ ιέβεεμξ ηαζ μ ενβαγυιεκμξ κα έθηεζ εθαθνά ημ πηενφβζμ 

ημο πνμξ ηα άκς ηαζ πίζς πνμηεζιέκμο κα εθανιυζμοκ ζημ ηαηάθθδθμ ζδιείμ 

ημο έλς αημοζηζημφ πυνμο. οκήεςξ μ ενβαγυιεκμξ πνέπεζ κα ζοιπζέγεζ ημ 

εφπθαζημ οθζηυ ακάιεζα ζηα δάηηοθα ημο πνζκ ηδκ εθανιμβή. Οζ ενβαγυιεκμζ 

πμο εηηίεεκηαζ ζε ευνοαμ έκηαζδξ ιεβαθφηενδξ ηςκ 100 dBΑ TWA ζοκζζηάηαζ κα 

πνδζζιμπμζμφκ δζπθή ςημπνμζηαζία, δδθαδή ηαζ ςημαφζιαηα ηαζ ςημαζπίδεξ 

(U.S. Department of Health and Human Services). 

 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ακαπδνίαξ είκαζ εκζαίμξ ακελάνηδηα ιε ηδκ αζηζμθμβία ηδξ 

(ΦΔΚ ηπ. Β 1506 - 04.05.2012) ηαζ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Πίκαηα 6. ηδκ Δθθάδα 

δ φπανλδ ειαμχκ δεκ αολάκεζ ημ πμζμζηυ ακαπδνίαξ. Ακηίεεηα, δ εθάηηςζδ ηδξ 

δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, ζηα ηέκηνα υπμο οπάνπεζ ηέημζα δοκαηυηδηα, αολάκεζ ημ 

πμζμζηυ ακαπδνίαξ. Οζ οπμθμβζζιμί εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιε αάζδ έκα ημκζηυ 

αημυβναιια πμο έπεζ βίκεζ ιεηά απυ ημοθάπζζημκ 48 χνεξ απμοζίαξ έηεεζδξ ζε 

ευνοαμ έηζζ χζηε κα απμηθεζζηεί ηοπυκ πανμδζηή αφλδζδ ημο μοδμφ ηδξ αημήξ 

(ΣΣS). Σμ αημυβναιια αοηυ ηαθυ εα ήηακ κα ιδκ είκαζ ημ πνχημ ζημ μπμίμ έπεζ 

οπμαθδεεί μ ενβαγυιεκμξ, χζηε κα έπεζ ηαηακμήζεζ πθήνςξ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ελέηαζδξ.  

 
      Γεμί 

 

Αξηζηεξφ  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

I 0 0 5 10 20 25 

II 0 10 15 20 25 30 

III 5 15 20 25 30 35 

IV 10 20 25 30 40 45 

V 20 25 30 40 50 60-70 

VI 25 30 35 45 60-70 70-80 

 

Πίλαθαο 6. Τπμθμβζζιυξ ακαπδνίαξ απυ αανδημΐα. I= θοζζμθμβζηή αημή, II= 

εθαθνά αανδημΐα, III= ιέηνζα αανδημΐα, IV= ιεβάθδ αανδημΐα, V= οπμθεζιιαηζηή 

αημή, VI= ηχθςζδ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Ζ επαββεθιαηζηή αανδημΐα είκαζ ιζα ακαπδνία πμο, εθυζμκ εβηαηαζηαεεί δεκ 

επζδέπεηαζ πεζνμονβζηήξ ή θανιαηεοηζηήξ εεναπείαξ ηαζ επδνεάγεζ ζαθχξ ηδκ 

πμζυηδηα γςήξ, ηδκ ροπμθμβία ηαζ ηδκ ημζκςκζηυηδηα εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ 

ενβαγμιέκςκ. Δλαζηίαξ ηδξ ααειζαίαξ εβηαηάζηαζδ ηδξ ιπμνεί κα ιδ εμνοαήζεζ ή 

κα ιδ βίκεζ έβηαζνα ακηζθδπηή απυ ημκ ενβαγυιεκμ, βζ’ αοηυ είκαζ ααζζηήξ 

ζδιαζίαξ δ εκδιένςζδ πμο πνέπεζ κα πανέπεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημκ πχνμ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ημοξ απυ ημοξ ζαηνμφξ ηδξ ενβαζίαξ. Ο ενβμδυηδξ είκαζ 

οπμπνεςιέκμξ απυ ημ κυιμ κα ελαζθαθίγεζ αθ’ εκυξ ηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ 

εθαπζζημπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ δζάδμζδξ ημο εμνφαμο, ηαζ υηακ αοηυ δεκ 

είκαζ ανηεηυ κα πανέπεζ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα πνμζηαζίαξ, 

ηδκ ζςζηή εκδιένςζδ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα πνχζιδξ ακίπκεοζδξ ηδξ αανδημΐαξ. ηα 

ζδιεία αοηά είκαζ επίζδξ ημιαζηυξ μ νυθμξ ημο ζαηνμφ ηδξ ενβαζίαξ, μ μπμίμξ 

ιπμνεί κα πανειααίκεζ ηυζμ ζηδ θήρδ ηςκ ηαηάθθδθςκ πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ, 

υζμ ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ ηαηάθθδθςκ πνμβναιιάηςκ 

εηήζζμο εθέβπμο ηδξ αημήξ. Σέθμξ, ημ ακηίζημζπμ μζημκμιζηυ ηυζημξ ηδξ πνυθδρδξ 

ηαζ πνχζιδξ ακίπκεοζδξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ αανδημΐαξ είκαζ ζαθχξ ιζηνυηενμ 

ημο ηυζημοξ πενίεαθρδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ηςκ αζεεκχκ (ιε αημοζηζηά 

αανδημΐαξ ή ηαζ ημπθζαηά ειθοηεφιαηα). 
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ΔΠΙ ΑΜΑΞΟΣΟΙΥΙΧΝ 
 

Η. Αδακάθεο1, Γ. Πηλόηζε2 ηαζ Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο1 
  
1. Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ Δνβαζίαξ, Tιήια Ηαηνζηήξ, 

Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ (Γ.Π.Θ.), ζε ζφιπναλδ ιε ηα Σιήιαηα Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ ηαζ 

Νμζδθεοηζηήξ Α΄, Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ηδνοια (Σ.Δ.Η.) Αεήκαξ, 2. Δθθδκζηυ Ηκζηζημφημ 

Τβζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ ηδξ Δνβαζίαξ. 

 

Πεξίιεςε: Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ μζ επζπηχζεζξ ηςκ δμκήζεςκ 

ζημοξ ενβαγυιεκμοξ επί ηςκ αιαλμζημζπζχκ. Γζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ επζπηχζεςκ 

ηςκ «δμκήζεςκ ζε υθμ ημ ζχια» δζελήπεδ ένεοκα ζημ πνμζςπζηυ 

αιαλμζημζπζχκ ημο ΟΔ. Ζ ένεοκα έθααε πχνα ζε δφμ πνμκζηέξ πενζυδμοξ, ιία 

ηαηά ημ 2002 (Οιάδα Α) ηαζ ιία ηαηά ημ 2008 (Οιάδα Β). Γζακειήεδηε ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ απμηεθεί ιεηάθναζδ ηαζ πνμζανιμβή 

ζηα εθθδκζηά ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο έπεζ ακαπηφλεζ ημ Vibration Injury Network, 

ενεοκδηζηυ δίηηομ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ πνυθδρδ ηςκ 

ηναοιαηζζιχκ απυ επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε δμκήζεζξ ηαζ πναβιαημπμζήεδηακ 

ιεηνήζεζξ. οκμθζηά ενβάγμκηαζ ζηζξ αιαλμζημζπίεξ 535 άημια. Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ ζοιπθδνχεδηακ ηαζ επζζηνάθδηακ 239 ενςηδιαημθυβζα. Σα 

ενςηδιαημθυβζα δζακειήεδηακ ιε ηοπαία δεζβιαημθδρία. Όθμζ μζ ενβαγυιεκμζ 

είκαζ άκδνεξ. Γζα κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ ενβαζία ημοξ πνδζζιμπμζμφκ 

αοημηίκδημ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ πνεζάγμκηαζ πνυκμ θζβυηενμ απυ 

20 θεπηά βζα κα ιεηααμφκ ζηδκ ενβαζία ημοξ. Οζ ενβαγυιεκμζ ηδξ Οιάδαξ Β 

ηάεμκηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά πενζζζυηενεξ χνεξ ηδκ διένα ζηδκ ενβαζία ημοξ, 

πςνίξ κα δμκμφκηαζ. Γεκζηά, δζαπζζηχεδηε ζηδκ Οιάδα Α ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζηδ ιέζδ δθζηία ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο ακέθενακ υηζ έπμοκ εκυπθδζδ 

ζημοξ ηανπμφξ ηαζ ζηδ ιέζδ δθζηία αοηχκ πμο δεκ ακέθενακ εκυπθδζδ ζημοξ 

ηανπμφξ. Αοημί πμο ακέθενακ εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ είπακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ δθζηία. ημ ηιήια ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο αθμνά ζηδκ 

ακζηακυηδηα θυβς πυκςκ ζηδκ πθάηδ δζαπζζηχεδηε υηζ δ Οιάδα Β έπεζ θζβυηενδ 

ακζηακυηδηα ηαηά 0,79 ηδξ ιμκάδαξ. Άνα δ Οιάδα Β έπεζ «αεθηίςζδ» 10,62% 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ Οιάδα Α. Απυ ηδκ ακάθοζδ βζα ηδ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ζημν 

ηδξ παναβμκηζηήξ ακάθοζδξ πνμέηορε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ηςκ ιέζςκ ηζιχκ ηςκ ζημν ηςκ παναβυκηςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ ελεηαγυιεκςκ 

μιάδςκ ενβαγμιέκςκ (δζεκενβήεδηε έθεβπμξ δζαθμνάξ ιέζςκ ηζιχκ, t-test). Σμ 

ιέζμ ζημν ηδξ βεκζηήξ ζηακμπμίδζδξ αθθά ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ 

είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιζηνυηενμ ζηδκ Α Οιάδα ζε ζπέζδ ιε ηδ Β μιάδα. 

Ακηίεεηα, ημ ιέζμ ζημν ηςκ ενβαζζαηχκ απαζηήζεςκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

ιεβαθφηενμ ζηδκ Οιάδα Α ζοβηνζηζηά ιε αοηυ ηδξ Οιάδαξ Β. Ακαθμνζηά ιε ηδκ 

hυgeίa@εργασiα  4(1):37-60              
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δθζηία δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζημ ιέζμ ζημν 

ηςκ παναβυκηςκ «ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ» ηαζ «ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ. 

οβηεηνζιέκα, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ ιε δθζηία ιζηνυηενδ απυ 

40 έηδ ηαζ δθζηία ιεηαλφ 40-50, έπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά παιδθυηενμ ζημν 

ζημκ πανάβμκηα «ζπέζεζξ ιε ζοκαδέθθμοξ» ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ιεβαθφηενμοξ 

ενβαγυιεκμοξ (δθζηία ιεβαθφηενδ απυ 50 έηδ). Δπίζδξ, δζαπζζηχεδηε υηζ δ μιάδα 

ενβαγμιέκςκ ιε δθζηία ιζηνυηενδ απυ 40 έηδ, έπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

παιδθυηενμ ζημν ζημκ πανάβμκηα «ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ» ζοβηνζηζηά ιε ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ιε δθζηία 40-50 ηαζ πάκς απυ 50 έηδ. Γζα ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, 

δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζημ ιέζμ ζημν ημο 

πανάβμκηα ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ 

δζαθμνά ζηα ζημν ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ «Τπέναανμξ» ηαζ ηςκ μιάδςκ 

«Παπφζανημξ» ηαζ «μαανά παπφζανημξ» ιε ιεβαθφηενμ ζημν αοηυ ηςκ 

οπέναανςκ. Γζα ηδ ζοκμθζηή έηεεζδ δζαπζζηχεδηε υηζ ζημκ πανάβμκηα ζπέζεζξ 

ιε ζοκαδέθθμοξ, μζ ενβαγυιεκμζ ιε ιέηνζα έηεεζδ έπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά απυ αοημφξ ιε παιδθή έηεεζδ ηαζ ιε ορδθή έηεεζδ. Δπζπθέμκ ζημκ 

πανάβμκηα ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ζε αοημφξ ιε ιέηνζα έηεεζδ ηαζ ζε αοημφξ ιε ορδθή έηεεζδ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ 

ιεηνήζεζξ εθήθεδζακ οπ’ υρδ δ Καηάζηαζε ηδεξνδξνκηθήο Γξακκήο 

(μδυζηνςια) ηαζ ημ Σξνραίν Τιηθφ (Όπδια). Οζ ιεηνήζεζξ έβζκακ ζε δζάθμνεξ 

εέζεζξ ενβαζίαξ ιε ηα επζηαποκζζυιεηνα ημπμεεηδιέκα ζηα ηαείζιαηα ή ζημ 

δάπεδμ. Απυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ ιεηνήζεςκ πνμηφπηεζ υηζ μζ  ηζιέξ πμο 

ιεηνήεδηακ δεκ οπενααίκμοκ ηζξ  μνζαηέξ αθθά ηαζ ηζξ ηζιέξ ακάθδρδξ δνάζδξ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία δεκ οπάνπμοκ αλζυπζζηα ζημζπεία πμο κα 

πνμζδζμνίγμοκ ημκ ανζειυ ηςκ εηηζεέιεκςκ ζε δμκήζεζξ ενβαγυιεκςκ. 

Δκδεζηηζηά, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηεθεοηαία ένεοκα ημο Δπξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 

πενίπμο 5.000.000 ενβαγυιεκμζ εηηίεεκηαζ ζε δυκδζδ άηναξ πεζνυξ - αναπίμκα 

ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ. Απυ αοημφξ ηα 2.000.000 εηηίεεκηαζ ζε επίπεδα δυκδζδξ 

υπμο οπάνπμοκ ζαθείξ ηίκδοκμζ πνυηθδζδξ αθάαδξ. 

Απυ ηα εονήιαηα ηδξ ηέηανηδξ εονςπασηήξ ένεοκαξ βζα ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ημο 

Δονςπασημφ Ηδνφιαημξ βζα ηδ Βεθηίςζδ ηςκ οκεδηχκ Γζααζχζεςξ ηαζ Δνβαζίαξ 

δζαπζζηχεδηε υηζ πενίπμο ημ 15% ηςκ ακδνχκ δδθχκεζ έηεεζδ ζε ηναδαζιμφξ, 

ζοκεπχξ ή ζπεδυκ ζοκεπχξ, έκακηζ πμζμζημφ 5% ακηίζημζπα, ηςκ βοκαζηχκ. Δκχ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηνίηδ εονςπασηή ένεοκα βζα ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ 

δζαπζζηχεδηε υηζ δ ζηαεενή έηεεζδ ζηδ δυκδζδ είκαζ πζμ ημζκή ιεηαλφ ηςκ 

ακδνχκ (15%) απυ υηζ ηςκ βοκαίηεξ (6%). Πανάθθδθα απυ ηδκ έηεεζδ βζα ηζξ 25 

ακαθμνέξ πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Δκςζδξ πνμηφπηεζ υηζ 35,6% ηςκ ακδνχκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ 9,7% ηςκ βοκαζηχκ εηηίεεηαζ ημοθάπζζημκ έκα ηέηανημ ημο 
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πνυκμο ενβαζίαξ ζε δμκήζεζξ. Ζ ηνίηδ βεκζηή ένεοκα ζηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ημο 

Ηδνφιαημξ ημο Γμοαθίκμο δείπκεζ υηζ ηαηά ιέζμκ υνμ ζηδκ Δονχπδ έκα ηνίημ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ εηηίεεηαζ ζε έκα είδμξ δυκδζδξ πνμενπυιεκδξ απυ μπμζαδήπμηε 

πδβή, ενβαθείμ ή ιδπάκδια. Έκαξ πενίπμο ζημοξ 6 ενβαγυιεκμοξ οπυηεζηαζ ζημ 

ιζζυ ημο πνυκμο ημο ζε δμκήζεζξ. 

ηδ Γενιακία ηα ζημζπεία βζα ηδκ έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε δμκήζεζξ δείπκμοκ 

υηζ 17,8% ηςκ πνμζχπςκ ενβάγμκηαζ ζοπκά ιε ζζπονέξ δμκήζεζξ ζηδ βεςνβία 

ηαζ ηδ δαζμκμιία, 15,2% ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ 4,6% ηα μνοπεία, ηδκ δθεηηνζηή 

εκένβεζα, ημ αένζμ ηαζ ηδκ φδνεοζδ. Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ εηηεεεζιέκςκ 

πνμζχπςκ οπμθμβίγεηαζ πενίπμο ζηα 3 εηαημιιφνζα. 

Οζ δμκήζεζξ είκαζ ιδπακζηέξ ηαθακηχζεζξ πμο ιεηαθένμκηαζ ιέζς ζηενεχκ 

ζςιάηςκ. Όηακ ημ ακενχπζκμ ζχια ανίζηεηαζ ζε επαθή ιε ιία δζάηαλδ ή 

ζοζηεοή πμο δμκείηαζ, οπυηεζηαζ ζε ελακαβηαζιέκεξ ιεηαημπίζεζξ απυ ηδ εέζδ 

ζζμννμπίαξ ημο. Μζα δυκδζδ ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ δζάθμνεξ αζηίεξ. ημοξ 

πχνμοξ ενβαζίαξ πμθθέξ είκαζ μζ πδβέξ ηναδαζιχκ: ιδπακήιαηα (αθοζμπνίμκα, 

ηνμοζηζηά ενβαθεία), μπήιαηα, εθηοζηήνεξ η.θπ. Πανυθδ ηδκ ελέθζλδ ζηδκ 

ηαηαζηεοή ημο ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ, απυθοηδ ελάθεζρδ ηςκ ηναδαζιχκ δεκ είκαζ 

εθζηηή. O ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμκ επζδνμφκ μζ δμκήζεζξ ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ είκαζ ζφκεεημξ ηαζ ζοκάνηδζδ πμθθχκ ιεηααθδηχκ, υπςξ δ έκηαζδ 

ηαζ δ ζοπκυηδηά ημοξ, δ δζάνηεζα ηδξ έηεεζδξ ηαζ ημ ιένμξ ημο ζχιαημξ πμο 

εηηίεεηαζ. 

Γζα κα εηηζιδεμφκ αηνζαχξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δμκήζεςκ ζημκ άκενςπμ, 

πνέπεζ κα ελεηαζεμφκ ηα θοζζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ, μζ ηνυπμζ ιεηαθμνάξ ημοξ 

ζημ ακενχπζκμ ζχια ηαεχξ ηαζ δ αζμθμβζηή απάκηδζδ ημο μνβακζζιμφ. 

Ζ επίδναζδ ηςκ δμκήζεςκ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

δζαηαναπέξ ηαζ ζμαανέξ αθάαεξ ζηζξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ, ηαεχξ ηαζ 

δζάθμνεξ ακαημιζηέξ αθθμζχζεζξ ςξ ζοκέπεζα ζοκεπχκ ιζηνμηναοιαηζζιχκ ηςκ 

ιαθαηχκ ζζηχκ. Δπζπθέμκ, πνμηαθεί ηαζ ροπμθμβζηέξ δζαηαναπέξ, πμο είκαζ 

ζηακέξ κα επδνεάζμοκ ανκδηζηά ηδ βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ ηδξ ροπζηήξ εοελίαξ ημο 

αηυιμο, ιεζχκμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα ακηίδναζδξ ημο μνβακζζιμφ ζηα ελςηενζηά 

ενεείζιαηα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αολάκμκηαξ ηζξ πζεακυηδηεξ πνυηθδζδξ 

αηοπήιαημξ. 

Οζ δμκήζεζξ πμο επζδνμφκ ζε υθμ ημ ακενχπζκμ ζχια εκηάζζμκηαζ ζημ θάζια 

ηςκ παιδθχκ (0-2 Ζz) ηαζ ιέζςκ ζοπκμηήηςκ (2-20 Hz). Ζ επαββεθιαηζηή έηεεζδ 

εκημπίγεηαζ ηφνζα ζηζξ ιεηαθμνέξ. Πθήηημοκ ηονίςξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ υνεζα ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηαεζζηζηή ζηάζδ, πνμηαθχκηαξ ηδκ 

ειθάκζζδ δζάθμνςκ ζοιπηςιάηςκ ηονίςξ αζεμοζαίαξ αζηζμθμβίαξ, υπςξ καοηία, 

οπένηαζδ, δζαηαναπέξ ηανδζαημφ νοειμφ, δοζημθίεξ ζηδ πχκερδ, βεκζηή 

δοζθμνία, δφζπκμζα, δζαηαναπέξ ζηδκ ζζμννμπία ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ, αθάαεξ ζηδκ 

ζπμκδοθζηή ζηήθδ η.θπ. 

Οζ δμκήζεζξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ θάζια ηςκ ζοπκμηήηςκ 10-50 Hz, 

πνμζαάθθμοκ ηα μζηά ηαζ ηζξ ανενχζεζξ ηονίςξ ηςκ άηνςκ ηαζ ηδξ ζπμκδοθζηήξ 
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ζηήθδξ πνμηαθχκηαξ εηθφθζζδ ημο ζηεθεημφ, ςξ ζοκέπεζα ιζηνμηναοιαηζζιχκ 

ηςκ ζζηχκ. Οζ δμκήζεζξ ηςκ ζοπκμηήηςκ πάκς απυ 50 Hz υπςξ αοηέξ πμο 

πνμηαθμφκηαζ απυ ηα ηνοπάκζα, ηα αθοζμπνίμκα ηαζ άθθα ηνμοζηζηά ή 

πενζζηνεθυιεκα ενβαθεία, πνμηαθμφκ δζάθμνεξ κεονμαββεζαηέξ εηδδθχζεζξ ηαζ 

εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ηθζκζηή εζηυκα πμο παναηηδνίγεζ ημ «θαζκυιεκμ Raynaud» ή 

ζφιπηςια ημο «θεοημφ δαηηφθμο». 

 
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

Σμ δείβια ηδξ ιεθέηδξ απμηέθεζε ημ πνμζςπζηυ αιαλμζημζπζχκ ημο ΟΔ ζημ 

μπμίμ δζακειήεδηε ημ «Δνςηδιαημθυβζμ βζα ηδκ Δλέηαζδ ηδξ Τβείαξ ηαηά 

Πενζυδμοξ». Γζα κα αολδεεί δ ζοιιεημπή ζηδκ ένεοκα, μζ δζμζηήζεζξ ηαζ ηα 

ζςιαηεία ηςκ ενβαγμιέκςκ είπακ ηδκ εοηαζνία κα δμοκ ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ κα εβηνίκμοκ ηδ πνήζδ ημο πνζκ ηδ δζακμιή ημο. Ζ ένεοκα 

έβζκε ζε δφμ πνμκζηέξ πενζυδμοξ, ιία ηαηά ημ 2002 ηαζ ιία ηαηά ημ 2008. Σμ 

ενςηδιαημθυβζμ απμηεθεί ιεηάθναζδ ηαζ πνμζανιμβή ζηα εθθδκζηά ημο 

ενςηδιαημθμβίμο πμο έπεζ ακαπηφλεζ ημ Vibration Injury Network. Σμ ενεοκδηζηυ 

αοηυ δίηηομ αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ πνυθδρδ ηςκ ηναοιαηζζιχκ απυ 

επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε δμκήζεζξ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζθαιαάκεζ ηέζζενα 

ηιήιαηα. ημ πνχημ ηιήια πενζθαιαάκμκηαζ πνμζςπζηέξ ηαζ βεκζηέξ 

πθδνμθμνίεξ, ζημ δεφηενμ ηιήια πενζθαιαάκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ 

πενζαάθθμκ ενβαζίαξ, ζημ ηνίημ ηιήια ζοβηεκηνχκεηαζ ημ πνμζςπζηυ ζαηνζηυ 

ζζημνζηυ ηςκ ενβαγμιέκςκ εκχ ζημ ηέηανημ ηιήια βίκεηαζ ιέηνδζδ ηδξ 

ζηακμπμίδζδξ απυ ηδκ ενβαζία. Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ ζημζπείςκ ζοβηεκηνχεδηακ 

93 ενςηδιαημθυβζα ηαηά ηδκ πνχηδ ηαζ 146 ηαηά ηδ δεφηενδ πνμκζηή πενίμδμ. Σα 

ενςηδιαημθυβζα πμο δζακειήεδηακ απυ ημκ ενεοκδηή ήηακ ακχκοια, 

αοημζοιπθδνμφιεκα ηαζ δζαζθάθζγακ ηδκ ειπζζηεοηζηυηδηα ηςκ απακηήζεςκ. Ζ 

δζακμιή ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ έβζκε ιε ηοπαία δεζβιαημθδρία ηαζ βζα ηδκ ακάθοζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ηα ζηαηζζηζηά πνμβνάιιαηα SPSS, Minitab, 

ηαεχξ ηαζ ημ Excel. Πένα απυ ηα πενζβναθζηά απμηεθέζιαηα, μζ ιέεμδμζ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ έθεβπμξ student (t-test), παναβμκηζηή ακάθοζδ ηαζ 

έθεβπμξ π2. Ζ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηέεδηε ζημ 0,05. Καηά ηδκ ένεοκα 

δζελήπεδζακ ηαζ ιεηνήζεζξ ηςκ δμκήζεςκ. Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ 

ιεηνήζεςκ εθήθεδζακ οπ’ υρδ δ ηαηάζηαζδ ηδξ ζδδνμδνμιζηήξ Γναιιήξ 

Σνμπαίμ Τθζηυ. 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

Γεκνγξαθηθά 

 

Οζ ενβαγυιεκμζ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ιεθέηδ ήηακ υθμζ άκδνεξ. ηδκ μιάδα Α δ 

δθζηία ηςκ ενβαγμιέκςκ ήηακ 42,4±4,5 εκχ ζηδκ μιάδα Β ήηακ 48,8±3,8. ημ 
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ελεηαγυιεκμ δείβια ηάπμζμζ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ είκαζ ίδζμζ. Δλαζηίαξ αοημφ, 

παναηδνείηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδ ιέζδ δθζηία ηςκ δφμ μιάδςκ 

(απυ έθεβπμ ζζυηδηαξ ιέζςκ p<0.01). Με ηδ βοικαζηζηή θαίκεηαζ κα αζπμθείηαζ ημ 

23,7% (επί ηςκ απμηνζεέκηςκ) απυ ηδκ μιάδα Α ηαζ ημ 28,1% απυ ηδκ μιάδα Β. 

Ακαθοηζηά δ ζοπκυηδηα ηδξ έκηαζδξ ηδξ βοικαζηζηήξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 1. Ζ 

πθεζμρδθία ηςκ απμηνζεέκηςκ (69,2%) ηδξ μιάδαξ Β είκαζ ηαπκζζηέξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ αθημυθ ηαζ ηςκ δφμ μιάδςκ. Απυ ηδ ιεθέηδ ημο 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο (Body mass index, BMI) δζαπζζηχεδηε υηζ ζηδκ Οιάδα Α 

ημ πμζμζηυ ηςκ οπέναανςκ είκαζ δζπθάζζμ απυ αοηυ ηδξ Οιάδαξ Β, εκχ ημ 

πμζμζηυ ηςκ ζμαανά παπφζανηςκ ζηδκ Οιάδα Β είκαζ ηνζπθάζζμ απυ αοηυ ηδξ 

Οιάδαξ Α. 

 
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

Γπκλαζηηθή 23,7 28,1 

Δμαληιεηηθή γπκλαζηηθή   

Πμηέ 44,1 34,9 

<1 θμνά/εαδμιάδα 26,9 20,5 

1-2 θμνέξ/εαδμιάδα 6,5 30,1 

≥3 θμνέξ/εαδμιάδα 2,2 3,4 

Καεδιενζκά - 2,7 

Καπληζηήο ή πξψελ θαπληζηήο 39,8 69,2 

Καηαλάισζε αιθνφι 71,0 77,4 

Δαδμιάδα   

1-3 πμηήνζα 47,3 44,5 

4-6 πμηήνζα 20,4 24,7 

>6 πμηήνζα 5,4 13,0 

Ζιένα   

<1 πμηήνζ 67,7 49,3 

2-3 πμηήνζα 7,5 14,4 

>2 πμηήνζα  5,5 

Γείθηεο κάδαο ζψκαηνο   

Ηδακζηυ αάνμξ 11,5 17,6 

Τπέναανμξ 42,3 20,6 

Παπφζανημξ 37,2 31,3 

μαανά Παπφζανημξ 9,0 30,5 

 

Πίλαθαο 1. Υαναηηδνζζηζηά ημο ελεηαγυιεκμο πθδεοζιμφ ακά Οιάδα (%). 

 

Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 

ημ ηιήια 2 ημο ενςηδιαημθμβίμο δίκμκηαζ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. Αοηέξ είκαζ ηα 

έηδ ενβαζίαξ, μζ χνεξ ακά διένα, μζ διένεξ ακά εαδμιάδα ηαζ μζ εαδμιάδεξ ακά 

έημξ πμο έπμοκ ακαθένεζ μζ ενβαγυιεκμζ υηζ ενβάγμκηαζ. Γζα κα ζοκδοαζημφκ υθα 
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αοηά ηα ζημζπεία οπμθμβίζηδηε έκαξ δείηηδξ πμο είκαζ μζ ζοκμθζηέξ ενβαημχνεξ 

ημο ηάεε ενβαγυιεκμο ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ έηεεζή ημο. 

Ο ηεθζηυξ δείηηδξ εηθνάγεζ πζθζάδεξ ενβαημχνεξ. Γζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ 

οπμθμβζζιχκ μ παναπάκς δείηηδξ δζαζνέεδηε ιε ημ 1000. Ο ιέζμξ δείηηδξ 

έηεεζδξ βζα ηδκ Οιάδα Α είκαζ 37,28, εκχ υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ βζα ηδκ Οιάδα 

Β είκαζ 46,42 πςνίξ υιςξ κα οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά. 

Οζ πενζζζυηενμζ ενβαγυιεκμζ βζα κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ ενβαζία ημοξ 

πνδζζιμπμζμφκ αοημηίκδημ (αθ. πίκαηα 2). Πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ 

ενβαγυιεκμοξ πνεζάγμκηαζ πνυκμ θζβυηενμ απυ 20 θεπηά βζα κα ιεηααμφκ ζηδκ 

ενβαζία ημοξ. 

 
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

Μεηαθνξηθφ κέζν   

Αοημηίκδημ 78,5 72,6 

Λεςθμνείμ 8,6 4,1 

Σνέκμ 3,2 4,8 

Πμδήθαημ 2,2 4,1 

Με ηα πυδζα 6,5 11,6 

Υξφλνο κεηάβαζεο (ιεπηά)   

<20 59,1 57,5 

20-40 22,6 26,7 

40-60 12,9 10,3 

>60 4,3 3,4 

Σξφπνο/ηαρχηεηα νδήγεζεο   

ηαεενή 22,6 47,3 

Ανβή 3,2 6,8 

Γνήβμνδ 6,5 11,6 

Δπζηαποκυιεκδ/επζαναδοκυιεκδ 25,8 17,1 

 

Πίλαθαο 2. Μεηαθμνζηυ ιέζμ απυ ηαζ πνμξ ηδκ ενβαζία ηαζ πνυκμξ ιεηάααζδξ. 

 

ηδκ Οιάδα Α πενίπμο ημ έκα ηέηανημ ηςκ ενβαγμιέκςκ μδδβεί ιε ζηαεενή 

ηαπφηδηα ηαζ επίζδξ ημ έκα ηέηανημ ηςκ ενβαγμιέκςκ μδδβεί ιε 

επζηαποκυιεκδ/επζαναδοκυιεκδ ηαπφηδηα. Ακηίεεηα ζηδκ Οιάδα Β πενίπμο μζ 

ιζζμί ενβαγυιεκμζ (47,3%) ακαθένμοκ υηζ ζοκήεςξ δ ηαπφηδηα μδήβδζδξ είκαζ 

ζηαεενή. ηδκ Α Οιάδα ημ 58% ηςκ ενβαγμιέκςκ ακέθενε υηζ μ ηάεζζιά ημοξ 

είκαζ ακανηχιεκμ εκχ ζηδκ Οιάδα Β ιυθζξ ημ 28% ακέθενε ημ ίδζμ. ημκ πίκαηα 6 

πανμοζζάγεηαζ ημ είδμξ ηδξ ακάνηδζδξ πμο ακαθένεδηε ζοπκυηενα απυ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ. Πανμοζζάγεηαζ επίζδξ ημ πμζμζηυ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο έπμοκ 

νοειζγυιεκδ εέζδ (66,7% βζα ηδκ Οιάδα Α ηαζ 59,6% βζα ηδκ Οιάδα Β), ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ ενβαγυιεκςκ πμο νοειίγμοκ ηδ εέζδ ημοξ. οκμθζηά 

θαίκεηαζ υηζ ημ 61,3% απυ ηδκ Οιάδα Α ηαζ 35,6% απυ ηδκ Οιάδα Β έπεζ θάαεζ 

μδδβίεξ, ζπεηζηά ιε ηδ νφειζζδ ημο ηαείζιαηυξ ημοξ. 
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 Οκάδα Α Οκάδα Β 

 

Κάζηζκα αλαξηψκελν 

 

  

Όπζ 6,5 34,9 

Ναζ 58,1 

 

28,1 

 

 

Δίδνο αλάξηεζεο 

 

  

ιδπακζηή ακάνηδζδ 39,8 37,7 

ακάνηδζδ αένμξ 1,1 1,4 

οδναοθζηυ ζφζηδια ακάνηδζδξ 

 

23,7 

 

6,8 

 

 

Ρπζκηδφκελε ζέζε 

 

  

Όπζ 2,2 14,4 

Ναζ 

 

66,7 

 

59,6 

 

 

Ρπζκίδεηε ηε ζέζε ζαο; 

 

 

66,7 

 

50,0 

 

Λάβαηε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηνπ 

θαζίζκαηφο ζαο; 

 

  

Όπζ 5,4 26,0 

Ναζ 61,3 

 

35,6 

 

 

Πίλαθαο 3. Δίδμξ ηαείζιαημξ. 

 
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

ςζηυ οπμζηήνζβια βζα ηδκ πθάηδ 65,6 64,4 

Ξεπςνζζηυ οπμζηήνζβια ζηδκ πθάηδ 35,5 26,7 

ηδνίβιαηα βζα ημοξ αναπίμκεξ 38,7 24,7 

Υνδζζιμπμζείηε ηα ζηδνίβιαηα βζα ημοξ 

αναπίμκεξ ηαηά ηδκ μδήβδζδ; 

37,6 17,8 

 

Πίλαθαο 4. Τπμζηδνίβιαηα. 

 

Πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ 60% ηαζ βζα ηζξ δφμ ελεηαγυιεκεξ μιάδεξ ακαθένεζ υηζ 

ημ ηάεζζιά έπεζ ζςζηυ οπμζηήνζβια ζηδκ πθάηδ. Πανυθα αοηά πενίπμο ημ 35,5% 
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ζηδκ Οιάδα Α ηαζ ημ 26,7% ζηδκ Οιάδα Β πνδζζιμπμζεί λεπςνζζηυ οπμζηήνζβια 

(γχκδ) υηακ μδδβεί. 

Σμ 38,7% απυ ηδκ Οιάδα Α ηαζ ημ 26,7% απυ ηδκ Οιάδα Β ακέθενε υηζ ημ 

ηάεζζιά ημοξ έπεζ ζηδνίβιαηα βζα ημοξ αναπίμκεξ. Σμ 37,6% απυ ηδκ Οιάδα Α ηαζ 

ημ 17,8% απυ ηδκ Οιάδα Β πνδζζιμπμζεί ηα ζηδνίβιαηα βζα ημοξ αναπίμκεξ ηαηά 

ηδκ μδήβδζδ. 

  
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

 

Πφζν ζπρλά ηξαληάδεηαη ην φρεκά ζαο έηζη πνπ ην 

ζψκα ζαο αλαζεθψλεηαη απφ ην θάζηζκά; 

 

  

Πμηέ 7,5 39,7 

Λζβυηενμ απυ 5 θμνέξ ηδκ διένα 25,8 27,4 

Πενζζζυηενμ απυ 5 θμνέξ ηδκ διένα, αθθά θζβυηενμ 

απυ 5 θμνέξ ηδκ χνα 
9,7 6,2 

Πενζζζυηενμ απυ 5 θμνέξ ακά χνα, αθθά θζβυηενμ 

απυ 5 θμνέξ ακά θεπηυ 
31,2 6,8 

Πενζζζυηενμ απυ 5 θμνέξ ακά θεπηυ 2,2 

 

4,1 

 

 

Πφζν ζπρλά ην θάησ κέξνο ηνπ θαζίζκαηφο ζαο 

αλαζεθψλεηαη ελψ νδεγείηε; 

 

  

Πμηέ 37,6 65,8 

Λζβυηενμ απυ 5 θμνέξ ηδκ διένα 3,2 13,0 

Πενζζζυηενμ απυ 5 θμνέξ ηδκ διένα, αθθά θζβυηενμ 

απυ 5 θμνέξ ηδκ χνα 
4,3 ,7 

Πενζζζυηενμ απυ 5 θμνέξ ακά χνα, αθθά θζβυηενμ 

απυ 5 θμνέξ ακά θεπηυ 
30,1 2,1 

Πενζζζυηενμ απυ 5 θμνέξ ακά θεπηυ 

 
 

2,1 

 

 

Πίλαθαο 5. Σνάκηαβια. 

 

ηδκ ενχηδζδ «πυζμ ζοπκά ημ υπδιά ζαξ ηνακηάγεηαζ έηζζ πμο ημ ζχια ζαξ 

ακαζδηχκεηαζ απυ ημ ηάεζζια», ημ 31,2% ηδξ Οιάδαξ Α απάκηδζε «πενζζζυηενμ 

απυ 5 θμνέξ ηδκ χνα, αθθά θζβυηενμ απυ 5 θμνέξ ακά θεπηυ» εκχ ημ 26% 

απάκηδζε «θζβυηενμ απυ 5 θμνέξ ηδκ διένα». ηδκ Οιάδα Β δ πθεζμρδθία 

(ζπεδυκ 70%) απάκηδζε υηζ «πμηέ» ή «θζβυηενμ απυ 5 θμνέξ ηδκ διένα» 

ηνακηάγεηαζ ημ υπδιά ημοξ. 

Ακηίζημζπδ ακμιμζμβέκεζα παναηδνείηαζ ηαζ ζηζξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ ζηδκ 

ενχηδζδ πυζμ ζοπκά ημ ηάης ιένμξ ημο ηαείζιαηυξ ζαξ ακαζδηχκεηαζ εκχ 

μδδβείηε. Σμ 37,6% ηδξ Οιάδαξ Α απάκηδζε «πμηέ» ηαζ ημ 30% ηδξ ίδζα μιάδα 
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απάκηδζε «Πενζζζυηενμ απυ 5 θμνέξ ακά χνα, αθθά θζβυηενμ απυ 5 θμνέξ ακά 

θεπηυ». Ακηίεεηα ημ 66% ηδξ Οιάδαξ Β απάκηδζε «πμηέ», ζηδκ ίδζα ενχηδζδ 

(πίκαηαξ 5). 

 
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

 

Γπζθνξία απφ ηε κεραληθή δφλεζε ή εθηίλαμε ζηελ 

εξγαζία 

 

  

Κάεεηδ δυκδζδ 94,6 70,5 

Διπνυζεζα/μπίζεζα δυκδζδ 74,2 54,8 

Πθεονζηή δυκδζδ 77,4 

 

56,2 

 

 

Πίλαθαο 6. Μδπακζηή δυκδζδ ή εηηίκαλδ. 

 

Μεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ αζχκεζ δοζθμνία απυ ηδκ 

ιδπακζηή δυκδζδ ή εηηίκαλδ ζηδκ ενβαζία ημο, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα 6. 

 
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

Πυζεξ χνεξ ηδκ διένα ηάεεζηε πςνίξ κα 

δμκείζηε ζηδκ ενβαζία ζαξ; 

1,3±2,3 3,2±5,0 

Πυζεξ ιένεξ ηδκ εαδμιάδα ηάεεζηε; 2,4±1,2 2,4±1,6 

Πυζεξ εαδμιάδεξ ημ πνυκμο ηάεεζηε; 9,0±12,9 10,0±17,2 

 

Πίλαθαο 7. Μέζμξ πνυκμξ (±ηοπζηή απυηθζζδ) πςνίξ δυκδζδ. 

 

Οζ ενβαγυιεκμζ ηδξ Οιάδαξ Β ηάεμκηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά πενζζζυηενεξ χνεξ 

ηδκ διένα ζηδκ ενβαζία ημοξ, πςνίξ κα δμκμφκηαζ (αθ. πίκαηα 7). 

Σμ 76% ηδξ Οιάδαξ Α ηαζ ημ 53% ηδξ Οιάδαξ Β ακέθενε υηζ δεκ έπεζ ιία εέζδ 

ζοζηνμθήξ πςνίξ κα δμκείηαζ ζοπκά ή/ηαζ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα. 

 
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

Πυζεξ χνεξ ζε ιζα ζοκδεζζιέκδ διένα 

ζηέηεζηε/πενπαηάηε ζηδκ ενβαζία ζαξ; 

3,6±3,6 5,90±2,8 

Πυζεξ ιένεξ ηδκ εαδμιάδα ενβάγεζηε; 4,5±0,6 5,9±5,1 

Πυζεξ εαδμιάδεξ ημ πνυκμ ενβάγεζηε; 46,4±4,6 46,6±8,6 

 

Πίλαθαο 8. Μέζδ πνμκζηή δζάνηεζα (±ηοπζηή απυηθζζδ) πμο μζ ενβαγυιεκμζ 

ζηέημκηαζ/πενπαηάκε, ενβάγμκηαζ. 

 

Οζ ενβαγυιεκμζ ηδξ Οιάδαξ Β ακέθενακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά πενζζζυηενεξ χνα 

πμο ζηέημκηαζ/πενπαημφκ ζηδκ ενβαζία απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηδξ Οιάδαξ Α 
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ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά πενζζζυηενεξ ιένεξ ενβαζίαξ (πίκαηαξ 

8). ε ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ απυ ηζξ δφμ μιάδεξ, δ ενβαζία ημο 

πενζέπεζ ακφρςζδ. Ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 9. 

 
 Οκάδα Α Οκάδα Β 

Ζ ενβαζία πενζέπεζ ακφρςζδ 25,8 50,7 

Ακφρςζδ ιε αδέλζεξ ηζκήζεζξ 5,4 37,7 

Ακ μδδβείξ ηαζ ακορχκεζξ ζηδκ ενβαζία ζμο 

πυζμ ζοπκά ακορχκεζξ αιέζςξ ιεηά ηδκ 

μδήβδζδ 

  

πάκζα 21,5 29,5 

Πενζζηαζζαηά 2,2 15,8 

οπκά 4,3 9,6 

Παναηεηαιέκδ ή επακαθαιαακυιεκδ ενβαζία πμο 

εηηεθείηαζ ιε ηδκ πθάηδ 

  

Κθίζδ πνμξ ηα ειπνυξ, πνμξ ηα πίζς ή πθεονζηά 51,6 39,7 

Πενζζηνμθή 43,0 26,7 

Σαοηυπνμκδ ηθίζδ ηαζ πενζζηνμθή 43,0 36,3 

Δπακαθαιαακυιεκδ, παναηεηαιέκδ ή δφζημθδ 

ιεηαθμνά, χεδζδ ή έθλδ θμνηίςκ 

17,2 38,4 

 

Πίλαθαο 9. πεηζηή ζοπκυηδηα (%) ζοιιεημπήξ ζε ενβαζίεξ ακφρςζδξ. 

 

πκπηψκαηα απφ ην κπνζθειεηηθφ 

 

Σμ ηιήια 3 ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο δζακειήεδηε ζημοξ ενβαγυιεκμοξ, 

πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ βζα ηδξ εκμπθήζεζξ πμο πζεακχξ είπακ: 

 

α) ζε δζαθμνεηζηά ιένδ ημο ζχιαημξ (πθάηδ, θαζιυξ, χιμζ), 

 

α) ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ (ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 7 

διενχκ ή ηςκ ηεθεοηαίςκ 12 ιδκχκ). 

 

Δλεηάγεηαζ επίζδξ δ φπανλδ εκμπθήζεςκ (υπςξ άθβμξ, πυκμξ, δοζθμνία, 

ιμφδζαζια) ζε αβηχκεξ, ηανπμφξ/πένζα, ρδθά ζηδκ πθάηδ, 

βμθμφξ/ιδνμφξ/βθμοημφξ, βυκαηα, αζηναβάθμοξ/πυδζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ηεθεοηαίςκ 12 ιδκχκ. 

Όζμζ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ δεκ είπακ ηάπμζα εκυπθδζδ ζε ιένδ ημο ζχιαηυξ 

ημοξ, αβκυδζακ ηα ηιήιαηα ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο ακαθένμκηακ ζε αοηά. 

ημοξ επυιεκμοξ πίκαηεξ πανμοζζάγεηαζ ακαθοηζηά μ επζπμθαζιυξ ηδξ ακαθμνάξ 

ηςκ ιομζηεθεηζηχκ εκμπθδιάηςκ ακά μιάδα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 7 

διενχκ ηαζ ηςκ ηεθεοηαίςκ 12 ιδκχκ. 
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Δλνριήζεηο Οκάδα Α Οκάδα Β 

Υαιδθά ζηδκ πθάηδ   
πάκζα 6,5 14,4 

οπκά 6,5 15,8 

Λαζιυξ   
πάκζα 1,1 6,2 

οπκά 5,4 8,2 

Ώιμζ   
πάκζα - 8,9 

οπκά 2,2 6,2 
 

Πίλαθαο 10. Δπζπμθαζιυξ (%) ακαθμνάξ ιομζηεθεηζηχκ εκμπθδιάηςκ ακά μιάδα 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 7 διενχκ (πθάηδ, θαζιυξ, χιμζ). 

 
Δλνριήζεηο Οκάδα Α Οκάδα Β 

Υαιδθά ζηδκ πθάηδ   
πάκζα 9,7 12,3 

οπκά 7,5 20,5 

Λαζιυξ   
πάκζα 1,1 10,3 

οπκά 5,4 9,6 

Ώιμζ   
πάκζα - 11,0 

οπκά 2,2 7,5 
 

Πίλαθαο 11. Δπζπμθαζιυξ (%) ακαθμνάξ ιομζηεθεηζηχκ εκμπθδιάηςκ ακά μιάδα 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 12 ιδκχκ (πθάηδ, θαζιυξ, χιμζ). 

 
Δλνριήζεηο Οκάδα Α Οκάδα Β 
Αβηχκεξ 2,2 6,2 

Κανπυξ/πένζα 4,3 7,5 

Φδθά ζηδκ πθάηδ - - 

Γμθμί/ιδνμί/βθμοημί 32,3 10,3 

Γυκαηα 8,6 24,0 

Αζηνάβαθμζ/πυδζα 24,7 15,8 
 

Πίλαθαο 12. Δπζπμθαζιυξ (%) ακαθμνάξ ιομζηεθεηζηχκ εκμπθδιάηςκ ακά μιάδα 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 12 ιδκχκ (άθθα ιένδ ζχιαημξ). 

 
Δλνριήζεηο Οκάδα Α Οκάδα Β 
Ρήλδ ιέζα ζηδ αμοαςκζηή πχνα 4,3 5,5 

Πεπηζηέξ δζαηαναπέξ 14,0 21,9 

Κοηθμθμνζηά πνμαθήιαηα 15,1 20,5 

Φαζκυιεκμ Raynaud’s 1,1 2,1 

Οονζηέξ δζαηαναπέξ 2,2 6,8 

Δκμπθήζεζξ ζημ πνυζημμ (ίθζββμζ) 1,1 8,2 
 

Πίλαθαο 13. Δπζπμθαζιυξ (%) ακαθμνάξ άθθςκ δζαηαναπχκ. 
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Όπςξ θαίκεηαζ μζ πθεζμρδθία ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ ακέθενακ 

ζοπκυηενα υηζ οπμθένμοκ απυ πεπηζηέξ δζαηαναπέξ (14% ζηδκ Οιάδα Α ηαζ 22% 

ζηδκ Οιάδα Β) ηαεχξ ηαζ απυ ηοηθμθμνζηά πνμαθήιαηα (15% ζηδκ Οιάδα Α ηαζ 

21% ζηδκ Οιάδα Β).  

Έβζκε δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ δδιμβναθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο δείβιαημξ 

ζε ζπέζδ ιε ηζξ εκμπθήζεζξ πμο ακέθενακ μζ ενβαγυιεκμζ απυ ηζξ δφμ 

δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ. Σα δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά ήηακ δ δθζηία, μ δείηηδξ 

ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ δ επαββεθιαηζηή έηεεζδ. 

ηδκ Οιάδα Α, δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδ ιέζδ δθζηία ηςκ 

ενβαγμιέκςκ πμο ακέθενακ υηζ έπμοκ εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ ηαζ ζηδ ιέζδ 

δθζηία αοηχκ πμο δεκ ακέθενακ εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ. Αοημί πμο ακέθενακ 

εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ είπακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ δθζηία. 

 
 Μέζδ δθζηία 

 Οιάδα Α Οιάδα Β 

Δλφριεζε ζηνπο θαξπνχο   

Όπζ 42,6(±4,7) 50,0(±4,2) 

Ναζ 48,0(±2,9) 49,2(±3,4) 

 

Πίλαθαο 14. Ζθζηία ηαζ εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ. 

 

Γζα ηζξ θμζπέξ εκμπθήζεζξ πμο ακαθένεδηακ δεκ δζαπζζηχεδηακ ηάπμζα 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά εονήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα δζενεοκχιεκα δδιμβναθζηά 

παναηηδνζζηζηά. 

 
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ROLAND ΚΑΗ MORRIS ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 

Γζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ακζηακυηδηαξ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο επζδνά μ 

πυκμξ ζηδκ πθάηδ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνμζανιμζιέκμ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα 

ενςηδιαημθυβζμ ηςκ Roland - Morris Disability Questionnaire - RMDQ (Roland, 

1983). Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκεεημ, ζηαειζζιέκμ ζηδκ Δθθάδα (Boscainos, 2003), 

ενςηδιαημθυβζμ ακίπκεοζδξ ηδξ ακζηακυηδηαξ θυβς πυκςκ ζηδκ πθάηδ. Ζ 

ααειμθυβδζδ ιε ημ RMDQ βίκεηαζ ιε ηδκ πνυζεεζδ ηςκ εεηζηχκ απακηήζεςκ 

πμο ηαηαπςνμφκηαζ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ. Άνα δ ααειμθυβδζδ ηοιαίκεηαζ απυ 

0 ςξ 24 (24 ενςηήζεζξ). Απυ ημοξ 93 ενβαγυιεκμοξ ηδξ Οιάδαξ Α μζ 18 (19,4%) 

απάκηδζακ εεηζηά ηαζ ζδιείςζακ ιέζδ ααειμθμβία 7,44 (±5,67). Απυ ημοξ 146 

ενβαγυιεκμοξ ηδξ Οιάδαξ Β απάκηδζακ εεηζηά μζ 43 (30,0%) ιε παιδθυηενδ υιςξ 

ιέζδ ααειμθμβία, 6,65 (±6,84). Άνα πανυθμ πμο απάκηδζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

ενβαγμιέκςκ ζηδκ Οιάδα Β εεηζηά απάκηδζακ θζβυηενεξ θμνέξ ζηζξ ενςηήζεζξ 

ημο ενςηδιαημθμβίμο. Δπίζδξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ιεβαθφηενμξ μ ιέζμξ 

ααειυξ ακζηακυηδηαξ ζηδκ Οιάδα Α απ’ υηζ ζηδκ Οιάδα Β δ δζαθμνά δεκ είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (t-test). 
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Οκάδα Πιήζνο 

θαηαθαηηθψλ 

απαληήζεσλ 

Μέζε 

βαζκνινγία 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Α 18 7,44 5,67 
0,64 

Β 43 6,81 6,84 
 

Πίλαθαο 15. Καηαθαηζηέξ απακηήζεζξ, ιέζδ ααειμθμβία, ηοπζηή απυηθζζδ ηαζ p-

value ακά μιάδα βζα ημ ενςηδιαημθυβζμ Roland ηαζ Morris βζα ηδκ Ακζηακυηδηα. 
 

Οοζζαζηζηά απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ δ Οιάδα Β έπεζ θζβυηενδ 

ακζηακυηδηα θυβς πυκςκ ζηδκ πθάηδ ηαηά 0,79 ηδξ ιμκάδαξ. Άνα δ Οιάδα Β έπεζ 

«αεθηίςζδ» 10,62% ζοβηνζηζηά ιε ηδκ Οιάδα Α (0,79/7,44*100=10,62%). 
 

 
 

Γξάθεκα 1. Γνάθδια δείηηδ Roland - Morris ακά μιάδα. 
 

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δείθηεο Roland Morris 
 

Οζ δείηηεξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ δδιμβναθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ (δθζηία, 

δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ έηεεζδ ζημκ αθαπηζηυ πανάβμκηα) ηαζ αλζμθυβδζδξ 

ηδξ ακζηακυηδηαξ δεκ πανμοζζάγμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ Οιάδςκ. 
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  Αμηνιφγεζε αληθαλφηεηαο 

  Οκάδα Α Οκάδα Β 

Ζθζηία Pearson’s r -0,079 0,231 

 p-value 0,789 0,174 

Γείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ Pearson’s r 0,539 0,016 

 p-value 0,057 0,924 

οκμθζηή έηεεζδ Pearson’s r -0,015 0,136 

 p-value 0,957 0,499 
 

Πίλαθαο 16. Αλζμθυβδζδ ηδξ ακζηακυηδηαξ. 

 
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ημ ηιήια 4 ημο ενςηδιαημθμβίμο, μζ ενβαγυιεκμζ ηαθμφκηαζ κα αλζμθμβήζμοκ 

ακαθμνέξ ηδξ βεκζηήξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ ενβαζία ημοξ. ε αοηέξ ηζξ ακαθμνέξ 

δδθχκμοκ εάκ ζοιθςκμφκ ή δζαθςκμφκ ααειμθμβχκηαξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ανζειυ 

ζε ιζα 5αάειζα ηθίιαηα Likert απυ ημ 1: «δζαθςκχ ηεθείςξ» έςξ ημ 5: ζοιθςκχ 

ηεθείςξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα κα αλζμθμβδεεί δ 

ζηακμπμίδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ ηδκ ενβαζία ημοξ. Ανπζηά οπμθμβίζηδηε δ 

ιέζδ ηζιή ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ βζα ηάεε ιία απυ ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ δζενεοκήεδηε 

ακ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ Οιάδςκ. 

 
 κ±ζ  

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία Οκάδα Α Οκάδα Β p-value 

Απμθαιαάκς ηδκ ενβαζία ιμο 3,7 ±1,0 3,5 ±1,2 0,378 

Ζ ενβαζία ιμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνμζδμηίεξ ιμο 3,5 ±1,1 3,4 ±1,3 0,933 

Μπμνχ κα γδηήζς αμήεεζα απυ έκακ ζοκάδεθθμ 

υηακ έπς πνυαθδια 
3,8 ±1,1 4,3 ±0,9 0,001 

Ζ ενβαζία ιμο είκαζ ζηακμπμζδηζηή 3,6 ±1,0 3,8 ±1,1 0,440 

οιπαεχ ημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ιμο 
3,9 ±1,0 4,2 ±1,0 0,031 

Ζ ενβαζία ιμο έπεζ πκεοιαηζηέξ απαζηήζεζξ 4,6 ±0,8 3,8 ±1,1 0,000 

Απμθαιαάκς ηα ηαεήημκηα πμο πανέπεζ δ ενβαζία 

ιμο 
3,7 ±0,9 3,6 ±1,2 0,452 

ογδηχ ιαγί ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ δζάθμνα γδηήιαηα 3,9 ±1,1 4,4 ±,8 0,000 

Ζ ενβαζία ιμο απαζηεί πκεοιαηζηή ζοβηέκηνςζδ 4,7 ±0,8 3,9 ±1,1 0,000 

Δίιαζ εοηοπζζιέκμξ ιε ηδκ ενβαζία ιμο 3,4 ±1,0 3,6 ±1,2 0,370 

Ζ ενβαζία ιμο ζοκεπάβεηαζ εοεφκεξ 4,9 ±0,4 4,8 ±0,5 0,018 

Θα ζφζηδκα ζε έκακ θίθμ ηδκ ενβαζία ιμο 3,1 ±1,2 3,7 ±1,3 0,001 

Ζ ενβαζία ιμο ιε ζηεκμπςνεί 2,0 ±1,3 2,5 ±1,3 0,003 

Θα δζάθεβα πάθζ ηδκ ίδζα ενβαζία, ζημκ ίδζμ πχνμ 3,1 ±1,3 3,5 ±1,4 0,036 

Οζ ζοκάδεθθμί ιμο δέπμκηαζ ηαζ οπμζηδνίγμοκ ηζξ 

κέεξ ιμο ζδέεξ 
3,3 ±0,9 3,4 ±1,1 0,616 

 

Πίλαθαο 17. Μέζδ ηζιή (ι) ± ηοπζηή απυηθζζδ (ζ) βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ 

ζηακμπμίδζδξ απυ ηδκ ενβαζία. 
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ημκ πίκαηα 17 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ ααειμθμβία βζα ηδκ ιέηνδζδ ηδξ 

ζηακμπμίδζδξ πμο δυεδηε απυ ηζξ δφμ μιάδεξ. Έηζζ δζαθμνά δζαπζζηχεδηε ζηζξ 

ενςηήζεζξ (ζηδκ πανέκεεζδ ζδιεζχκεηαζ πζα μιάδα είπε ιεβαθφηενδ ιέζδ ηζιή): 

- Μπμνχ κα γδηήζς αμήεεζα απυ έκακ ζοκάδεθθμ υηακ έπς πνυαθδια (Οιάδα Β)  

- οιπαεχ ημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο (Οιάδα Β) 

- Ζ ενβαζία ιμο έπεζ πκεοιαηζηέξ απαζηήζεζξ (Οιάδα Α) 

- ογδηχ ιαγί ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ δζάθμνα γδηήιαηα (Οιάδα Β) 

- Ζ ενβαζία ιμο απαζηεί πκεοιαηζηή ζοβηέκηνςζδ (Οιάδα Α) 

- Ζ ενβαζία ιμο ζοκεπάβεηαζ εοεφκεξ (Οιάδα Α) 

- Θα ζφζηδκα ζε έκακ θίθμ ηδκ ενβαζία ιμο (Οιάδα Β) 

- Ζ ενβαζία ιμο ιε ζηεκμπςνεί (Οιάδα Β) 

- Θα δζάθεβα πάθζ ηδκ ίδζα ενβαζία, ζημκ ίδζμ πχνμ (Οιάδα Β) 

Απυ ηδκ παναπάκς αλζμθυβδζδ θαίκεηαζ υηζ μζ ενβαγυιεκμζ ζηδκ Οιάδα Β έπμοκ 

ηαθφηενδ ζπέζδ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ απυ αοημφξ ηδξ Οιάδαξ Α. Οζ 

ενβαγυιεκμζ ζηδκ Οιάδα Α εεςνμφκ υηζ μζ ενβαζία ημοξ έπεζ ηαζ ηάπμζα 

πκεοιαηζηή οπυζηαζδ (πκεοιαηζηέξ απαζηήζεζξ, πκεοιαηζηή ζοβηέκηνςζδ, 

εοεφκεξ) πενζζζυηενμ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζηδκ Οιάδα Β. Σα παναπάκς 

απεζημκίγμκηαζ ηαζ ζημ βνάθδια 2. 

 

 
 

Γξάθεκα 2. Γζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ βζα ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ ενβαζία ακά 

μιάδα.  
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Αθμφ δζαπζζηχεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ηςκ ιέζςκ ααειχκ 

ζηακμπμίδζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ, βζα ιεβαθφηενδ πθδνυηδηα 

δζεκενβήεδηε ηαζ παναβμκηζηή ακάθοζδ. Ζ παναβμκηζηή ακάθοζδ έβζκε βζα υθμοξ 

ημοξ ενβαγμιέκμοξ (κ=239) ηαζ ιεηά ελεηάζηδηε ηαηά πυζμ επζδνά δ Οιάδα, 

ηαεχξ ηαζ ηα δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά (δθζηία, δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ, 

έηεεζδ). 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παναβμκηζηήξ ακάθοζδξ πνμέηορε υηζ μζ ενςηήζεζξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ ενβαζία μιαδμπμζμφκηαζ ζε ηνεζξ 

εκυηδηεξ (αθ. πίκαηα 22). 

 

Παξάγνληεο Δξσηήζεηο 

 

 

 

Γεκζηή 

Ηηακμπμίδζδ 

Απμθαιαάκς ηδκ ενβαζία ιμο 

Ζ ενβαζία ιμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνμζδμηίεξ ιμο 

Ζ ενβαζία ιμο είκαζ ζηακμπμζδηζηή 

Απμθαιαάκς ηα ηαεήημκηα πμο πανέπεζ δ ενβαζία ιμο 

Δίιαζ εοηοπζζιέκμξ ιε ηδκ ενβαζία ιμο 

Θα ζφζηδκα ζε έκακ θίθμ ηδκ ενβαζία ιμο 

Θα δζάθεβα πάθζ ηδκ ίδζα ενβαζία, ζημκ ίδζμ πχνμ 

 

 

πέζεζξ ιε 

ζοκαδέθθμοξ 

Μπμνχ κα γδηήζς αμήεεζα απυ έκακ ζοκάδεθθμ υηακ έπς 

πνυαθδια 

οιπαεχ ημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο 

ογδηχ ιαγί ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ δζάθμνα γδηήιαηα 

Οζ ζοκάδεθθμί ιμο δέπμκηαζ ηαζ οπμζηδνίγμοκ ηζξ κέεξ ιμο 

ζδέεξ 

 

 

Δνβαζζαηέξ 

απαζηήζεζξ 

Ζ ενβαζία ιμο έπεζ πκεοιαηζηέξ απαζηήζεζξ 

Ζ ενβαζία ιμο απαζηεί πκεοιαηζηή ζοβηέκηνςζδ 

Ζ ενβαζία ιμο ζοκεπάβεηαζ εοεφκεξ 

Ζ ενβαζία ιμο ιε ζηεκμπςνεί 

 

Πίλαθαο 18. Πανάβμκηεξ. 

 

Σμ ιέζμ ζημν ηδξ βεκζηήξ ζηακμπμίδζδξ αθθά ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιζηνυηενμ ζηδκ Α Οιάδα ζε ζπέζδ ιε ηδ 

Β μιάδα. Ακηίεεηα, ημ ιέζμ ζημν ηςκ ενβαζζαηχκ απαζηήζεςκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ ζηδκ Οιάδα Α ζοβηνζηζηά ιε αοηυ ηδξ Οιάδαξ Β. 
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Γξάθεκα 3. Παναβμκηζηή ακάθοζδ ακά μιάδα. 

  

 
 

Γξάθεκα 4. Παναβμκηζηή ακάθοζδ ακά δθζηζαηή μιάδα. 
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Ακαθμνζηά ιε ηδκ δθζηία δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζηζξ «ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ» ηαζ «ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ». 

οβηεηνζιέκα, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ ιε δθζηία ιζηνυηενδ απυ 

40 έηδ ηαζ δθζηία ιεηαλφ 40-50, έπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά παιδθυηενμ ζημν 

ζημκ πανάβμκηα «ζπέζεζξ ιε ζοκαδέθθμοξ» ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ιεβαθφηενμοξ 

ενβαγυιεκμοξ (δθζηία ιεβαθφηενδ απυ 50 έηδ). Δπίζδξ, δζαπζζηχεδηε υηζ δ μιάδα 

ενβαγμιέκςκ ιε δθζηία ιζηνυηενδ απυ 40 έηδ, έπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

παιδθυηενμ ζημν ζημκ πανάβμκηα «ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ» ζοβηνζηζηά ιε ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ιε δθζηία 40-50 ηαζ πάκς απυ 50 έηδ. 

Γζα ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζημ ιέζμ ζημν ημο πανάβμκηα ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ δζαθμνά ζηα ζημν ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ 

«Τπέναανμξ» ηαζ ηςκ μιάδςκ «Παπφζανημξ» ηαζ «μαανά παπφζανημξ» ιε 

ιεβαθφηενμ ζημν αοηυ ηςκ οπέναανςκ. 

 

 
 

Γξάθεκα 5. Παναβμκηζηή ακάθοζδ ακά δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ. 

  

Γζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζημοξ πανάβμκηεξ «ζπέζεζξ ιε 

ζοκαδέθθμοξ» ηαζ «ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ». Πζμ ζοβηεηνζιέκα δζαπζζηχεδηε υηζ 

ζημκ πανάβμκηα ζπέζεζξ ιε ζοκαδέθθμοξ, μζ ενβαγυιεκμζ ιε ιέηνζα έηεεζδ έπμοκ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά απυ αοημφξ ιε παιδθή έηεεζδ ηαζ ιε ορδθή 

έηεεζδ. Δπζπθέμκ ζημκ πανάβμκηα ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ δζαπζζηχεδηε 
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ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε αοημφξ ιε ιέηνζα έηεεζδ ηαζ ζε αοημφξ ιε 

ορδθή έηεεζδ. 

 

 
 

Γξάθεκα 6. Παναβμκηζηή ακάθοζδ ακά έηεεζδ. 

  
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηδκ Οιάδα Α ημ πμζμζηυ ηςκ οπέναανςκ είκαζ δζπθάζζμ απυ αοηυ ηδξ Οιάδαξ 

Β, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ ζμαανά παπφζανηςκ ζηδκ Οιάδα Β είκαζ ηνζπθάζζμ απυ 

αοηυ ηδξ Οιάδαξ Α. 

Οζ πενζζζυηενμζ ενβαγυιεκμζ βζα κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ ενβαζία ημοξ 

πνδζζιμπμζμφκ αοημηίκδημ. Πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ ενβαγυιεκμοξ 

πνεζάγμκηαζ πνυκμ θζβυηενμ απυ 20 θεπηά βζα κα ιεηααμφκ ζηδκ ενβαζία ημοξ. 

Οζ ενβαγυιεκμζ ηδξ Οιάδαξ Β ηάεμκηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά πενζζζυηενεξ χνεξ 

ηδκ διένα ζηδκ ενβαζία ημοξ, πςνίξ κα δμκμφκηαζ 

ηδκ Οιάδα Α, δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδ ιέζδ δθζηία ηςκ 

ενβαγμιέκςκ πμο ακέθενακ υηζ έπμοκ εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ ηαζ ζηδ ιέζδ 

δθζηία αοηχκ πμο δεκ ακέθενακ εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ. Αοημί πμο ακέθενακ 

εκυπθδζδ ζημοξ ηανπμφξ είπακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ δθζηία. 

ημ ενςηδιαημθυβζμ Roland Morris βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ακζηακυηδηαξ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο επζδνά μ πυκμξ ζηδκ πθάηδ πνμέηορε υηζ απυ ημοξ 

93 ενβαγυιεκμοξ ηδξ Οιάδαξ Α μζ 18 (19,4%) απάκηδζακ εεηζηά ηαζ ζδιείςζακ 
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ιέζδ ααειμθμβία 7,44 (±5,67). Απυ ημοξ 146 ενβαγυιεκμοξ ηδξ Οιάδαξ Β 

απάκηδζακ εεηζηά μζ 43 (30,0%) ιε παιδθυηενδ υιςξ ιέζδ ααειμθμβία, 6,65 

(±6,84). Άνα πανυθμ πμο απάκηδζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ενβαγμιέκςκ ζηδκ 

Οιάδα Β εεηζηά απάκηδζακ θζβυηενεξ θμνέξ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο. Δπίζδξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ιεβαθφηενμξ μ ιέζμξ ααειυξ 

ακζηακυηδηαξ ζηδκ Οιάδα Α απ’ υηζ ζηδκ Οιάδα Β δ δζαθμνά δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή (t-test). 

Γεκζηά, απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ Roland - Morris πνμηφπηεζ υηζ δ Οιάδα Β έπεζ 

θζβυηενδ ακζηακυηδηα θυβς πυκςκ ζηδκ πθάηδ ηαηά 0,79 ηδξ ιμκάδαξ. Άνα δ 

Οιάδα Β έπεζ «αεθηίςζδ» 10,62% ζοβηνζηζηά ιε ηδκ Οιάδα Α 

(0,79/7,44*100=10,62%). 

 

Γζαθμνά δζαπζζηχεδηε ζηζξ αηυθμοεεξ ενςηήζεζξ: 

 Μπμνχ κα γδηήζς αμήεεζα απυ έκακ ζοκάδεθθμ υηακ έπς πνυαθδια (Οιάδα 

Β)  

 οιπαεχ ημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο (Οιάδα Β) 

 Ζ ενβαζία ιμο έπεζ πκεοιαηζηέξ απαζηήζεζξ (Οιάδα Α) 

 ογδηχ ιαγί ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ δζάθμνα γδηήιαηα (Οιάδα Β) 

 Ζ ενβαζία ιμο απαζηεί πκεοιαηζηή ζοβηέκηνςζδ (Οιάδα Α) 

 Ζ ενβαζία ιμο ζοκεπάβεηαζ εοεφκεξ (Οιάδα Α) 

 Θα ζφζηδκα ζε έκακ θίθμ ηδκ ενβαζία ιμο (Οιάδα Β) 

 Ζ ενβαζία ιμο ιε ζηεκμπςνεί (Οιάδα Β) 

 Θα δζάθεβα πάθζ ηδκ ίδζα ενβαζία, ζημκ ίδζμ πχνμ (Οιάδα Β) 

 

Απυ ηδκ ακάθοζδ βζα ηδ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ζημν ηδξ παναβμκηζηήξ ακάθοζδξ 

πνμέηορε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ ηςκ ζημν 

ηςκ παναβυκηςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ ελεηαγυιεκςκ μιάδςκ ενβαγμιέκςκ 

(δζεκενβήεδηε έθεβπμξ δζαθμνάξ ιέζςκ ηζιχκ, t-test). Σμ ιέζμ ζημν ηδξ βεκζηήξ 

ζηακμπμίδζδξ αθθά ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηά ιζηνυηενμ ζηδκ Α Οιάδα ζε ζπέζδ ιε ηδ Β μιάδα. Ακηίεεηα, ημ ιέζμ 

ζημν ηςκ ενβαζζαηχκ απαζηήζεςκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ ζηδκ 

Οιάδα Α ζοβηνζηζηά ιε αοηυ ηδξ Οιάδαξ Β. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ δθζηία δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζημ ιέζμ ζημν ηςκ παναβυκηςκ «ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ» ηαζ 

«ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ. οβηεηνζιέκα, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ 

ιε δθζηία ιζηνυηενδ απυ 40 έηδ ηαζ δθζηία ιεηαλφ 40-50, έπμοκ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηά παιδθυηενμ ζημν ζημκ πανάβμκηα «ζπέζεζξ ιε ζοκαδέθθμοξ» 

ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ιεβαθφηενμοξ ενβαγυιεκμοξ (δθζηία ιεβαθφηενδ απυ 50 έηδ). 

Δπίζδξ, δζαπζζηχεδηε υηζ δ μιάδα ενβαγμιέκςκ ιε δθζηία ιζηνυηενδ απυ 40 έηδ, 

έπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά παιδθυηενμ ζημν ζημκ πανάβμκηα «ενβαζζαηέξ 

απαζηήζεζξ» ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ενβαγυιεκμοξ ιε δθζηία 40-50 ηαζ πάκς απυ 50 

έηδ. 
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Γζα ημκ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζημ ιέζμ ζημν ημο πανάβμκηα ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δζαπζζηχεδηε υηζ οπάνπεζ δζαθμνά ζηα ζημν ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ 

«Τπέναανμξ» ηαζ ηςκ μιάδςκ «Παπφζανημξ» ηαζ «μαανά παπφζανημξ» ιε 

ιεβαθφηενμ ζημν αοηυ ηςκ οπέναανςκ. 

Γζα ηδ ζοκμθζηή έηεεζδ ζε δμκήζεζξ δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ζημοξ πανάβμκηεξ «ζπέζεζξ ιε ζοκαδέθθμοξ» ηαζ «ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ». Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα δζαπζζηχεδηε υηζ ζημκ πανάβμκηα ζπέζεζξ ιε ζοκαδέθθμοξ, μζ 

ενβαγυιεκμζ ιε ιέηνζα έηεεζδ έπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά απυ αοημφξ 

ιε παιδθή έηεεζδ ηαζ ιε ορδθή έηεεζδ. Δπζπθέμκ ζημκ πανάβμκηα ενβαζζαηέξ 

απαζηήζεζξ δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε αοημφξ ιε ιέηνζα 
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HEALTH CONSEQUENCES OF VIBRATIONS  
ON RAILWAY WORKERS 
 

Η. Adamakis1, D. Pinotsi2 and T.C. Constantinidis1 
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Democritus University of Thrace,  in  cooperation  with  Departments  of  Public  Health  and Nursing 

A΄ Athens Technological Educational Institute, 2. Hellenic Institute of Health and Safety.  
 

Abstract: The present study deals with the consequences of vibrations on railway 

workers. The survey for the consequences of vibrations across the human body 

was conducted on employees of the Greek railway transport company. The survey 

took place in two different time periods during 2002 (Group A) and 2008 (Group B). 

The Greek translation of the questionnaire deployed by the Vibration Injury 

Network, was used. Totally were collected 239 questionnaires by male employees. 

More than half of the interviewees spend less than 20 minutes by car to go to their 

work. The employees of Group B spend more hours at work without being vibrated 

statistically significant in comparison to Group A. Older employees in Group A 

reported statistically significantly more frequently pain at their wrists and waist 

compared to younger employees.  

The overall satisfaction of Group A is statistically significantly lower compared to 

the one in Group B. On the contrary the working demands are statistically higher in 

Group A compared to Group B. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ  
ΑΠΟ ΑΛΛΔΡΓΙΟΓΟΝΑ ΑΛΔΤΡΙΟΤ  
Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΧΝ  
ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΡΜΑΣΙΚΖ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΝΤΓΜΟΤ  
 
Γ.  Παηνύραο1,   Φ.  ακςώλαο1,   Γ.  Παπαληξηλνπνύινπ2,   Γ.  Σζνπθαιάο2, 

Κ. Καξθνύιηαο1 ηαζ Κ. ππξόπνπινο1  

 
1. Πκεοιμκμθμβζηή Κθζκζηή, Πακεπζζηδιζαηυ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Παηνχκ, Σιήια Ηαηνζηήξ 

Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ, 2. Νμζμημιείμ Θχναηα ςηδνία, Αεήκα. 

 

Πεξίιεςε: Σμ άζεια ηςκ ανημπμζχκ είκαζ δ πζμ ζοκδεζζιέκδ ιμνθή 

επαββεθιαηζηήξ αθθενβίαξ ζημκ πχνμ ηςκ ανημπμζείςκ. Πνμηαθείηαζ απυ ηδκ 

ακμζμθμβζηή εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηδκ ιεηέπεζηα  αθθενβζηή 

ακηίδναζδ ηςκ ακαπκεοζηζηχκ αεναβςβχκ ημοξ ζε δζάθμνα αενμιεηαθενυιεκα 

αθθενβζμβυκα πμο ακεονίζημκηαζ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ. Οζ δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο 

δηα λπγκνχ (skin prick tests) παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

ζοπκυηδηαξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο απαζπμθμφκηαζ 

ζηα ανημπμζεία ηαζ ηζκδοκεφμοκ πενζζζυηενμ κα ακαπηφλμοκ άζεια 

επαββεθιαηζηήξ αζηζμθμβίαξ.  Ζ αημπία ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ανημπμζεία 

απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

αοηχκ ζηα αθθενβζμβυκα ζίημο ηαζ ζηδκ  ιεηέπεζηα ακάπηολδ ακαπκεοζηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ενβαζία. ακ αημπία μνίγεηαζ δ εεηζηή ακηίδναζδ 

ιε ηδκ δενιαηζηή δμηζιαζία δζα κοβιμφ ζε έκα ή πενζζζυηενα ημζκά 

αθθενβζμβυκα. Ζ παναηάης ιεθέηδ πανμοζζάγεζ ιζα ακαζηυπδζδ ηδξ δζεεκμφξ 

αζαθζμβναθίαξ πμο αθμνά ημ πμζμζηυ εοαζζεδημπμίδζδξ ζε αθεφνζ ζίημο 

ενβαγμιέκςκ πμο απαζπμθμφκηαζ ζε ανημπμζεία ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ιεθέηδξ 

πμο πναβιαημπμζήζαιε ζηδκ κμηζμδοηζηή Δθθάδα, ιεηαλφ 58 ενβαγμιέκςκ ζε 

παναδμζζαηά ανημπμζεία, ιε ηδκ πνήζδ ηδξ δεξκαηηθήο δνθηκαζίαο δηα λπγκνχ 

(skin prick test). Σμ πμζμζηυ εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ ζίημο  ακένπεηαζ ζημ 

17.24% ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ιε  ηδκ αημπία κα απμηεθεί ζδιακηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ αοηή (OR:8.8). Δπίζδξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

ιεθέηδ δ μιάδα εθέβπμο πμο πνδζζιμπμζήζαιε (ενβαγυιεκμζ ζε εηαζνεία 

ηαεανζζιμφ) πανμοζίαζε εοαζζεδημπμίδζδ ζημ αθεφνζ ζίημο ζε πμζμζηυ 2.2%. 

ηναηδβζηέξ πνυθδρδξ ηαζ δζάθμνα πνυηοπα ακαπηφζζμκηαζ.   

 
ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

ε ανηεηέξ ιεθέηεξ ηδξ δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ μζ ζοββναθείξ πνμζπάεδζακ κα 

ακαηαθφρμοκ ημκ επζπμθαζιυ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ εζδζηή 
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εοαζζεδημπμίδζδ ζε αθθενβζμβυκα αθεφνςκ ιεηαλφ ενβαγμιέκςκ ζε ανημπμζεία 

ακά ημκ ηυζιμ. ακ εζδζηή εοαζζεδημπμίδζδ εεςνείηαζ δ εεηζηή δενιαηζηή 

ακηίδναζδ ζε έκα ημοθάπζζημκ απυ ηα αθθενβζμβυκα ηςκ ανημπμζείςκ (αθεφνζ 

ζίημο, αθεφνζ ζζηάθεςξ, αθεφνζ ηνζεανζμφ ηαζ αθεφνζ ανχιδξ) ηαζ ζακ αημπία, δ 

εεηζηή δενιαηζηή ακηίδναζδ ζε έκα ημοθάπζζημκ απυ ηα ζοκδεζζιέκα 

αθθενβζμβυκα (αηάνεα ζηυκδξ ζπζηζμφ, βφνδ θμοθμοδζχκ ηαζ επζεήθζα γχςκ ). Γζα 

ημκ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ  μζ δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο 

δηα λπγκνχ (skin prick tests).  

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΔΡΜΑΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΝΤΓΜΟΤ  

 

Σμ ιένμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ζοκήεςξ δ παθαιζαία επζθάκεζα ημο 

ακηζαναπίμο (εζηυκεξ 1, 2), ιε ημκ αναπίμκα ημο ελεηαγυιεκμο αηυιμο κα είκαζ 

παθανςιέκμξ ηαζ κα αημοιπά πάκς ζε ηναπέγζ. Με έκα ζηαβμκυιεηνμ 

ημπμεεηείηαζ  ιζα ζηαβυκα απυ ηάεε δζαβκςζηζηυ δζάθοια πμο εθέβπεηαζ ζε εηείκα 

ηα ζδιεία ημο δένιαημξ πμο έπμοκ ζδιεζςεεί απυ πνζκ. Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ 

ζδιείςκ αοηχκ είκαζ πενίπμο 4 εηαημζηά.  

ηδ ζοκέπεζα ιζα αεθυκα εθανιυγεηαζ δζα ιέζμο ημο ημπμεεηδιέκμο δζαβκςζηζημφ 

οβνμφ ιε ηδκ ιφηδ ζε μλεία βςκία πνμξ ημ δένια, ιε ηδ ιφηδ ηδξ αεθυκαξ κα 

εζζένπεηαζ ζημ δένια ζπεδυκ πανάθθδθα πνμξ ηδκ επζθάκεζα.  

Αημθμφεςξ ακαζδηχκεηαζ εθαθνχξ έηζζ χζηε ιζα ιζηνή πμζυηδηα ημο 

δζαβκςζηζημφ δζαθφιαημξ κα εζζέθεεζ ζημ δένια, πςνίξ κα οπάνλεζ ηαιία 

αζιμνναβία. Πνζκ απυ ηάεε κέα πνήζδ δ αεθυκα ζημοπίγεηαζ ηαθά ιε ιζα 

απμζηεζνςιέκδ βάγα. 

ηδκ ανπή ηάεε ζεζνάξ δμηζιαζζχκ βίκμκηαζ αηυιδ δφμ δμηζιαζίεξ βζα κα 

εθεβπεεί δ αημιζηή δενιαηζηή ακηίδναζδ ημο αζεεκμφξ, ιζα ιε έκα αξλεηηθφ 

κάξηπξα (negative control) πμο πενζέπεζ ημκ δζαθφηδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηα 

εηποθίζιαηα, ηαζ ιζα ιε έκακ ζεηηθφ κάξηπξα (positive control) πμο πενζείπε ημ 

δζάθοια ζζηαιίκδξ 

 

                           

Δηθφλεο 1 θαη 2. Γζαδζηαζία δενιαηζηήξ δμηζιαζίαξ δζα κοβιμφ. 
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Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια δζααάγεηαζ ζοκήεςξ ιεηά απυ 20 θεπηά, εκχ ζακ   εεηζηή 

δενιαηζηή ακηίδναζδ εεςνείηαζ έκαξ ακμζπηυπνςιμξ, ηζηνζκςπυξ πμιθυξ (μίδδια) 

πμο πενζαάθθεηαζ απυ ημηηζκςπυ ενφεδια (εζηυκα 3).  

 

 

  
 

Δηθφλα 3. Θεηζηή ακηίδναζδ ιεηά ηδκ δμηζιαζία skin prick test. 

 

 

Σα ιεβέεδ ηυζμ ημο πμιθμφ υζμ ηαζ ημο ενοεήιαημξ πμο πνμηθήεδηακ απυ ημ 

δζάθοια ζζηαιίκδξ  (= εεηζηυξ ιάνηοναξ) πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ ιέηνμ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ δμηζιαζζχκ.  

Οζ ακηζδνάζεζξ θοζζμθμβζηήξ έκηαζδξ ααειμθμβμφκηαζ ιε + + +. Κάεε ακηίδναζδ 

ιε ιεβαθφηενδ έκηαζδ ααειμθμβείηαζ ιε + + + +, ηαζ αζεεκέζηενεξ ακηζδνάζεζξ ιε 

+ ή ++. Ζ ανκδηζηή ακηίδναζδ ημο δζαθφηδ (= ανκδηζηυξ ιάνηοναξ)  ααειμθμβείηαζ 

ιε 0. 

 
ΚΟΠΟ 
 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ κα ηαηαβναθεί μ επζπμθαζιυξ ηδξ 

εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ ζε ενβαγυιεκμοξ ζε ανημπμζεία, ζε ζφβηνζζδ ιε 

μιάδεξ εθέβπμο ηαζ κα πνμζδζμνζζημφκ μζ πανάβμκηεξ εηείκμζ πμο παίγμοκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζε αοηή ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ.  

Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ υθεξ μζ δδιμζζεοιέκεξ ιεθέηεξ ζημ PubMed 

ιεηαλφ ημο δζαζηήιαημξ 1967-2008.  

Οζ υνμζ ακαγήηδζδξ πενζεθάιαακακ: δεξκαηηθή δνθηκαζία δηα λπγκνχ (skin prick 

test), επαηζζεηνπνίεζε ζε θνηλά αιιεξγηνγφλα θαη αηνπία ζε εξγαδφκελνπο ζε 

αξηνπνηεία. Σα απμηεθέζιαηα ηαηαβνάθμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 1 ηαζ 2 πμο 

αημθμοεμφκ.  

 

 

 



 

64 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  
 

Αλαθνξά Υψξα  Σχπνο 

αξηνπνηείνπ 

Οκάδα 

αξηνπνηψλ 

Οκάδα 

ειέγρνπ 

Αηνπία 

(%) 

Αιεχξη ζίηνπ 

(%) 

Pri84(1) AU 18 Met B 176(90%) 

ανημπμζμί 

24 πςθδηέξ 

άνημο  

- 15 

Mus89(2) UK  1 MB 279(88%) 

ανημπμζμί 

- 40 - 

DeZ94(3) It 105 B+PS 226(82%) 119 23.9 11.9 

Ανημπμζμί 

ηαζ 

παναβςβμί 

γφιδξ 

Δνβαγυιεκμζ 

ζε βναθεία  

Boh 94(4) Fr 1 In B 44(84.6%) 164 ιδ 

εηηζεέιεκμζ 

ενβαγυιεκμζ  

(a) 

- 11 

Cul94(5) UK 3MB,  344(86%) - 34 - 

3M, 1 FP 

Van96(6) Fin 4 B, 1 M, 1 

CF 

153/ 62/ - 16/ 15/   

150 25 

Smi97(7) UK 19 PB 383(99%) - 34 6 

Zus98(8) Croatia CI 93(92%) 65 ιδ 

εηηζεέιεκμζ  

(b) 

    

Bau98(9) Germany B 89+104(c) 43 υπζ ζε 

ανημπμζεία  

33/ 62 16/ 47 

Nie99(10) UK 3 LB, 246 - 35.36   

3 FM, 1 PS 

Pav01(11) Serbia B 100 - 18 15 

Tal02(12) Italia 2 LB,  3 IM 186+ 

111(d) 

- 33.6/ 30 20/ 10.2 

Dro03(13) Belgium 70 SB, 4 IB 246 251 (e) 29.9 12.4 

Sto05(14) Norway 6 B 197 - 29 4 

 

Πίλαθαο 1. Δπζπμθαζιυξ ακμζμθμβζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ ζε 

ενβαγυιεκμοξ ζε ανημπμζεία (ζοβπνμκζηέξ ιεθέηεξ). 

 

MB: ζφβπνμκμ ανημπμζείμ, Met B: παναδμζζαηυ ανημπμζείμ, B+PS: ανημπμζείμ 

ηαζ γαπανμπθαζηείμ, In B: αζμιδπακζηυ ανημπμζείμ, (a): δθεηηνμθυβμζ, δζακμιείξ 

ηνμθίιςκ, ζοζηεοαζηέξ πανηζμφ, ενβάηεξ ζε οαθζηά, M: ιφθμζ, FP: ενβμζηάζζμ 

ζοζηεοαζίαξ αθεονζμφ, CF: ενβμζηάζζμ παναβςβήξ θνοβακζχκ, PB: ανημπμζεία, 

πππππππππππππππππππππππππππ 
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Αλαθνξά 

 

Υψξα  

Μπθεηηαζηθή 

α ακπιάζε 

 

(%) 

Αιεχξη 

ζφγηαο  

 

(%) 

Αιεχξη 

ζίθαιε 

Αιεχξη 

βξψκεο  

 

(%) 

Αιεχξη 

κηθηφ 

Αιεχξη 

απφ 

θξηζάξη 

(%) (%) (%) 

Pri84(1) AU -   - -   - 

Mus89(2) UK -   - - 5 - 

DeZ94(3) It 7.5   - - 21.7 - 

Boh 94(4) Fr -   - -   - 

Cul94(5) UK 5     - 4 - 

Van96(6) Fin         12/6/8   

Smi97(7) UK 16 6         

Zus98(8) Croatia         25.8   

Bau98(9) Germany 19/24 1/11 11/37       

Nie99(10) UK 4.68       3.9   

Pav01(11) Serbia             

Tal02(12) Italia             

Dro03(13) Belgium 7.5   3.3       

Sto05(14) Norway 7   1 1   3 

 

Πίλαθαο 1 (ζπλέρεηα). Δπζπμθαζιυξ ακμζμθμβζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ 

ζε ενβαγυιεκμοξ ζε ανημπμζεία (ζοβπνμκζηέξ ιεθέηεξ). 

 

CI: αζμιδπακία γαπανμπθαζηζηήξ, (b): μιάδα εθέβπμο ζηδκ ίδζα αζμιδπακία, (c): 

89 ενβαγυιεκμζ ζε ανημπμζεία ηαζ  104 άημια πμο γήηδζακ απμγδιίςζδ βζα 

άζεια ηςκ ανημπμζχκ, LB: ιεβάθμζ θμφνκμζ, FM: ιφθμζ άθεονμο, PS: ζηαειυξ 

παηεηανίζιαημξ, (d): 186 ανημπμζμί ηαζ  111 ενβαγυιεκμζ ζε ιφθμοξ, (e): 

ενβαγυιεκμζ απυ ενβμζηάζζμ πεηνεθαίμο. 



 

66 
 

 
Αλαθνξά  Υψξα  Οκάδα κειέηεο Αηνπία 

(%) 

Αιεχξη 

ζίηνπ 

(%) (a) 

A ακπιάζε 

(%) (a) 

Αιεχξη 

ζίηνπ 

(%) (b) 

A Ακπιάζε 

(%) (b) 

DeZ00 
(15) 

Italy 125 
εηπαζδεουιεκμζ 

ανημπμζμί 

  
3.2 % 

 
10.1 % 

 

Cul01 
(16) 

UK 300 
ενβαγυιεκμζ 

(c) 

 
34% 

 
4 % (d) 

 
5 % 

 
12  % 

 
 

Gau02 
(17) 

Canad
a 

188 παναβςβμί 
βθοηχκ  

 
47.5% 

 
5.2% 

 
9.67% 

 
 

Wal04 
(18) 

Poland 287 
ιαεδηεουιεκμζ  

18.8 % 0.7 %  11.2%   

 

Πίλαθαο 2. Δπζπμθαζιυξ ακμζμθμβζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ ζε 

ενβαγυιεκμοξ ζε ανημπμζεία (πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ) 

a: ανπζηυξ έθεβπμξ, b: ηέθμξ ηδξ ιεθέηδξ, c: ενβαγυιεκμζ ζε  3 ιεβάθα ανημπμζεία, 

3 ιφθμοξ and 1 ζηαειυ παηεηανίζιαημξ αθεονζμφ, d: ιίβια αθεονζμφ       

 
ΤΕΖΣΖΖ  

 

Όπςξ απμδεζηκφεηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ζε ανημπμζεία πανμοζζάγμοκ ακμζμθμβζηή 

εοαζζεδημπμίδζδ ζηα αθθενβζμβυκα αθεονζμφ, ιε ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ κα 

πανμοζζάγεηαζ βζα ημ αθεφνζ ζίημο (δζαηφιακζδ 4-47%) ζηζξ δζάθμνεξ ιεθέηεξ  

ηαζ ιεηά βζα ηδκ ιοηδηζαζζηή α αιοθάζδ (δζαηφιακζδ 4.68-24%), απμηέθεζια 

ακαιεκυιεκμ ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ υηζ βζα ηδκ παναβςβή ημο άνημο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζακ πνχηδ φθδ ημ αθεφνζ ζίημο ζηζξ δζάθμνεξ πχνεξ ημο ηυζιμο 

ηαζ θζβυηενμ δ α αιοθάζδ (ζακ πνμζεεηζηυ ηδξ γφιδξ). Ο θυβμξ ηδξ δζαηφιακζδξ 

ηδξ ακμζμθμβζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ιεηαλφ ηςκ δζάθμνςκ ιεθεηχκ ιπμνεί κα 

απμδμεεί ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηα οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ αθθενβζμβυκα ηςκ ανημπμζείςκ δεκ είκαζ 

πνμηοπμπμζδιέκα, εκχ δζαθένμοκ δ πνμέθεοζδ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημοξ ακάθμβα 

ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ πχνα.  Χζηυζμ, δ πθεζμρδθία ηςκ ιεθεηχκ ζοιθςκμφκ υηζ 

μζ ανημπμζμί πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ακμζμθμβζηή εοαζζεδημπμίδζδ ζηα 

αθθενβζμβυκα αθεονζμφ ζοβηνζκυιεκμζ ιε ηζξ μιάδεξ εθέβπμο πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ δζάθμνεξ ιεθέηεξ. 

Χζηυζμ, εθάπζζηα είκαζ ηα δεδμιέκα πμο είκαζ δζαεέζζια βζα ηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ ζε αθθενβζμβυκα αθεονζμφ ενβαγμιέκςκ ζε πχνμοξ πμο δεκ 

έπμοκ ηαιζά επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζημ αθεφνζ ηαζ ζηα πανάβςβα ημο (1, 3, 4, 8, 

9, 13).Σμ πμζμζηυ εοαζζεδημπμίδζδξ ζε αοημφξ ημοξ πθδεοζιμφξ ηοιαίκεηαζ 

ιεηαλφ 0.4 ιε 6%, ημ μπμίμ ημ απμδίδμοκ ζε ηάπμζμ οπυααενμ εοαζζεδημπμίδζδξ 

ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ, πζεακυκ είηε ζηδκ αολδιέκδ ηάζδ κα ακαπηφλμοκ IgE 

εκδζάιεζδ εοαζζεδημπμίδζδ ζε ημζκά αθθενβζμβυκα ή ζακ απμηέθεζια 

δζαζηαονμφιεκδξ ακηίδναζδξ ιε άθθα αθθενβζμβυκα, π.π. βφνδ θμοθμοδζχκ (19). 
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Σα απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς ιεθεηχκ οπμδεζηκφμοκ υηζ δ αημπία απμηεθεί 

ζδιακηζηυ πανάβμκηα πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ 

ανημπμζχκ ζε αθθενβζμβυκα αθεονζμφ (odds ratio ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 3.7 ιε 20.8). 

Μενζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ έηεεζδξ ζε ζηυκδ αθεονζμφ παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακμζμθμβζηή εοαζζεδημπμίδζδ. Ο Musk ηαζ μζ ζοκενβάηεξ 

(2) έδεζλακ υηζ δ εοαζζεδημπμίδζδ ζημ αθεφνζ ζίημο είκαζ πενζζζυηενμ 

ζοκδεζζιέκδ ιεηαλφ ενβαγυιεκςκ πμο εηηίεεκηαζ ζε ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ζηυκδξ αθεονζμφ, ζοβηνζκυιεκμζ ιε ενβαγυιεκμοξ παιδθυηενδξ έηεεζδξ (OR:3.0). 

Ο Cullinan ηαζ μζ ζοκενβάηεξ (5) έδεζλακ υηζ αολδιέκδ ζοπκυηδηα 

εοαζζεδημπμίδζδξ ζε αθεφνζ ζίημο ηαζ α αιοθάζδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αολδιέκδ 

έηεεζδ ζηδκ ζηυκδ ηαζ ηα αθθενβζμβυκα αθεονζμφ. Δπίζδξ μ Houba ηαζ μζ 

ζοκενβάηεξ (20) ακαηάθορακ ιζα ζδιακηζηή ηαζ ζζπονή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ 

έηεεζδξ ζηα αθθενβζμβυκα ημο αθεονζμφ απυ ζζηάνζ ηαζ ηδξ ακμζμθμβζηήξ 

εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ ζίημο. ε ιζα ζηαθζηή ιεθέηδ (3) δ εοαζζεδημπμίδζδ 

ζοζπεηζγυηακ ζδιακηζηά ιε ημ ηάπκζζια ζζβανέηςκ (OR:2.7) ηαζ ημκ πνυκμ 

ενβαζίαξ (OR:1.03). Ζ δθζηία, ημ θφθμ ηαζ δ θοθή δεκ ακαθένεδηακ ζακ 

πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ακμζμθμβζηή  εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζε ανημπμζεία. 

ηδκ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήζαιε ζηδκ κμηζμδοηζηή Δθθάδα (21), ιεηαλφ 58 

ενβαγμιέκςκ ζε παναδμζζαηά ανημπμζεία, ιε ηδκ πνήζδ ηδξ δεξκαηηθήο 

δνθηκαζίαο δηα λπγκνχ (skin prick test), ακαηαθφραιε ημ πμζμζηυ 

εοαζζεδημπμίδζδξ ζημ αθεφνζ ζίημο κα ακένπεηαζ ζημ 17.24% ιεηαλφ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, ιε  ηδκ αημπζά κα απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ αοηή (OR: 8.8). Δπίζδξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ δ μιάδα 

εθέβπμο πμο πνδζζιμπμζήζαιε (ενβαγυιεκμζ ζε εηαζνεία ηαεανζζιμφ) 

πανμοζίαζε εοαζζεδημπμίδζδ ζημ αθεφνζ ζίημο ζε πμζμζηυ 2.2%. 

Ο ηφνζμξ ζηυπμξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ αθθενβίαξ ζημκ πχνμ ηςκ ανημπμζείςκ 

είκαζ μ έθεβπμξ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα ηδκ φπανλδ αημπίαξ, δ απμθοβή ηδξ 

ακάπηολδξ ακμζμθμβζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζηα αθθενβζμβυκα ζίημο ηαζ μ 

έθεβπμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ έηεεζδξ ζε ζηυκδ αθεονζμφ. Ζ πνυθδρδ πνέπεζ 

κα επζηεκηνςεεί ζε ηέζζενα ζηάδζα, ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ 

έηεεζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ζηυκδ αθεονζμφ, ημκ έθεβπμ ηςκ επζπέδςκ ηδξ 

ζηυκδξ, ηα ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδκ επίαθερδ ηδξ οβείαξ υζμκ αθμνά 

ηδκ ακαπκεοζηζηή θεζημονβία. 

Σμ πνχημ αήια είκαζ κα πνμζδζμνζζημφκ ηα επίπεδα ζηυκδξ αθεονζμφ ζηα μπμία 

εηηίεεκηαζ μ ενβαγυιεκμξ, ιε ηδκ ιέηνδζδ ηδξ αενμιεηαθενυιεκδξ ζηυκδξ (ιέζς 

αημιζηχκ δεζβιαημθδπηχκ) ηαζ ηδκ απμζημθή ηςκ δεζβιάηςκ ζε ηαηάθθδθα 

ενβαζηήνζα βζα ακάθοζδ. Όηακ πνμζδζμνζζημφκ ηα επίπεδα ηδξ ζηυκδξ ιπμνμφκ 

κα ζοβηνζεμφκ ιε ηα υνζα ακχηενδξ έηεεζδξ (MEL) ηαζ αναπείαξ έηεεζδξ (STEL) 

ηαζ κα ηαεμνζζηεί μ ηίκδοκμξ βζα ημκ ενβαγυιεκμ. Σμ υνζμ ζηδκ Δθθάδα είκαζ 

10mg/m3 ηαζ 5mg/m3 βζα ημ εζζπκεφζζιμ ηαζ ακαπκεφζζιμ ηθάζια ακηίζημζπα. 
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Σα επίπεδα ηδξ ζηυκδξ ιπμνμφκ κα εθέβπεμοκ είηε ιε ιεηααμθέξ ημο 

ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ, είηε ιε αθθαβέξ ηςκ πναηηζηχκ ενβαζίαξ, είηε ιε 

ζοκδοαζιυ ημοξ. Όζμκ αθμνά ημκ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ιπμνεί κα 

ημπμεεηδεεί ή κα αεθηζςεεί μ ήδδ οπάνπμκ ημπζηυξ ελαενζζιυξ βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ηδξ ζηυκδξ απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ ηδξ, ηαζ κα 

πναβιαημπμζείηαζ ιζα ηαηηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ εθέβπμο ημο απαβςβμφ ηδξ ζηυκδξ 

ιζα θμνά ημοθάπζζημκ ημ έημξ. 

Μζηνέξ αθθαβέξ ζηζξ πναηηζηέξ ενβαζίαξ ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ έηεεζδ ημο 

ενβαγμιέκμο ζημ πχνμ ημο ανημπμζείμο ζηδκ ζηυκδ. Σέημζεξ πναηηζηέξ είκαζ δ 

απμθοβή δζαννμήξ αθεονζμφ ζηζξ δζάθμνεξ επζθάκεζεξ ηαζ εθυζμκ ζοιαεί ηάηζ 

ηέημζμ πνμηείκεηαζ μ άιεζμξ ηαεανζζιυξ ημοξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ 

πνήζδ δθεηηνζηήξ ζημφπαξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ επζθακεζχκ, απμθοβή 

παναβςβήξ ζηυκδξ ηαηά ημ άδεζαζια ημο αθεονζμφ ιέζα ζημ ιδπάκδια ιίλδξ ηαζ 

ζοζηήκεηαζ δ έκανλδ ημο ιδπακήιαημξ ιίλδξ ανπζηά ζε παιδθέξ ηαπφηδηεξ ιέπνζ ηα 

οβνά ηαζ λδνά ζοζηαηζηά κα ακαιζπεμφκ. Δπίζδξ ζοζηήκεηαζ δ πνήζδ 

εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ πνμζεεηζηχκ αεθηζςηζηχκ ημο αθεονζμφ πμο δεκ είκαζ ζε 

ιμνθή ζηυκδξ (π.π. οβνή ιμνθή). 

Σα ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ πενζθαιαάκμοκ ακαπκεοζηζηέξ ιάζηεξ πμο πνέπεζ 

κα πνδζζιμπμζμφκηαζ υηακ δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηα οπυθμζπα ιέηνα εθέβπμο 

ηδξ ζηυκδξ. Γζα ενβαγυιεκμοξ πςνίξ βέκζα ζημ πνυζςπμ πνμηείκμκηαζ ιάζηεξ 

ιίαξ πνήζδξ ηφπμο FFP3 ή ιάζηεξ ιζζμφ πνμζχπμο ιε θίθηνμ P3 βζα ενβαζίεξ 

ιζηνήξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ (εζηυκα 4), εκχ βζα ενβαγυιεκμοξ ιε ηνίπεξ ζημ 

πνυζςπμ ηαζ βζα ενβαζίεξ ιεβαθφηενδξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ζοζηήκεηαζ δ πνήζδ 

ακαπκεοζηζηχκ ζοζηεοχκ ιε θίθηνα P3 άιθς (εζηυκα 5) 

 

                                    
Δηθφλα 4. Μάζηα ιζζμφ πνμζχπμο.              Δηθφλα 5. οζηεοή ιε θίθηνα άιθς.  

                                 

Ζ επίαθερδ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο απαζπμθμφκηαζ ζηα ανημπμζεία 

πενζθαιαάκεζ ηδκ πνχζιδ δζάβκςζδ ηςκ  ακαπκεοζηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. ακ 

εθάπζζηεξ εκένβεζεξ πνμηείκμκηαζ μζ ηάηςεζ επζδζχλεζξ: 

 

• Έθεβπμξ ημο ενβαγμιέκμο πνμ ηδξ ακάθδρδξ ηαεδηυκηςκ ημο ςξ ανημπμζυξ, 

πμο πενζθαιαάκεζ ενςηδιαημθυβζμ βζα ζζημνζηυ άζειαημξ ή ακαπκεοζηζηχκ 

παεήζεςκ 
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• Σμ ενςηδιαημθυβζμ πνέπεζ κα επακαθαιαάκεηαζ ημοθάπζζημκ εηδζίςξ βζα υθμοξ 

ημοξ ενβαγυιεκμοξ βζα ηδκ πνχζιδ δζάβκςζδ ακαπκεοζηζηχκ ζοιπηςιάηςκ 

ζπεηζηχκ ιε ηδκ ενβαζία. 

 

• Γενιαηζηέξ δμηζιαζίεξ δζα κοβιμφ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ενβαζίαξ βζα ηδκ 

ακαηάθορδ εκδεπυιεκδξ αημπίαξ ηαζ ημοθάπζζημκ εηδζίςξ βζα ηδκ εκδεπυιεκδ 

ακάπηολδ ακμζμθμβζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζηα αθθενβζμβυκα άθεονςκ. 

 

• Έθεβπμξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ (ιε ηδκ ιέεμδμ 

ηδξ ζπζνμιέηνδζδξ) ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ημ 

έημξ. Όπμο απαζηείηαζ ζοκζζηάηαζ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ ηδξ δμηζιαζίαξ ιε ηδκ 

πμνήβδζδ ανμβπμδζαζηαθηζηήξ αβςβήξ. 

 

διακηζηυ νυθμ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ αθθενβίαξ ηςκ ανημπμζχκ (ακαπκεοζηζηήξ ή 

ακμζμθμβζηήξ) είκαζ δ ζοκενβαζία ημο ηεπκζημφ αζθαθείαξ ηαζ ημο εζδζημφ ζαηνμφ 

ενβαζίαξ, μζ μπμίμζ εα εκδιενχζμοκ ημοξ ενβαγμιέκμοξ βζα ημοξ εκδεπυιεκμοξ 

ηζκδφκμοξ πμο δζαηνέπμοκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, εα ημοξ 

εηπαζδεφζμοκ ζε εέιαηα οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ εα επζαθέπμοκ ηζξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ ηαζ ηδκ οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ. Γοζηοπχξ ζηδκ Δθθάδα δ κμιμεεζία 

υιςξ  απαζηεί ζαηνυ ενβαζίαξ ζε επζπεζνήζεζξ πμο απαζπμθμφκ πάκς απυ 50 

ενβαγυιεκμοξ ιε απμηέθεζια κα ιέκμοκ εηηυξ εθέβπμο υζμκ αθμνά ηδκ οβεία ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηα παναδμζζαηά ανημπμζεία πμο απαζπμθμφκ ζοκήεςξ θζβυηενα 

απυ 5 άημια. Μζα θφζδ πμο εα ιπμνμφζε κα δμεεί ζημ ζοβηεηνζιέκμ πνυαθδια 

είκαζ δ ζοκενβαζία ηδξ εηάζημηε ζοκηεπκίαξ ηςκ ανημπμζχκ ημο εηάζημηε κμιμφ 

ιε ζαηνυ ενβαζίαξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ιεθχκ ηδξ, ηαζ υπζ βζα ημ ηάεε ανημπμζείμ 

πςνζζηά. 
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Abstract: Baker’s asthma, like other forms of occupational asthma is probably the 

most serious manifestation of occupational allergy among bakery workers. It is 

caused by immunologic sensitization and subsequent allergic reactions in the 

airways to occupational specific airborne allergens. Skin Prick Tests (SPTs) play 

an important role in the diagnosis of baker’s asthma and epidemiological field 

studies on frequencies of sensitization to flour. Atopy among the workers in bakers 

consist a significant determinant for sensitization in bakery allergens and 

respiratory work related symptoms. In most studies, atopic status was defined as a 

positive skin prick test to one or more common allergens. This paper presents a 

review of the available literature on prevalence of flour sensitization in bakery 

workers and the results of a study we conducted in south western Greece, among 

58 workers in traditional bakeries using skin prick tests. The rate of sensitization to 

wheat flour amounts at 17.24% among workers, with atopy to be an important 

factor (OR: 8.8).Also in this study used a control group (workers in the cleaning 

company) showed sensitization to wheat flour at a rate of 2.2%. Prevention 

strategies and standard setting are discussed. 
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ΔΓΚΤΧΝ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΙΧΝ  

 
Μαξία Γηαθνπκίδνπ, Γ. Υαδόιηαο, Α. Εεζηκόπνπινο, Αηθαηεξίλε Υαηδάθε ηαζ 
Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο  

 
Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ Δνβαζίαξ. Σιήια Ηαηνζηήξ Γ.Π.Θ. 

 

Πεξίιεςε: ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ κα ακαγδηδεμφκ ηαζ κα 

ηαοημπμζδεμφκ μζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο πμο εθθμπεφμοκ ζημ ενβαζζαηυ 

πενζαάθθμκ βζα ηζξ εβηφμοξ θοζζημεεναπεφηνζεξ, ηαεχξ ηαζ κα ακαγδηδεμφκ ιέζα 

πμο κα ελαζθαθίγμοκ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ αοηχκ αθθά ηαζ ηςκ 

ηοδιάηςκ ηαηά ηδκ ενβαζία. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ζοκηάπεδηε έκα ενςηδιαημθυβζμ 

ημ μπμίμ εζηάθδ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ζε 80 θοζζημεεναπεφηνζεξ ζε 

δζάθμνεξ πυθεζξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ιμζνάζηδηε ζε άθθεξ 94 πνμζςπζηά ζηδκ πυθδ 

ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. Σα ηνζηήνζα εζζυδμο ζηδκ ένεοκα ήηακ α) δ 

θοζζημεεναπεφηνζα κα έπεζ ιείκεζ έβηομξ ημοθάπζζημκ ιία θμνά, ακελάνηδηα απυ 

ηδκ έηααζδ ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ α) εα έπνεπε κα έπεζ ενβαζηεί έζης ηαζ ιζηνυ 

πνμκζηυ δζάζηδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ αζηχκηαξ ημ επάββεθια ηδξ 

θοζζημεεναπεφηνζαξ ηαζ υπζ ηάπμζμ άθθμ. οκμθζηά επζζηνάθδηακ 84 

ενςηδιαημθυβζα, εη ηςκ μπμίςκ ηα 10 απμννίθεδηακ θυβς ακεπανημφξ 

ζοιπθήνςζδξ, ιε απμηέθεζια ημ ηεθζηυ ζφκμθμ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ κα 

δζαιμνθςεεί ζηα 74. Απυ ηα ενςηδιαημθυβζα ελήπεδζακ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα: 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ήηακ πενίπμο 38 εηχκ 

ηαζ απαζπμθμφκηακ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζε ζδζςηζηυ 

ενβαζηήνζμ θοζζημεεναπείαξ. Γεκ ζηαιάηδζακ πνυςνα απυ ηδκ ενβαζία ημοξ, 

αθθά απεκακηίαξ μζ πενζζζυηενεξ ενβάγμκηακ ηαζ ιέπνζ ηζξ ηεθεοηαίεξ εαδμιάδεξ 

ηδξ ηφδζδξ ηαζ δεκ έπαζνκακ πμθθέξ διένεξ άδεζα πνζκ ημκ ημηεηυ. Ζ εκδιένςζή 

ημοξ υζμκ αθμνά ηα εέιαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ εεςνμφκ υηζ ήηακ απμφζα. Οζ πενζζζυηενεξ 

ακαγδημφκ απυ ιυκεξ ημοξ κα εκδιενςεμφκ βζα ηα εέιαηα αοηά, αθθά ηαζ πάθζ δ 

εκδιένςζδ πμο οπάνπεζ είκαζ ακεπανηήξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ημ 

υηζ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ηζξ απακηήζεζξ πμο έδςζακ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο θάκδηε κα ιδ βκςνίγμοκ πμζα απυ ηα θοζζημεεναπεοηζηά ιέζα 

οπμηνφπημοκ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ηςκ ειανφςκ αθθά ηαζ ηςκ ζδίςκ. Μάθζζηα, 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ 

ζηδκ πανμφζα ένεοκα πνδζζιμπμζμφζακ ηα ιέζα αοηά. Καιία απυ ηζξ 

ενςηδεείζεξ δεκ είπε δζαηαναπή ζηδκ μιαθή δζελαβςβή ζηδκ ηφδζδ ή ζηζξ ηοήζεζξ 

πμο είπε. Οζ ζδιακηζηυηενμζ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζημοξ μπμίμοξ 

εηηέεδηε δ μιάδα αοηή ενβαγμιέκςκ θάκδηε κα είκαζ δ βνίπδ ηαζ δ 

hυgeίa@εργασiα  4(1): 73-88                 
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βαζηνεκηενίηζδα αθθά δ έηεεζδ αοηή δεκ είπε ζοκέπεζεξ βζα ηα έιανοα. ημοξ 

πενζζζυηενμοξ πχνμοξ ενβαζίαξ οπήνπακ βάκηζα, ςζηυζμ αοηά 

πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ηζξ ενβαγυιεκεξ ιυκμ υηακ μζ αζεεκείξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ζοκενβάγμκηακ είπακ ηάπμζμ ιεηαδμηζηυ κυζδια, ηαζ υπζ πάκηα υπςξ εα έπνεπε. 

Σμ ιζηνμηθίια ζημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ θαίκεηαζ κα ιδ δδιζμφνβδζε ηακέκα 

πνυαθδια ζηζξ ηομθμνμφζεξ ενβαγυιεκεξ. Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζημοξ 

μπμίμοξ ελεηίεεκημ μζ έβηοεξ θοζζημεεναπεφηνζεξ ήηακ ηα βάκηζα latex ηαζ μζ 

αθμζθέξ πμο πνδζζιμπμζμφζακ ηαηά ηδκ εθανιμβή μνζζιέκςκ 

θοζζημεεναπεοηζηχκ πνάλεςκ. Χζηυζμ, θάκδηε πςξ μζ πανάβμκηεξ αοημί δεκ 

απεζθμφκ ημ έιανομ. Οζ θοζζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο μζ μπμίμζ απεζθμφζακ ηδκ 

μιαθή δζελαβςβή ηδξ ηφδζδξ ηαζ ηδκ οβεία ημο ειανφμο ήηακ: δ έβενζδ αζεεκχκ 

ηαζ αανέςκ ιεθχκ αζεεκχκ, δ πνήζδ ηςκ δζαεενιζχκ αναπέςκ ηοιάηςκ ηαζ 

ιζηνμηοιάηςκ, δ πνήζδ ηςκ ιαβκδηζηχκ πεδίςκ, ηαεχξ εκδεπμιέκςξ ηαζ δ πνήζδ 

ηςκ οπενήπςκ.  

 
ΚΟΠΟ 

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ δ ηαηαβναθή ηςκ επζπνυζεεηςκ 

παναβυκηςκ ηζκδφκμο ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο επαββέθιαημξ ημο θοζζημεεναπεοηή 

ζε βοκαίηεξ θοζζημεεναπεφηνζεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ηδξ εβηοιμζφκδ. 

οκμπηζηά μζ  ενβαζζαημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζημοξ μπμίμοξ εηηίεεηαζ ιζα 

θοζζημεεναπεφηνζα δζαηνίκμκηαζ ζε 4 ηαηδβμνίεξ: 

-  θοζζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, πμο είκαζ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ, 

-  πδιζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο,  

-  αζμθμβζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ηαζ 

-  ροπμθμβζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο - άβπμξ. 

 
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ Φεανμοάνζμ ιέπνζ ηαζ ημ Μάζμ ημο 2012 ιε 

ηδ δζακμιή εκυξ ενςηδιαημθμβίμο ημ μπμίμ παναηίεεηαζ παναηάης. Σα ηνζηήνζα 

εζζαβςβήξ ζηδ ιεθέηδ ήηακ ηα ελήξ: 

Α) Ζ θοζζημεεναπεφηνζα εα έπνεπε κα έπεζ ιείκεζ έβηομξ ημοθάπζζημκ ιία θμνά, 

ακελάνηδηα απυ ηδκ έηααζδ ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ 

Β) Θα έπνεπε κα έπεζ ενβαζηεί έζης ηαζ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ εβηοιμζφκδξ αζηχκηαξ ημ επάββεθια ηδξ θοζζημεεναπεφηνζαξ ηαζ υπζ ηάπμζμ 

άθθμ. 

οκμθζηά ιμζνάζηδηακ 94 ενςηδιαημθυβζα ζε θοζζημεεναπεφηνζεξ μζ μπμίεξ 

ενβάγμκηαζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ ζηάθεδηακ άθθα 80 ζε ζοκαδέθθμοξ ζε άθθεξ 

πυθεζξ ηδξ Δθθάδμξ, υπςξ δ Κααάθα, δ Κμγάκδ, δ Καηενίκδ, δ Λάνζζα, μ Βυθμξ, δ 

Αεήκα, ημ Ζνάηθεζμ Κνήηδξ, ημ Ρέεοικμ ηαζ αθθμφ. οκμθζηά επζζηνάθδηακ 84 

ενςηδιαημθυβζα, εη ηςκ μπμίςκ ηα 10 απμννίθεδηακ θυβς ακεπανημφξ 



 

75 
 

ζοιπθήνςζδξ, ιε απμηέθεζια ημ ηεθζηυ ζφκμθμ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ κα 

δζαιμνθςεεί ζηα 74.Σα ενςηδιαημθυβζα πενζείπακδδιμβναθζηά δεδμιέκα ηαζ  

ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ηαεε ιζα απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο. 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

Οζ πενζζζυηενεξ ενβαγυιεκεξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ακαθένμοκ πςξ δ 

εκδιένςζδ πμο πανέπεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ υζμκ αθμνά ημοξ 

επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ είκαζ ακφπανηηδ. 

 
Δλεκέξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ  

γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ απνξξέεη  

απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

 

Πνζνζηφ 

 

Αξηζκφο 

Πάνα πμθφ 4,05%   3 

Πμθφ  4,05%   3 

Ανηεηά 20,27% 15 

Λίβμ 35,13% 26 

Καθόλοσ 36,48% 27 

φκμθμ 99,98% 74 

 

Πίλαθαο 1. Δκδιένςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ βζα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ 

θφζεςξ ηδξ ενβαζίαξ. 

 

Δπίζδξ εεςνμφκ πςξ μζ ενβμδυηεξ ή μζ πνμσζηάιεκμζ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ 

παναθείπμοκ κα ηζξ εκδιενχκμοκ βζα ημ γήηδια αοηυ. Χζηυζμ, εεςνμφκ υηζ πάνδ 

ζηδ δζηή ημοξ πνςημαμοθία ηαζ ακαγήηδζδ είκαζ ανηεηά εκδιενςιέκεξ επί ημο 

εέιαημξ 

ημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηςκ πενζζζυηενςκ ενςηδεεζζχκ θοζζημεεναπεοηνζχκ 

(77% πενίπμο) οπάνπμοκ βάκηζα, ηα μπμία υιςξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πάκηα. 

Μυκμ έκα πμζμζηυ 12% δήθςζακ υηζ ηα πνδζζιμπμζμφκ πάκηα, εκχ μφηε ηαζ μζ 

πνμσζηάιεκμζ ή μζ ενβμδυηεξ ηζξ παναηζκμφκ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ πάκηα.  

Ζ ακηίθδρδ υηζ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ πνήζδ βακηζχκ ιυκμ υηακ έκαξ αζεεκήξ έπεζ 

ηάπμζα ελαηνζαςιέκδ ιεηαδμηζηή πάεδζδ είκαζ εζθαθιέκδ, ηαεχξ εκδέπεηαζ κα 

εθθμπεφεζ μ ηίκδοκμξ κα οπάνπμοκ παεήζεζξ ιδ δζαβεβκςζιέκεξ ή παεήζεζξ πμο 

μ αζεεκήξ έπεζ παναθείρεζ αημφζζα ή εζηειιέκα κα απμηαθφρεζ. Σμ θαζκυιεκμ 

αοηυ είκαζ ζπάκζμ ζηα δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά κμζμημιεία ηαεχξ ηαζ ζηα δδιυζζα 

ηαζ ζδζςηζηά ηέκηνα απμηαηάζηαζδξ ηαεχξ μ θοζζημεεναπεοηήξ δφκαηαζ κα 

εκδιενςεεί απυ ημ εενάπμκηα ζαηνυ βζα ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ημο αζεεκμφξ. Δίκαζ 

υιςξ ζοπκυηαημ υηακ μ αζεεκήξ απεοεφκεηαζ βζα εεναπεία ζε ηάπμζμ ιζηνυ 

δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ ηέκηνμ απμηαηάζηαζδξ ή ζε ηάπμζμ ζδζςηζηυ ενβαζηήνζμ 

θοζζημεεναπείαξ αθθά ηαζ ζηδκ ηαη’ μίημκ εεναπεία. Δπίζδξ, αλζμπνυζεηημ είκαζ 

ημ υηζ ημ 54% ηςκ πνμσζηαιέκςκ εκδιενχκμοκ πάκηα ημοξ εεναπεοηέξ βζα ηδκ 

φπανλδ ιεηαδμηζηχκ κμζδιάηςκ ζε αζεεκείξ. 
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Οζ πζμ ζοπκέξ παεήζεζξ πμο ιεηαδυεδηακ ζηζξ ενβαγυιεκεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ηφδζδξ απυ αζεεκείξ ήηακ δ βνίπδ, δ ακειεοθμβζά ηαζ δ βαζηνεκηενίηζδα. Ζ 

ιεηάδμζδ ηδξ βνίπδξ είκαζ πμθφ εφημθδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θοζζημεεναπεοηζηήξ 

ζοκεδνίαξ, ηαεχξ μ θοζζημεεναπεοηήξ ανίζηεηαζ πμθφ ημκηά ζημκ αζεεκή ηαζ 

ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηα ζηαβμκίδζα απυ ηδκ μιζθία, ημ αήπα ηαζ ημ πηένκζζια. 

Χζηυζμ, αοηυ ιπμνεί κα απμθεοπεεί ιε ηδ πνήζδ ιάζηαξ ηαηά ηδ εεναπεία 

αζεεκχκ ιε βνίπδ. 

 
Μεηάδνζε πάζεζεο απφ αζζελή. Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Καιία 71,62% 53 

Γνίπδ 18,91% 14 

Πκεοιμκία 0%   0 

Φοιαηίςζδ 0%   0 

Ζπαηίηζδα Β 0%   0 

Ζπαηίηζδα C 0%   0 

ΑΗDS 0%   0 

Γενιαηζηέξ θμζιχλεζξ απυ ιφηδηεξ ή 

ααηηήνζα 

0%   0 

Απθυξ ένπδξ  0%   0 

Ένπδξ γςζηήναξ 0%   0 

Ακειεοθμβζά 1,35%   1 

Δνοενά 0%   0 

Ηθανά 0%   0 

Πανςηίηζδα 0%   0 

Γαζηνεκηενίηζδα 4,05%   3 

Άθθμ 4,05%   3 

φκμθμ 95,93% 74 

 

Πίλαθαο 2. Μεηάδμζδ πάεδζδξ απυ αζεεκή ζε θοζζημεεναπεφηνζα ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ. 

 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ζηδκ ένεοκα δεκ ακηζιεηχπζγακ 

ηακέκα πνυαθδια υζμκ αθμνά ηζξ ζοκεήηεξ ιζηνμηθίιαημξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

Δπζπνυζεεηα, δεκ ακηζιεηχπζγακ ιοζηυ ζπαζιυ ηαζ πυκμ ζε ιοζηέξ μιάδεξ 

ηονίςξ ηδξ νάπδξ ηαζ ημο ημνιμφ, πμο πνμηαθείηαζ πμθθέξ θμνέξ απυ ηδ πνήζδ 

ηθζιαηζζιμφ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

Δπζπθέμκ, δ πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ ακέθενακ πςξ δεκ οπήνπε ηαιία 

εκυπθδζδ απυ ημ ευνοαμ ηυζμ ημο πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ, υζμ ηαζ ημο 

ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Απυ ηζξ ενςηδεείζεξ, ημ 20% πενίπμο, απέθεοβακ κα επζηεθμφκ παεδηζηή 

ηζκδημπμίδζδ ιεθχκ αζεεκχκ ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα. Ζ θοζζημεεναπεοηζηή 

αοηή πνάλδ εθθμπεφεζ ηζκδφκμοξ βζα ηζξ εβηοιμκμφζεξ υηακ πναβιαημπμζείηαζ βζα 

ιεβάθα ηαζ αανζά ιέθδ αζεεκχκ (υπςξ ηάης άηνα). Οζ ηίκδοκμζ είκαζ μζ ίδζμζ πμο 
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απμννέμοκ απυ ηδκ άνζδ μπμζμοδήπμηε αάνμοξ, υπςξ απμηυθθδζδ πθαημφκηα 

ηαζ απμαμθή. Ζ ηζκδημπμίδζδ ιζηνχκ ανενχζεςκ ςζηυζμ (αβηχκαξ, 

πδπεμηανπζηή, πμδμηκδιζηή ηαζ άθθςκ) ζδίςξ υηακ βίκεηαζ απυ ηαεζζηή εέζδ δεκ 

εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ. 

H παεδηζηή ηζκδημπμίδζδ ιζηνχκ ανενχζεςκ, πμο θέβεηαζ ηαζ mobilisation ηαζ 

manipulation, ιπμνεί κα εηηεθεζηεί άθμαα ηαεχξ εηηεθείηαζ εκχ μ εεναπεοηήξ ηαζ 

μ αζεεκήξ ηάεμκηαζ ακηζηνζζηά εηαηένςεεκ εκυξ ηνεααηζμφ εεναπείαξ ή εκυξ 

ηναπεγζμφ. Οζ ανενχζεζξ πμο ηζκδημπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ πνάλδ αοηή είκαζ 

ζοκήεςξ μζ ιζηνέξ ανενχζεζξ ηδξ άηναξ πεζνυξ, μζ ιεζμζπμκδφθζεξ ανενχζεζξ, 

δ ηαη’ χιμκ άνενςζδ, δ άνενςζδ ημο αβηχκα ηαζ δ ηενηζδςθεκζηέξ ανενχζεζξ. 

Ζ εεναπεφηνζα ακ επζεοιεί, ιπμνεί κα εηηεθέζεζ αοηή ηδ θοζζημεεναπεοηζηή 

πνάλδ ηαζ απυ υνεζα εέζδ ηαεχξ δε δζανηεί πμθφ. Μυκμ ημ 8% ηςκ 

ζοιιεηεπμοζχκ ηδκ απέθεοβε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ, βεβμκυξ πμο ήηακ 

πενζηηυ. 

Ζ θοζζημεεναπεοηζηή πνάλδ πμο μνεχξ απέθεοβε ημ ιεβαθφηενμ  πμζμζηυ 

ζοιιεηεπμοζχκ ζηδκ ένεοκα (68,91%) είκαζ δ έβενζδ ηαζ μνεμζηάηζζδ αζεεκχκ 

ιε πνμαθήιαηα ηζκδηζηυηδηαξ. 

Πνάβιαηζ, απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία πνμηφπηεζ πςξ δ δναζηδνζυηδηα αοηή 

δφκαηαζ κα μδδβήζεζ ζε απμαμθή. 

Σμ 10% πενίπμο ηςκ εεναπεοηνζχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ακαθένμοκ 

πςξ απέθεοβακ ηδκ πνάλδ αοηή. Δκημφημζξ, πεζνμιάθαλδ ιπμνεί κα εηηεθεζηεί ιε 

αζθάθεζα. 

Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηδεεζζχκ, 10% απέθεοβακ ηδ πνήζδ ζοζηεοχκ 

δθεηηνμεεναπείαξ, 10% ηδ πνήζδ ζοζηεοχκ Biofeedback ηαζ 20% πενίπμο ηδ 

πνήζδ Laser. 

 Ζ πνήζδ ηςκ παναπάκς ιδπακδιάηςκ είκαζ απυθοηα αζθαθήξ βζα ημ έιανομ ηαζ 

βζα ηδκ έβηομ ζζπφμοκ μζ ίδζμζ ηίκδοκμζ ηαζ μζ ίδζμζ ηακυκεξ αζθαθείαξ πμο 

ζζπφμοκ ηαζ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ θοζζημεεναπεοηέξ 

Αλζμζδιείςηα ιεβάθα πμζμζηά ακέθενακ πςξ απέθεοβακ ηδ πνήζδ δζαεενιίαξ 

αναπέςκ ηοιάηςκ ηαζ ιζηνμηοιάηςκ, 60,81% ηαζ 63,51% ακηζζημίπςξ. Χζηυζμ, 

ελαζηίαξ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ πνήζδξ ηςκ ζοζηεοχκ αοηχκ πνμξ ημ έιανομ, ηα 

πμζμζηά αοηά εα έπνεπε κα ακένπμκηαζ ζημ 100%, δδθαδή κα απμθεφβεηαζ 

ηεθείςξ δ πνήζδ ημοξ απυ ηζξ ηομθμνμφζεξ. 

Απυ ηζξ βοκαίηεξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, 15% πενίπμο ακέθενακ πςξ δεκ 

πνδζζιμπμζμφζακ ημ εεναπεοηζηυ οπένδπμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ. Χζηυζμ, 

ηαηά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ, ηαιία δεκ βκχνζγε εάκ οπάνπμοκ αθαπηζηέξ επζδνάζεζξ ζημ 

έιανομ απυ ημ ιέζμ αοηυ. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ημο Lerman 

ημ 2001, δ ζοπκή πνήζδ ημο εεναπεοηζημφ οπενήπμο απυ εβηφμοξ 

θοζζημεεναπεφηνζεξ ζοζπεηίζηδηε ζηεκά ιε ζοββεκείξ δοζπθαζίεξ ηαζ παιδθυ 

αάνμξ βέκκδζδξ ηςκ κεμβκχκ. 

Μεβάθα πμζμζηά ακέθενακ πςξ απέθεοβακ ηδ πνήζδ ηςκ ζοζηεοχκ οπένοενδξ 

ηαζ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ, 44,59% ηαζ 54,05% ακηζζημίπςξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 



 

78 
 

ήηακ ηεθείςξ πενζηηυ βζαηί ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία δεκ ακαθένεηαζ πμοεεκά πςξ 

δ οπένοενδ ηαζ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία αθάπημοκ ημ έιανομ. Όζμκ αθμνά ηδ 

ιδηένα, βζα αοηήκ ζζπφμοκ μζ ίδζμζ ηίκδοκμζ πμο ζζπφμοκ ηαζ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ 

ενβαγμιέκμοξ. 

Σμ 19% ηαζ ημ 17% ημο ζοκυθμο ηςκ εεναπεοηνζχκ δήθςζακ πςξ δεκ 

πνδζζιμπμζμφζακ ηδ ζοζηεοή ηνμοζηζηχκ οπενήπςκ ηαζ ηδ ζοζηεοή 

δθεηηνμιάθαλδξ ακηίζημζπα. Ζ πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ αοηχκ δεκ έπεζ 

δζαπζζηςεεί εάκ αθάπηεζ ημ ηφδια. οκζζηάηαζ θμζπυκ κα βίκμοκ ένεοκεξ ιε εέια 

ημ ακηζηείιεκμ αοηυ. 

 
Φπζηθνζεξαπεπηηθέο πξάμεηο πνπ 

απέθεπγαλ λα δηεμάγνπλ γηα λα κε 

ζέζνπλ ην έκβξπν ζε θίλδπλν. 

Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Παεδηζηή ηζκδημπμίδζδ ιεθχκ αζεεκχκ 

ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα. 

20,27% 15 

Έβενζδ ηαζ μνεμζηάηζζδ αζεεκχκ ιε 

ηζκδηζηά πνμαθήιαηα. 

68,91% 51 

Υεζνμιάθαλδ 10,81% 8 

Υνήζδ ιδπακδιάηςκ δθεηηνμεεναπείαξ 10,81% 8 

Υνήζδ δζαεενιίαξ αναπέςκ ηοιάηςκ 60,81% 45 

Υνήζδ δζαεενιίαξ ιζηνμηοιάηςκ 63,51% 47 

Υνήζδ BIOFEEDBACK 10,81% 8 

Υνήζδ LASER 20,27% 15 

Υνήζδ οπενήπςκ 14,86% 11 

Υνήζδ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ 54,05% 40 

Υνήζδ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ 44,59% 33 

Υνήζδ ηνμοζηζημφ ιδπακήιαημξ 18,91% 14 

Υνήζδ ζοζηεοήξ δθεηηνμιάθαλδξ 17,56% 13 

Παεδηζηή ηζκδημπμίδζδ ανενχζεςκ 

(mobilisation, manipulation) 

8,10% 6 

Ακαπκεοζηζηή θοζζημεεναπεία 13,51% 10 

Οζ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ απέθεοβακ 

πενζζζυηενεξ απυ ιία 

θοζζημεεναπεοηζηέξ πνάλεζξ. 

  

 

Πίλαθαο 3. Φοζζημεεναπεοηζηέξ πνάλεζξ πμο απέθεοβακ κα δζελάβμοκ βζα κα ιδ 

εέζμοκ ημ έιανομ ζε ηίκδοκμ. 

 

Ζ πνήζδ πνμζηαηεοηζηχκ βοαθζχκ επζαάθθεηαζ ζε ηάεε εθανιμβή Ζ πθεζμρδθία 

ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα (67,56%) ακέθενακ πςξ δεκ 

πνδζζιμπμζμφκ πμηέ βοαθζά ηα μπμία απμννμθμφκ ηδκ αηηζκμαμθία πμο 

εηπέιπεηαζ απυ ημ laser. Δπίζδξ, ηαηά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πμθθέξ απυ ηζξ 

ενςηδεείζεξ δεκ βκχνζγακ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο εθθμπεφμοκ απυ ηδ πνήζδ ημο 
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ιέζμο αοημφ βζα ηα ιάηζαημο laser. Χζηυζμ, δ ιδ πνήζδ βοαθζχκ δεκ 

επζθοθάζζεζ πνυζεζμοξ ηζκδφκμοξ βζα ημ έιανομ. Ζ πζμ ζοπκή εέζδ ζηδκ μπμία 

ενβαγυκημοζακ μζ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ ήηακ δ ηαεζζηή ζηδκ μπμία ημ 48,64% 

δήθςζε πςξ ενβαγυηακ πμθφ ζοπκά. Αημθμοεμφκ ζε ζοπκυηδηα δ υνεζα ζηάζδ 

ηαζ δ υνεζα ζηάζδ ιε ηδκ αοπεκζηή ιμίνα ζε ηάιρδ. Ζ ενβαζία ζε υνεζα ζηάζδ ιε 

ηδκ αοπεκζηή ηαζ ηδκ μζθοσηή ιμίνα ζε ηάιρδ ηαζ ιε ηα άκς άηνα ζε έηηαζδ 

οζμεεημφκηακ απυ ηζξ ενβαγυιεκεξ ζπάκζα, εκχ δ υνεζα εέζδ ιε ηδκ αοπεκζηή ηαζ 

ηδκ μζθοσηή ιμίνα ζε ηάιρδ, δ υνεζα εέζδ ιε ηδκ μζθφ ζε ηάιρδ ηαεχξ ηαζ δ 

βμκοπεηήξ εέζδ δεκ οζμεεημφκηακ πμηέ απυ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ενβαγμιέκςκ. Οζ 

θοζζημεεναπεοηέξ βκςνίγμοκ πςξ ηα πενζζζυηενα πνμαθήιαηα ηδξ ζπμκδοθζηήξ 

ζηήθδξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ ηαηήξ ζηάζδξ. Δπίζδξ ζηα πθαίζζα ηςκ ζπμοδχκ 

απμηημφκ ααζζηέξ βκχζεζξ ενβμκμιίαξ. Αοηυ έπεζ ςξ ζοκέπεζα κα βκςνίγμοκ ηαζ 

κα οζμεεημφκ ζςζηή ζηάζδ ημο ζχιαημξ ηαηά ηδκ ενβαζία, υζμ αοηυ είκαζ εθζηηυ. 

Ζ υνεζα εέζδ ιε ηδκ αοπεκζηή ιμίνα ζε ηάιρδ είκαζ ιία ζηάζδ θακεαζιέκδ, δ 

μπμία υιςξ ακαβηαζηζηά οζμεεηείηαζ πμθφ ζοπκά απυ ημοξ θοζζημεεναπεοηέξ, 

ζδίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα δναζηδνζμηήηςκ υπςξ δ ημπμεέηδζδ δθεηηνμδίςκ ζημκ 

αζεεκή, δ ιάθαλδ, δ πνήζδ laser, shockwave, παεδηζηή ηζκδημπμίδζδ ηςκ 

ανενχζεςκ ηαζ βεκζηά υηακ δ επζθάκεζα ενβαζίαξ είκαζ παιδθυηενα απυ ημ 

επίπεδμ ηςκ μθεαθιχκ ημο εεναπεοηή. Ζ θακεαζιέκδ αοηή ζηάζδ απακηάηαζ 

επίζδξ πμθφ ζοπκά ηαζ ζημοξ κμζδθεοηέξ, ζημοξ ηεπκζημφξ ζαηνζηχκ 

ενβαζηδνίςκ, ζημοξ μδμκημηεπκίηεξ ηαζ ζε άθθα επαββέθιαηα πανασαηνζηά ηαζ ιδ. 

Σα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο θαίκεηαζ κα ακηζιεηχπζγακ μζ ζοιιεηέπμοζεξ 

ζηδκ ένεοκα ήηακ δ ηυπςζδ, δ οπκδθία ηαζ μζ έιεημζ, δζαηαναπέξ βζα ηζξ μπμίεξ δ 

πθεζμρδθία ηςκ ενςηδεεζζχκ απάκηδζακ πςξ ηζξ ακηζιεηχπζγακ πμθφ ζοπκά. 

 
Κφπσζε Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Πάκηα   6,75%   5 

Πμθφ ζοπκά 29,72% 22 

οπκά 22,97% 17 

πάκζα 24,32% 18 

Πμηέ   4,05%   3 

 

Πίλαθαο 4. Πμζμζηά βοκαζηχκ πμο ακηζιεηχπζγακ ηυπςζδ. 

 
Τπκδθία. Πμζμζηυ Ανζειυξ 

Πάκηα   5,4%   4 

Πμθφ ζοπκά 29,72% 22 

οπκά 21,62% 16 

πάκζα 14,86% 11 

Πμηέ    6,75%   5 

 

Πίλαθαο 5. Πμζμζηά βοκαζηχκ πμο ακηζιεηχπζγακ οπκδθία. 
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Έκεηνη Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Πάκηα    6,75%   5 

Πμθφ ζοπκά 27,02% 20 

οπκά 12,16%   9 

πάκζα 13,51% 10 

Πμηέ 16,21% 12 

 
Πίλαθαο 6. Πμζμζηά βοκαζηχκ πμο ακηζιεηχπζγακ ημ πνυαθδια ηςκ ειέηςκ. 

 
Δπίζδξ, ημ μίδδια ηςκ ηάης άηνςκ ειθακίγεηαζ κα πανμοζζάγεηαζ ζοπκά ςξ 

πνυαθδια, εκχ πνμαθήιαηα υπςξ μ πυκμξ ζηδκ μζθοσηή ιμίνα, ζηδκ ημζθζαηή 

πχνα ηαζ ζηα ηάης άηνα, μ βαζηνζηυξ ηαφζμξ ηαζ δ γάθδ ηαζ δ ηάζδ πνμξ 

θζπμεοιία ειθακίγμκηαζ ζπάκζα, ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ. 

Πνμαθήιαηα υπςξ πυκμζ ζηδκ αοπεκζηή ιμίνα, ναπζαθβία, αζιμνναβία απυ ημκ 

ηυθπμ, αηνάηεζα μφνςκ ηαεχξ ηαζ δ δοζπένεζα πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ αφλδζδ 

ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ θαίκεηαζ κα ιδκ ειθακίγμκηαζ πμηέ ή ημοθάπζζημκ κα ιδκ 

απαζπμθμφζακ ηζξ ηομθμνμφζεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ. ε ζπέζδ ιε 

ημοξ πδιζημφξ ηζκδφκμοξ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ εεναπεοηνζχκ πμο 

ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, ζοβηεηνζιέκα ημ 96%, απάκηδζακ πςξ δεκ είπακ 

αθθενβία ζε ηαιζά απυ ηζξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηαηά ηδ ιάθθαλδ ακαθβδηζηέξ ή 

ακηζθθεβιμκχδεζξ  αθμζθέξ. Κάπμζεξ βοκαίηεξ είπακ αθθενβία ζε πενζζζυηενα 

απυ έκα απυ ηα πνμσυκηα αοηά.  

 
Δκθάληζε αιιεξγίαο ζε νπζίεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε κάιαμε θαη ηε 

ζεξαπεία 

Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Καιία 95,94% 71 

Voltaren   1,35% 1 

Sportgel   1,35% 1 

Biofreeze   4,05% 3 

Thermagel   2,70% 2 

Coolgel   1,35% 1 

Decadron   1,35% 1 

Xylocaine   1,35% 1 

Άθθμ   0% 0 

 
Πίλαθαο 7. Διθάκζζδ αθθενβίαξ ζε μοζίεξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ 

ιάθαλδ ηαζ ηδ εεναπεία 

 

Οζ μοζίεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ελακεδιαηζηή δενιαηίηζδα ημπζηά. Οζ 

μοζίεξ αοηέξ απμννμθχκηαζ απυ ημ δένια ηαζ εζζένπμκηαζ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο 

αίιαημξ, ςζηυζμ δ ζοβηέκηνςζή ημοξ ζημ αίια είκαζ ηυζμ ιζηνή πμο δεκ 
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απμηεθμφκ πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ημ έιανομ αηυια ηζ ακ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ 

ζ’ αοηυ δζαιέζς ημο πθαημφκηα. Χζηυζμ, ζοκζζηάηαζ δ εεναπεφηνζα πνζκ 

πνδζζιμπμζήζεζ μπμζαδήπμηε αθμζθή βζα πνχηδ θμνά κα δζααάγεζ ζημ θφθθμ 

μδδβζχκ πνήζδξ εάκ ακηεκδείηκοηαζ ζε πενίπηςζδ εβηοιμζφκδξ ηαζ εάκ ζζπφεζ 

ηάηζ ηέημζμ, κα θμνά βάκηζα πνζκ εθανιυζεζ ηδκ αθμζθή ζηδκ οπυ εεναπεία 

πενζμπή. Ζ πθεζμρδθία ηςκ θοζζημεεναπεοηνζχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα 

δε ζηαιάηδζακ κα πνδζζιμπμζμφκ δενιαηζηέξ αθμζθέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εβηοιμζφκδξ ημοξ. Μυκμ ημ 12% οζμεέηδζακ ηδ πνήζδ ηςκ βακηζχκ βζα 

πνμθδπηζημφξ ζημπμφξ. Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ βοκαζηχκ, θαίκεηαζ πςξ μζ 

βοκαζημθυβμζ δεκ εεςνμφκ ηδ πνήζδ ηςκ παναπάκς μοζζχκ επζηίκδοκδ βζα ηδκ 

οβεία ημο ειανφμο. 

πεηζηά ιε ημοξ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο, μζ 

πενζζζυηενεξ ενβαγυιεκεξ είπακ πάνα πμθφ άβπμξ πνμηεζιέκμο κα εκημπίζμοκ 

ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ κα ενβάγμκηαζ πςνίξ κα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ημ έιανομ. 

 

 
Πίλαθαο 8. Ύπανλδ άβπμοξ υζμκ αθμνά ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ενβαζίαξ έηζζ χζηε 

κα ιδκ αθάρμοκ ημ έιανομ. 

 
Δπίζδξ, αολδιέκμ άβπμξ είπακ ηαζ βζα ημ άκ εα ιπμνμφζακ κα ενβαζημφκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ ιεηά απυ αοηήκ. 

 
Δλδερφκελε αδπλακία ηνπο λα εξγαζηνχλ ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα φζν θαη κεηά ηελ θχεζε. 

Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Πάνα πμθφ 35,13% 26 

Πμθφ  20,27% 15 

Ανηεηά 17,56% 13 

Λίβμ 5,40% 4 

Καευθμο 14,86% 11 

 
Πίλαθαο 9. Ύπανλδ άβπμοξ υζμκ αθμνά ηδκ εκδεπυιεκδ αδοκαιία ημοξ κα 

ενβαζημφκ ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα υζμ ηαζ ιεηά ηδκ ηφδζδ. 

 

Γηακφξθσζε εξγαζίαο έηζη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην έκβξπν. 

Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Πάνα πμθφ 35,13% 26 

Πμθφ  25,67% 19 

Ανηεηά 17,56% 13 

Λίβμ   9,45%   7 

Καευθμο   8,10%   6 
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πλδπαζκφο κεηξφηεηαο - εξγαζίαο Πνζνζηφ Αξηζκφο 

Πάνα πμθφ 37,83% 28 

 Πμθφ  33,78% 25 

Ανηεηά   9,45% 7 

Λίβμ   6,75% 5 

Καευθμο   8,10% 6 

 

Πίλαθαο 10. Ύπανλδ άβπμοξ υζμκ αθμνά ημ ζοκδοαζιυ ιδηνυηδηαξ- ενβαζίαξ. 

 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δεκ είπακ ηαευθμο άβπμξ υζμκ αθμνά ημοξ ελήξ 

πανάβμκηεξ: 

- Σζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ. 

- Σδ ζοκενβαζία ή ηδκ απμοζία ζοκενβαζίαξ απυ ημοξ αζεεκείξ. 

- Σμκ οπεναμθζηυ θυνημ ενβαζίαξ. 

- Σδκ πίεζδ ημο πνυκμο. 

- Σδκ εκδεπυιεκδ απυθοζή ημοξ αθμφ ηεθεζχζεζ δ άδεζα θμπείαξ. 

 

Σμ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ βοκαίηεξ πμο ζοιιεηείπακ 

ζηδκ ένεοκα δεκ είπακ άβπμξ βζα ημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ ιπμνεί κα απμδμεεί 

ζημ βεβμκυξ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ ήηακ αοημαπαζπμθμφιεκεξ ηαζ 

ενβάγμκηακ ιυκεξ, μπυηε δεκ είπακ ζοκαδέθθμοξ ηαζ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ηαεμνίγμοκ ημ ςνάνζυ ημοξ υπςξ επζεοιμφζακ.  

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πμθθέξ απυ ηζξ εεναπεφηνζεξ μζ μπμίεξ ενβάγμκηακ ζε 

δδιυζζα ή ζδζςηζηά ηέκηνα απμηαηάζηαζδξ ηαεχξ ηαζ ζε κμζμημιεία ή ηθζκζηέξ 

είπακ αμήεεζα ηαζ οπμζηήνζλδ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ. 

Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ ακέθενακ πςξ δεκ δέπηδηακ απεζθέξ 

απυ ημκ ενβμδυηδ ή ημκ πνμσζηάιεκμ υηζ εα ηζξ απμθφζεζ ζε πενίπηςζδ 

εβηοιμζφκδξ. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα οπεκεοιίγμοιε πςξ ημ 31,08% ηςκ 

ζοιιεηεπμοζχκ ζηδκ ένεοκα ενβάγμκηακ ζημκ δδιυζζμ ημιέα, μπυηε δεκ είκαζ 

εθζηηυ κα απμθοεμφκ  ηαζ ημ 35,13% δζαηδνμφζακ δζηυ ημοξ ενβαζηήνζμ 

θοζζημεεναπείαξ, ήηακ δδθαδή αοημαπαζπμθμφιεκεξ. Χζηυζμ, έκα πμζμζηυ 

10% πμο δέπηδηακ ηέημζα απεζθή δε ιπμνεί κα αβκμδεεί. 

Απυ ηζξ 74 θοζζημεεναπεφηνζεξ, ιυκμ 2 ακέθενακ πςξ απμθφεδηακ ελαζηίαξ ηδξ 

εβηοιμζφκδξ ημοξ ή ζε δζάζηδια θζβυηενμ απυ 1 έημξ αθμφ μθμηθδνχεδηε δ 

ηφδζδ. Αοηυ είκαζ έκα πμθφ εεηζηυ βεβμκυξ, ηαεχξ δείπκεζ πςξ ζηδ πχνα ιαξ 

ηδνμφκηαζ ηα ααζζηά ενβαζζαηά δζηαζχιαηα. 

Μυκμ 4 απυ ηζξ 74 θοζζημεεναπεφηνζεξ δήθςζακ πςξ είπακ ζηεθηεί ζημ 

πανεθευκ κα ιδκ ηεηκμπμζήζμοκ επεζδή δ θφζδ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ πανμοζζάγεζ 

αοηέξ ηζξ δοζημθίεξ. 

Σέθμξ ιυκμ 5 απυ ηζξ 74 θοζζημεεναπεφηνζεξ ζηέθηδηακ ηάπμζα ζηζβιή κα 

αθθάλμοκ επάββεθια πνμηεζιέκμο κα ηεηκμπμζήζμοκ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα ζοιπενάζιαηα πμο ελάβμκηαζ απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 

1. Ζ πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ήηακ πενίπμο 38 

εηχκ ηαζ απαζπμθμφκηακ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζε ζδζςηζηυ 

ενβαζηήνζμ θοζζημεεναπείαξ. 

 

2. Γεκ ζηαιάηδζακ πνυςνα απυ ηδκ ενβαζία ημοξ, αθθά απεκακηίαξ μζ 

πενζζζυηενεξ ενβάγμκηακ ηαζ ιέπνζ ηζξ ηεθεοηαίεξ εαδμιάδεξ ηδξ ηφδζδξ ηαζ δεκ 

έπαζνκακ πμθθέξ διένεξ άδεζα πνζκ ημκ ημηεηυ. 

 

3. Ζ εκδιένςζή ημοξ υζμκ αθμνά ηα εέιαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ 

ενβαζία απυ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ εεςνμφκ υηζ ήηακ απμφζα. Οζ πενζζζυηενεξ 

ακαγδημφκ απυ ιυκεξ ημοξ κα εκδιενςεμφκ βζα ηα εέιαηα αοηά, αθθά ηαζ πάθζ δ 

εκδιένςζδ πμο οπάνπεζ είκαζ ακεπανηήξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ημ 

υηζ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ηζξ απακηήζεζξ πμο έδςζακ θάκδηε κα ιδ βκςνίγμοκ 

πμζα απυ ηα θοζζημεεναπεοηζηά ιέζα οπμηνφπημοκ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ηςκ 

ειανφςκ αθθά ηαζ ηςκ ζδίςκ. Μάθζζηα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ έκα ιεβάθμ 

πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ πανμφζα ένεοκα 

πνδζζιμπμζμφζακ ηα ιέζα αοηά. 

 

4. Καιία απυ ηζξ ενςηδεείζεξ δεκ είπε δζαηαναπή ζηδκ μιαθή δζελαβςβή ζηδκ 

ηφδζδ / ζηζξ ηοήζεζξ πμο είπε. 

 

5. Οζ ζδιακηζηυηενμζ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζημοξ μπμίμοξ εηηέεδηε δ 

μιάδα αοηή ενβαγμιέκςκ θάκδηε κα είκαζ δ βνίπδ ηαζ δ βαζηνεκηενίηζδα αθθά δ 

έηεεζδ αοηή δεκ είπε ζοκέπεζεξ βζα ηα έιανοα. 

 

6. ημοξ πενζζζυηενμοξ πχνμοξ ενβαζίαξ οπήνπακ βάκηζα, ςζηυζμ αοηά 

πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ηζξ ενβαγυιεκεξ ιυκμ υηακ μζ αζεεκείξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ζοκενβάγμκηακ είπακ ηάπμζμ ιεηαδμηζηυ κυζδια, ηαζ υπζ πάκηα υπςξ εα έπνεπε. 

 

7. Σμ ιζηνμηθίια ζημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ θαίκεηαζ κα ιδ δδιζμφνβδζε ηακέκα 

πνυαθδια ζηζξ ηομθμνμφζεξ ενβαγυιεκεξ. 

 

8. Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζημοξ μπμίμοξ ελεηίεεκημ μζ έβηοεξ 

θοζζημεεναπεφηνζεξ ήηακ ηα βάκηζα latex ηαζ μζ αθμζθέξ πμο πνδζζιμπμζμφζακ 

ηαηά ηδκ εθανιμβή μνζζιέκςκ θοζζημεεναπεοηζηχκ πνάλεςκ. Χζηυζμ, θαίκεηαζ 

πςξ μζ πανάβμκηεξ αοημί δεκ απεζθμφκ ημ έιανομ. 
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9. Οζ θοζζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο μζ μπμίμζ απεζθμφζακ ηδκ μιαθή δζελαβςβή 

ηδξ ηφδζδξ ηαζ ηδκ οβεία ημο ειανφμο ήηακ: δ έβενζδ αζεεκχκ ηαζ αανέςκ ιεθχκ 

αζεεκχκ, δ πνήζδ ηςκ δζαεενιζχκ αναπέςκ ηοιάηςκ ηαζ ιζηνμηοιάηςκ, δ πνήζδ 

ηςκ ιαβκδηζηχκ πεδίςκ, ηαεχξ εκδέπεηαζ κα είκαζ ηαζ δ πνήζδ ηςκ οπενήπςκ. 

οκζζηάηαζ πεναζηένς ένεοκα χζηε κα δζαπζζηςεεί εάκ υκηςξ δ πνήζδ 

εεναπεοηζηχκ οπενήπςκ αθάπηεζ ημ έιανομ. 

 

10. Καεχξ δζέεεηακ βκχζεζξ ενβμκμιίαξ, απέθεοβακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ενβαζίαξ κα οζμεεημφκ ημοναζηζηέξ ηαζ επζαθααείξ εέζεζξ ενβαζίαξ. Ζ 

πενζζζυηενμ ζοπκή εέζδ ενβαζίαξ ήηακ δ ηαεζζηή. Δπίζδξ, δ πθεζμρδθία ηςκ 

πχνςκ ενβαζίαξ ημοξ δζέεεηε ενβμκμιζηά ηνεαάηζα εεναπείαξ. 

 

11. Οζ ζδιακηζηυηενμζ πανάβμκηεξ πμο ημοξ πνμηαθμφζακ άβπμξ ήηακ κα 

εκημπίζμοκ ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ κα ενβάγμκηαζ πςνίξ κα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ημ 

έιανομ, ακ εα ιπμνμφζακ κα ενβαζημφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ 

ιεηά απυ αοηήκ ηαεχξ ηαζ βζα ημ πχξ εα ζοκδφαγακ ηδ ιδηνυηδηα ιε ηδκ ενβαζία. 

Γεκ θάκδηε κα οπάνπεζ άβπμξ βζα ημ θυνημ ενβαζίαξ, βζα ηζξ δζαπνμζςπζηέξ 

ζπέζεζξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ αθθά ηαζ βζα ηδ ζοκενβαζία ιε ημοξ αζεεκείξ. 

 

12. Σα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζγακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εβηοιμζφκδξ ηαζ εκχ ενβάγμκηακ ήηακ δ εφημθδ ηαζ αολδιέκδ ηυπςζδ, δ 

οπκδθία, μζ έιεημζ ηαζ ημ μίδδια ηάης άηνςκ. 

 

13. Απυ υθα ηα παναπάκς πνμηφπηεζ πςξ μζ εβηοιμκμφζεξ θοζζημεεναπεφηνζεξ 

ιπμνμφκ κα ενβάγμκηαζ πςνίξ κα αάγμοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ οβεία ημο ειανφμο ηαζ ηδ 

δζηή ημοξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα ηάκμοκ μνζζιέκεξ ηνμπμπμζήζεζξ ζηδκ 

ενβαζία ημοξ. Οζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ είκαζ: 

 

 Απμθοβή πνήζδξ ηςκ θοζζημεεναπεοηζηχκ ιέζςκ πμο έπεζ απμδεζπηεί πςξ 

απμηεθμφκ ηίκδοκμ βζα ημ έιανομ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ. 

 

 Δνβαζία ζε ηαεζζηή εέζδ, υζμ αοηυ είκαζ εθζηηυ, ηαζ απμθοβή ηςκ 

ημπζαζηζηχκ εέζεςκ ενβαζίαξ ιε ηζξ ανενχζεζξ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ ζε 

οπεναμθζηή ηάιρδ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

 

 Υνήζδ άκεηςκ νμφπςκ ηαζ οπμδδιάηςκ. Σα οπμδήιαηα ζοκζζηάηαζ κα είκαζ 

έκα ιε δφμ κμφιενα ιεβαθφηενα, χζηε εάκ οπάνπεζ μίδδια ζηα ηάης άηνα κα 

ιδκ πζέγμκηαζ ηαζ πνμηαθείηαζ πυκμξ. Δκαθθαηηζηά, ηα οπμδήιαηα ιπμνμφκ κα 

ακηζηαηαζηαεμφκ απυ πακηυθθεξ ή ζαιπυ. 

 

 Δθαζηζηυ ςνάνζμ ενβαζίαξ.  
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 Πανμπή αμήεεζαξ απυ αμδευ ή ζοκενβάηδ ηαηά ηζξ θοζζημεεναπεοηζηέξ 

πνάλεζξ πμο απαζημφκ ιοζηή δφκαιδ ηαζ ηαηαπμκμφκ ηζξ ανενχζεζξ (υπςξ 

θυβμο πάνδ δ ηζκδημπμίδζδ ιεβάθςκ ανενχζεςκ). 
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IDENTIFICATION OF RISK FACTORS  
IN WORK ENVIRONMENT 
OF PREGNANT PHYSICAL THERAPISTS  
 

M. Giakoumidiou, D. Hadolias, A. Zissimopoulos, A. Chatzaki and T.C. 
Constantinidis 
 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace 

 

Abstract: There has been written a questionnaire which was sent via e-mail to 80 

female physical therapists and was given personally to other 94 in Thessaloniki. 

The criteria for someone to be able to take part in the present search were: a) the 

physical therapist should have been pregnant at least once and b) the physical 

therapist should have been working during pregnancy at least for a while. Finally 

there were gathered and assessed 74 questionnaires. Results: Most of the women 

who took part in the search were 38 years old and were self occupied. They 

continued working during their pregnancy and sometimes until delivery. During 

their studies they weren’t informed adequately about the risk factors and the health 

and safety matters at work. Most of them are insufficiently informed concerning 

these matters up to this day. Most of them used systematically dangerous to the 

fetus physical therapy equipment during pregnancy. From the questionnaires 

derives that none of the fetus had a health problem provoked by the mother’s work 

environment. The most important biological risk factors in the work environment 

were the flu and gastroenteritis. Most of the workplaces provided the physical 

therapists with gloves and other means of protection but these weren’t used at all 

times. Pregnant physical therapists were pleased with the conditions at work place. 

The most important chemical risk factors in the work environment were the gloves 

made by latex and medical ointments used during physical therapy. These factors 

seemed not to be dangerous to the fetus. The most important physical risk factors 

in the work environment which were a threat to both the mother and the fetus 

were: weightlifting of patients’ body members or patients, use of shortwave or 

microwave diathermy, use of magnetic fields, potentially the use of ultrasound 

waves. Further research is needed to determine whether this factor is a threat to 

the fetus or not. Most of the women new how to work ergonomically so as to avoid 

tiredness and joint and muscle pain. In most of the work- places there were 

ergonomic therapeutic beds. Anxiety and stress were often provoked by requesting 

how to work in order to keep the fetus safe from harm. The combination of work, 

pregnancy and motherhood seemed to be the most stressful factor among all. The 

most often problems during pregnancy and while working were increased 

tiredness, sleepiness, vomits and feet oedema. 

hυgeίa@εργασiα  4(1): 73-88 
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YΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ  
ΣΖ ΓΑΛΑΚΣΟΒΙΟΜΖΥΑΝΙΑ 

 

E. Μπεδηξηδόγινπ1,2, Θ. Παξαζίδεο2 ηαζ Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο2 
 

1. Σιήια Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ, Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, 2. Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ Δνβαζίαξ, Σιήια Ηαηνζηήξ, Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, 

ζε ζφιπναλδ ιε ηα Σιήιαηα Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ ηαζ Νμζδθεοηζηήξ Α΄, Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ 

Ηδνοια Αεήκαξ. 

 

Πεξίιεςε: Οζ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ εκέπμκηαζ ζημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ 

ηναοιαηζζιχκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ άθθμοξ ημιείξ. Ζ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ζηδ 

βαθαηημαζμιδπακία ηαηέπεζ ηδκ 9δ ζεζνά επζηζκδοκυηδηαξ ζημ ζφκμθμ υθδξ ηδξ 

αζμιδπακίαξ εκχ ημ ηυζημξ αηοπδιάηςκ ακένπεηαζ ζημ 37% ημο ηένδμοξ ηδξ 

επζπείνδζδξ. διακηζηυηενμ υιςξ είκαζ ημ «ακενχπζκμ ηυζημξ» ηαζ μζ 

επζαανφκζεζξ ζηδκ οβεία ημο ενβαγμιέκμο. Ζ επίπηςζδ ηςκ ηονίςκ αζηζχκ 

αηοπδιάηςκ δζαπςνίγεηαζ ζε 3 ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ (εάκαημξ, ζμαανά αηοπήιαηα  

ηαζ μθζβμήιενα αηοπήιαηα) βζα εηάζηδ εη ηςκ μπμίςκ οπεζζένπμκηαζ πμθθαπθά 

αίηζα. Απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ (5% ημο ζοκυθμο ηςκ 

ενβαγμιέκςκ) οπμθμβίγεηαζ υηζ 2.000.000 κμζμφκ απυ επαββεθιαηζηή κυζμ ηαζ 

ηαηά επέηηαζδ πάκμκηαζ 19.500.000 ενβάζζιεξ ιένεξ θυβς κυζδζδξ. Σα αίηζα 

επίζδξ ηζκδφκμο πμο πνμένπμκηαζ απυ επαθή δ έηεεζδ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ δεκ 

είκαζ αιεθδηέα. Ο ιζηνμαζμθμβζηυξ ηίκδοκμξ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε παεμβυκα  ή  

ζε ααηηήνζα θοζζμθμβζηχκ πθςνίδςκ. Δίκαζ βεβμκυξ θμζπυκ υηζ δζα ηδ δζαθφθαλδ 

ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημκ ημιέα ηδξ βαθαηημαζμιδπακίαξ 

απαζηείηαζ ειπενζζηαηςιέκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή πμθζηζηή δνάζεςκ ηαζ δζμνεςηζηχκ 

εκενβεζχκ μζ μπμίεξ πνέπεζ κα ακακεχκμκηαζ ηαζ κα ακαπνμζανιυγμκηαζ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

H εκδιένςζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ αζμιδπακζχκ αθθά ηαζ ηςκ 

ενβμδμηχκ ημοξ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ κα πενζθαιαάκεζ πνμθδπηζηέξ 

δνάζεζξ υπςξ είκαζ δ εηπαίδεοζδ ζηδκ πονμπνμζηαζία, δ εηηέκςζδ πχνςκ 

ενβαζίαξ η.α. Αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ιε ηδκ ιμνθή εκδιενςηζηχκ δεθηίςκ ηαζ δεθηίςκ ζςζηήξ 

θεζημονβίαξ ζοζηεοχκ ηαζ ιδπακδιάηςκ. Δπζπθέμκ απαζηείηαζ δ δδιζμονβία ηδξ 

απαναίηδηδξ μνβάκςζδξ ζε υθα ηα επίπεδα δζαθφθαλδξ ηςκ ηακμκζζιχκ 

αζθαθείαξ. 

φιθςκα ιε ηδκ κμιμεεζία (Ν. 1568/85 άνενμ 5, Π.Γ. 294/88 άνενμ 4, Π.Γ. 

17/96 άνενα 4&5, Π.Γ. 95/99 άνενα 3&4, Ν. 3144/03 άνενμ 9), μ ηεπκζηυξ 

αζθαθείαξ πνέπεζ κα είκαζ ηάημπμξ πηοπίμο ΑΔΗ, ΣΔΗ ή ιέζδξ επαββεθιαηζηήξ 

ζπμθήξ ζοκαθχκ εζδζημηήηςκ ιε ημκ ημιέα ελεζδίηεοζδξ ζηδ αζμιδπακία ημο. 



 

90 
 

Ακάθμβα ιε ηα πνμζυκηα ηαζ ηδκ εηπαίδεοζή ημο απαζηείηαζ ζοιπθδνςιαηζηή 

βκχζδ ηαζ ειπεζνία ζημκ ημιέα ελεζδίηεοζδξ ημο. Δπζπθέμκ απυ ηδκ κμιμεεζία 

πνμαθέπεηαζ μ  εθάπζζημξ πνυκμξ απαζπυθδζδξ ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ιε αάζδ 

ημ άνε.4 ημο Π.Γ. 17/96 ηαζ ημο Π.Γ. 294/88. 

Οζ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ εκέπμκηαζ ζημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ 

ηναοιαηζζιχκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ άθθμοξ ημιείξ. Κάεε ενβαγυιεκμξ ημο ημιέα 

ηνμθίιςκ έπεζ 1/6 πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα πάεεζ αηφπδια ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

40 εηχκ ενβαζίαξ. Ζ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ζηδ βαθαηημαζμιδπακία θαίκεηαζ κα 

ηαηέπεζ ηδκ 9δ ζεζνά επζηζκδοκυηδηαξ ζημ ζφκμθμ υθδξ ηδξ αζμιδπακίαξ. Λυβς ηδξ 

ορδθήξ ζοπκυηδηαξ αηοπδιάηςκ, ημ ηυζημξ ηςκ αηοπδιάηςκ  είκαζ ζδιακηζηυ βζα 

ηδκ βαθαηημαζμιδπακία ηαζ ζοβηεηνζιέκα ακένπεηαζ ζημ 37% ημο ηένδμοξ ηδξ 

επζπείνδζδξ, ζημ 5% ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ηδξ  ηαζ ηαθφπηεζ  ηαηά 36 θμνέξ 

ημ ηυζημξ ηδξ αζθάθζζδξ ημο ενβαγμιέκμο. 

διακηζηυηενμ υιςξ είκαζ ημ «ακενχπζκμ ηυζημξ» ηαζ μζ επζαανφκζεζξ ζηδκ οβεία 

ημο ενβαγμιέκμο. Γζα ημ θυβς ημφημ επζαάθθμκηαζ απθέξ κμιζηέξ ηονχζεζξ βζα ηδκ 

εθανιμβή απαβμνεοηζηχκ δζαηάλεςκ ηαζ βζα ηδκ ηήνδζδ δζαδζηαζζχκ ηαποηάηςκ  

απμηαηάζηαζδξ ηδξ αθάαδξ ηαζ ηέθμξ δζηαζηζηέξ ηονχζεζξ ηαζ πνυζηζια ιε 

απχηενμ ζηυπμ ηδκ δζαθφθαλδ ηδξ απχθεζαξ εθέβπμο ζηδ αζμιδπακία ηαζ 

ζοκεπχξ ηδκ αφλδζδ ημο ηυζημοξ αζθάθζζδξ.  

Πνέπεζ κα οπάνπεζ έκαξ ζοκημκζζιυξ δζαπείνζζδξ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ηαζ επζπεζνδζζαημφ ηένδμοξ ιε ζοκεπή ακαεεχνδζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ αζθαθείαξ βζα ζοκημκζζιυ ημο εθέβπμο ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ. Ο 

ζοκημκζζιυξ ημο εθέβπμο ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εηηίιδζδ ηςκ 

αζηζχκ  αηοπδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ κμιμεεζία, ηδκ εηιίζεςζδ ζοιαμφθςκ 

αζθαθείαξ βζα επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηέθμξ ιε πμθζηζηή ακαεεχνδζδξ 

ηςκ εθανιμγυιεκςκ δζαδζηαζζχκ  ηαζ ακαδζμνβάκςζδξ. 

  
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

φιθςκα ιε ηδκ Αββθζηή ανπή Health and Safety Executive (HSE) πμο 

επζηεκηνχκεηαζ ηαζ επζιμνθχκεζ ζε εέιαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ενβαζίαξ, 

ηαηά ημ έημξ 1996/1997 δ επίπηςζδ αηοπδιάηςκ ζε 100.000 ενβαγμιέκμοξ ζηδ 

αζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ πανμοζζάγεζ ημοξ αηυθμοεμοξ ιέζμοξ υνμοξ ακά 

ηαηδβμνίεξ: 

• μαανά αηοπήιαηα: 346 

• Απθά αηοπήιαηα: 2179 

• φκμθμ: 2525 

Δζδζηυηενα βζα ηδκ αζμιδπακία βάθαηημξ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ επίπηςζδξ αηοπδιάηςκ 

ακά ηαηδβμνία είκαζ μ αηυθμοεμξ: 

• μαανά αηοπήιαηα: 615 

• Απθά αηοπήιαηα: 3166 

• φκμθμ: 3782 
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Ο οπμθμβζζιυξ ημο δείθηε επίπησζεο (Incidence Rate) βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ 

αηυθμοεμ ηφπμ: 

 

Incidence Rate Βζμιδπακίαξ ακά έημξ = ζφκμθμ (ζμαανχκ) αηοπδιάηςκ  x 100.000 

           ανζειυξ ενβαγμιέκςκ 

 
ΑΗΣΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ  

 

Δκχ, μζ άκδνεξ απμηεθμφκ ιυκμ ημ 55% ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ημ 80% ηςκ 

εακάηςκ  ζηδκ παναβςβή ηαζ ημ 70% ηςκ αηοπδιάηςκ ζηδκ παναβςβή αθμνμφκ 

άκδνεξ.  

Οζ  κέμζ ενβαγυιεκμζ (20-30 εηχκ) ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ αημθμοεμφκ ζηδ ζεζνά 

επζννέπεζαξ ζε αηοπήιαηα ηαζ ηέθμξ μζ δθζηζςιέκεξ βοκαίηεξ (50-60 εηχκ). 

Ζ επίπηςζδ ηςκ ηονίςκ αζηζχκ αηοπδιάηςκ δζαπςνίγεηαζ ζε 3 ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ 

(εάκαημξ,ζμαανά αηοπήιαηα  ηαζ μθζβμήιενα αηοπήιαηα) βζα εηάζηδ εη ηςκ 

μπμίςκ οπεζζένπμκηαζ πμθθαπθά αίηζα ςξ επελδβείηαζ πεναζηένς: 

 

Θάλαηνο (84% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ) 

 

• βενακμί, θμνηδβά, νάιπεξ, ακεθηοζηήνεξ 

• πηχζδ απυ φρμξ(21%) 

• ζηαθζά, ακειυζηαθεξ, ζηαθςζζέξ, μπήιαηα 

• ιδ αζθαθήξ είζμδμξ(10%) 

• είζμδμξ ζε ζζθυ δ δελαιεκέξ πνμ ημο 1994/1997 ( 22%), ζήιενα ( 0%) 

 

νβαξά αηπρήκαηα (67%) 

 

• βθίζηνδια (33%) 

• ζε δζαννμέξ δ οβνυ πάηςια (90%) 

• πηχζδ απυ φρμξ (17%) 

• ιδπακήιαηα (12%) 

• έθθεζρδ ζοκηήνδζδξ(9%),απνμζελία(3%) 

 

Οιηγνήκεξα αηπρήκαηα - 3 εκεξψλ (68%) 

 

• πεζνζζιυξ ηαζ ακάααζδ (31%) 

• πεζνζζιυξ αανέςκ ακηζηεζιέκςκ (60%) 

• βθίζηνδια (22%) 

• ηναοιαηζζιυξ απυ ηζκμφιεκα ακηζηείιεκα (15%) 

• ενβαθεία, ιαπαίνζα η.α. 
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Δζδζηυηενα ηα αίηζα αηοπδιάηςκ ζηδ βαθαηημαζμιδπακία επζηεκηνχκμκηαζ ζηα 

αηυθμοεα: 

 

• βθίζηνδια ζε δζαννμέξ δ οβνυ πάηςια 

• πεζνζζιυξ ηαζ ακάααζδ 

• πεζνζζιυξ ηαζ ακάααζδ αανέςκ δ αζπιδνχκ ακηζηεζιέκςκ  

• ιδπακήιαηα 

• έθθεζρδ ζοκηήνδζδξ, απνμζελία, ζοζηεοαζία, ακορςηζηά, ιεηαθμνά  

• ηναοιαηζζιυξ απυ ηζκμφιεκα ακηζηείιεκα  

• ενβαθεία, ιαπαίνζα, ακηζηείιεκα πμο πέθημοκ ηα 

• πηχζδ απυ φρμξ 

• ζηάθεξ, ακειυζηαθεξ, δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ, μπήιαηα ιεηαθμνάξ 

• ιεηαθμνά 

• ηίκδζδ μπδιάηςκ ιεηαθμνάξ, ακααάημνεξ 

• έηεεζδ ζε μοζίεξ 

• οβνά ηαεανζζιμφ, ακαεοιζάζεζξ, εηνμέξ, αηιυξ, ηαοηυ κενυ, CIP εηνμή 

 

Ζ δζαπείνζζδ ημο ορδθμφ ηζκδφκμο ζηδ βαθαηημαζμιδπακία ζοκίζηαηαζ ζε 

πθδιιεθή έθεβπμ ηαζ δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ ζηα αηυθμοεα ζδιεία αζπιήξ: 

 

• Μεηαθμνά 

• Γζααάζεζξ πεγχκ, απμιυκςζδ πχνςκ 

• φζηδια πνμθφθαλδξ απυ ακαηνμπή 

• Δηπαίδεοζδ μδδβχκ ακαααηυνςκ ηαζ μπδιάηςκ 

• Έθεβπμξ ζηαεενυηδηαξ ακαααηυνςκ 

• Έθεβπμξ ακάααζδξ ζε δελαιεκέξ ηαζ ζζθυ 

• Αζθαθείξ είζμδμζ ηαζ έλμδμζ 

• Πνμθφθαλδ απυ επζηθζκή ηνέζθεν, ηανυηζεξ θμνηδβχκ ηαζ ακαααηυνζα 

• φζηδια δζαθφθαλδξ ακαηνμπχκ θμνηδβχκ  ηαζ ηνέζθεν ιε ζφζηδια ακάηνερδξ 

• Πηχζδ απυ φρμξ 

• Πνμζπεθαζζιυηδηα ζηζξ εζζυδμοξ, ζημοξ πχνμοξ, ζηα ιδπακήιαηα 

 

Γζά ημ θυβμ αοηυκ απαζηείηαζ ζοζηδιαηζηή εηπαίδεοζδ ζηδ δζαθφθαλδ ηςκ 

ζδιείςκ αζπιήξ ηαζ ηςκ εζζυδςκ, ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ επζηίκδοκςκ ζδιείςκ 

(μνμθχκ, ακειυζηαθςκ ηαζ άθθςκ ααειίδςκ), ζηδκ δζαθφθαλδ ζηακμφ πχνμο 

πεζνζζιμφ ιδπακδιάηςκ ηαζ ζηδκ απμθοβή εβηθςαζζιμφ ζε δελαιεκή δ ζζθυ.   

Πνμζεεηζηά δ δδιζμονβία αοημηαεανζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ  αοημιαηζζιχκ, δ 

ζςζηή επζθμβή ιδπακδιάηςκ, δ ζοκηήνδζδ ηαζ δ ακακέςζδ ημοξ υηακ αοηή 

επζαάθθεηαζ ηαεχξ ηαζ δ ακίπκεοζδ υθςκ ηςκ εζδζηχκ αζηίςκ πμο αθμνμφκ 

πεζνζζιμφξ αανέςκ δ αζηαεχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ θμνηίςκ απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ 

πανάβμκηεξ απμθοβήξ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟ ΣΖ ΓΑΛΑΚΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 

Απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ (5% ημο ζοκυθμο ηςκ 

ενβαγμιέκςκ) οπμθμβίγεηαζ υηζ 2.000.000 κμζμφκ απυ επαββεθιαηζηή κυζμ ηαζ 

ηαηά επέηηαζδ πάκμκηαζ 19.500.000 ενβάζζιεξ ιένεξ θυβς κυζδζδξ. 

Σα ζοκήεδ ηαζ ζμαανυηενα αίηζα επαββεθιαηζηήξ κυζδζδξ ακαθένμκηαζ 

ηαηςηένς: 

• Μομζηεθεηζηέξ αθάαεξ (ηονίςξ άκς άηνςκ) - 45% 

• Νυζμζ ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ (π.π. άζεια) - 40% 

• Γενιαηίηζδα ελ επαθήξ - 5% 

Χξ δεοηενεφμκηα αίηζα επαββεθιαηζηήξ κυζδζδξ: 

• Κχθςζδ (ορδθά επίπεδα εμνφαςκ, εμνοαχδδ θεζημονβία ιδπακδιάηςκ, 

ειθζάθςζδ, ζοζηεοαζία) 

• Φφλδ (έηεεζδ ζε ροπνυ πενζαάθθμκ δ ροβείμ) 

• Γζα ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ πνέπεζ κα βίκεζ ζςζηή 

εηηίιδζδ ημο ηζκδφκμο απυ ημκ οπεφεοκμ εηηίιδζδξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο 

ηαεχξ ηαζ ζοκεπήξ έθεβπμξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ ημκ ζαηνυ ενβαζίαξ. 

οκεπείξ ηαζ ειπενζζηαηςιέκεξ μδδβίεξ δζαζθάθζζδξ οβείαξ πνέπεζ κα δίκμκηαζ 

βζα δζαηήνδζδ εκυξ ζδακζημφ ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ (γεζηυ, άκεημ, αζθαθέξ, 

θςηεζκυ), βζα ηήνδζδ ημο πνυκμο έηεεζδξ(ηαπφηδηα ενβαζίαξ, θυνημξ ενβαζίαξ, 

δζαθείιιαηα, αμήεεζα), βζα ηήνδζδ θεπημιενμφξ πθάκμο ενβαζίαξ, βζα 

δζαζθάθζζδ ενβμκμιίαξ ενβαθείςκ, ιδπακδιάηςκ, ζοζηδιάηςκ αοημιαηζζιμφ, 

εέζεςκ ενβαζίαξ, ηνυπμο ενβαζίαξ ηαζ ηέθμξ ηαηάνηζζδ ηαζ εηπαίδεοζδ 

πνμζςπζημφ ζε υθα ηα ακςηένς εέιαηα. 

Δπζπθέμκ ιέηνα πνυθδρδξ απμηεθμφκ δ ηαηαβναθή ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαζ ημο ηφπμο 

κυζδζδξ, δ ελεζδζηεοιέκδ επζθμβή πνμζςπζημφ βζα ηδκ ηαηάθθδθδ εέζδ, μ 

ζοκεπήξ έθεβπμξ πνμζςπζημφ ηαζ εθανιμβήξ ζηναηδβζηήξ ηαζ δ πανμπή αμδεείαξ 

ζημοξ κμζμφκηεξ (θοζζμεεναπεία, απμηαηάζηαζδ). 

  
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Σα αίηζα επίζδξ ηζκδφκμο πμο πνμένπμκηαζ απυ επαθή δ έηεεζδ  ζε 

ιζηνμμνβακζζιμφξ δεκ είκαζ αιεθδηέα. Ο ιζηνμαζμθμβζηυξ ηίκδοκμξ ιπμνεί κα 

μθείθεηαζ ζε παεμβυκα  δ  ααηηήνζα θοζζμθμβζηχκ πθςνίδςκ πμο οπήνλακ ζημ 

βάθα πνμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ παζηενίςζδξ, θυβς ιυθοκζδξ ημο βάθαηημξ απυ ημ 

πενζαάθθμκ ημο αμοζηαζίμο. 

Δάκ ημ κςπυ βάθα, παναιείκεζ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ, ηυηε δ θοζζηή 

ιζηνμπθςνίδα ημο πνμηαθεί ηδ γφιςζή ημο δ μπμία δζένπεηαζ απυ ηα ελήξ ζηάδζα: 

• ηάδζμ ααηηδνζμζηαζίαξ 

• ηάδζμ υλοκζδξ 

• ηάδζμ ελμοδεηένςζδξ 

• ηάδζμ ζήρδξ 
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Οζ ηονζυηενεξ μιάδεξ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο απακηχκηαζ ζημ βάθα είκαζ ηα 

ααηηήνζα, μζ γφιεξ, μζ ιφηδηεξ, μζ βαθαηηζημί ααηηδνζμθάβμζ ηαζ μζ ζμί. 

 

Οζ ζοκδεέζηενα απακηδιέκεξ ηαηδβμνίεξ ααηηδνίςκ είκαζ: 

 

Gram αξλεηηθά. αεξφβηα  (βαθηήξηα θαη θφθθνη)  

 

• Οζημβέκεζα Pseudomonadaceae (Pseudomonas, Xanthomonas Γέκδ αιθζαυθμο 

ηαηαηάλεςξ, Alcaligenes, Brucella) 

 

Gram αξλεηηθά. Πξναηξεηηθά αλαεξφβηα βαθηήξηα 

 

• Οζημβέκεζα Enterobacteriaceae (Escherichia, Edwardsiella, Citrobacter, 

Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Yersinia, 

Erwinia) 

• Οζημβέκεζα Vibrionaceae (Aeromonas, Γέκδ απνμζδζμνίζημο εέζεςs, 

Flavobacterium) 

 

Αεξφβηνη / πξναηξεηηθά αλεξφβηνη  Gram (+) θφθθνη 

 

• Οζημβέκεζα Micrococcaceae (Staphylococcus, Micrococcus) 

• Οζημβέκεζα Streptococcaceae (Streptococcus, Enterococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus) 

 

Αλαεξφβηνη Gram (+) θφθθνη 

 

• Οζημβέκεζα Peptococcaceae (Peptococcus, Peptostreptococcus, Sarcina) 

 

πνξνγφλα βαθηήξηα  

 

• Οζημβέκεζα Bacillaceae (Bacillus, Clostridium) 

 

Gram ζεηηθά αζπνξνγφλα βαθηήξηα 

 

• Οζημβέκεζα Lactobacillaceae (Lactobacillus, Listeria) 

 

Αλψκαια κε ζπνξνγφλα Gram ζεηηθά βαθηήξηα (Corynebacterium, Rothia) 

 

• Οζημβέκεζα Mycobacteriaceae (Mycobacterium) Οζημβέκεζα Nocardiaceae 

(Nocardia) 

• Σάλδ Η. Rickettsiales 

• Οζημβέκεζα  Rickettsiaceae (Ricketts, Rochalimaea, Coxiella) 
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ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ  

 

Ζ επζθμβή ηδξ μνεήξ πμθζηζηήξ δζαδζηαζίαξ έβηεζηαζ ζηδ βεκζηή πμθζηζηή 

ακαβκχνζζδξ απυ ηδκ δζαπείνζζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ εθανιμβήξ 

ειπενζζηαηςιέκςκ ιέηνςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ αθεκυξ ηαζ αθεηένμο ζηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ ηαηακμιή οπεοεοκμηήηςκ ζε υθα ηα επίπεδα ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ δζεοεέηδζδ επζπεζνδζζαημφ πθάκμο εθέβπμο ηαζ 

ζοιαμοθχκ βζα μοζζαζηζηή δζαζθάθζζδ ηςκ ζηυπςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ πμο 

ακαθένμκηαζ ηαηςηένς: 

• Έθεβπμξ επζηζκδοκυηδηαξ ηαζ πνυθδρδ 

• Δπζεεςνήζεζξ αζθάθεζαξ 

• οκεπήξ αμήεεζα ηαζ ανςβή 

• οζηδιαηζηυξ έθεβπμξ 

• Πνμζςπζηή εοεφκδ ηςκ επζεεςνδηχκ βζα ημ επίπεδμ αζθαθείαξ ηαζ οβζεζκήξ 

• Δηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ 

• Καηαβναθή πθδνμθμνζχκ επζεεχνδζδξ, εθέβπςκ, αηοπδιάηςκ, κυζδζδξ, 

επζζηεοχκ η.ά. 

• Ακίπκεοζδ ζδζαίηενςκ ηζκδφκςκ (βθίζηνδια, πεζνζζιυξ) 

• Αιεζυηδηα ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοχκ 

• οιαμοθεοηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ απυ ηδκ 

επζηνμπή αζθάθεζαξ 

• Απμθμβζζιυξ ζοκμθζημφ ένβμο δζαζθάθζζδξ αζθάθεζαξ 

 

Οζ πνμηεναζυηδηεξ αζθάθεζαξ εζηζάγμκηαζ ζηδκ πνμθδπηζηή δνάζδ  ζημοξ 

αηυθμοεμοξ ημιείξ: 

• Παναβςβή, υπμο ζοκήεςξ επένπεηαζ ημ 90% ημο ζοκυθμο ηςκ αηοπδιάηςκ. 

• Γεκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ  ηαζ εζδζηυηενα ιεηαθμνά, πεζνζζιυξ, ζοκηήνδζδ, 

ηαεανζζιυξ. 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

φιθςκα ιε ζηαηζζηζηέξ ζε Δονςπασηυ επίπεδμ ηαηά ηα έηδ 1991 έςξ 1995, δ 

επζηζκδοκυηδηα ζημκ ημιέα ηδξ βαθαηημαζμιδπακίαξ ηδκ ηαηαηάζζεζ ζηδ 4δ ζεζνά 

απυ ημοξ 19 ημιείξ ζηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ ζηδκ 9δ ζεζνά ζημ ζφκμθμ ηδξ 

αζμιδπακίαξ. Ζ βαθαηημαζμιδπακία υιςξ ηναηάεζ ηα ζηήπηνα ενπυιεκδ πνχηδ 

ζηδκ ηαηάηαλδ ζε ιμζναία  ζμαανά αηοπήιαηα. 

Οζ δείηηεξ επζηζκδοκυηδηαξ ζημκ ημιέα ηςκ αηοπδιάηςκ ηδξ βαθαηημαζμιδπακίαξ 

επζιενίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

 

• Ηncidence Rate =  305  ζμαανά αηοπήιαηα 

• Ηncidence Rate = 4235 ιείγμκα  αηοπήιαηα 

• Ηncidence Rate = 4541 ζφκμθμ αηοπδιάηςκ 
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Δίκαζ βεβμκυξ θμζπυκ υηζ δζα ηδκ δζαθφθαλδ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζημκ ημιέα ηδξ βαθαηημαζμιδπακίαξ απαζηείηαζ ειπενζζηαηςιέκδ ηαζ 

ζοζηδιαηζηή πμθζηζηή δνάζεςκ ηαζ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ. 

Ζ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ θαίκεηαζ κα είκαζ πθέμκ δ 

αδζαιθζζαήηδηδ πνμηεναζυηδηα ζημκ ημιέα ηδξ αζμιδπακίαξ ιε ηδκ θεζημονβία 

πνμβναιιάηςκ ηαζ μνβακζζιχκ δζαθφθαλδξ ηδξ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ πμθζηζηή, μζ 

ιέεμδμζ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ δζαθφθαλδξ πνέπεζ κα ακακεχκμκηαζ ηαζ κα 

ακαπνμζανιυγμκηαζ ιε δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ βζα ηδκ ανηζυηενδ ηαζ ζοκεπή 

δζαζθάθζζδ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 
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20. Management Matters The DIF magazine which frequently contains information on current health 

and safety issues Dairy Industry Federation publications are available from the Dairy Industry 
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HEALTH AND SAFETY IN MILK INDUSTRY 
 

E. Bezirtzoglou1,2,  T. Parassidis2  and T.C. Constantinidis2 

 

1. Department of Agricultural Development, Democritus University of Thrace, 2. Postgraduate 

Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of Democritus 

University of Thrace, in cooperation with Departments of Public Health and Nursing A΄ Athens 

Technological Educational Institute. 
 

Abstract: Food and drink industry involved the largest number of injuries compared 

to other sectors. The Health and Safety in the dairy industry ranked ninth position 

of risk among all industrial accidents and the cost amounts to 37% of the profit of 

the company. However the "human cost" and the burden on the health of the 

worker are more important. The incidence of the main causes of accidents divided 

into 3 categories (death, serious and short accidents) which involved multiple 

causes. Among workers in the food industry (5% of all workers), estimated that 

2,000,000 suffering from occupational disease and extend 19,500,000 working 

days lost due to illness. Contact exposure to microorganisms is also a risk. The 

microbiological risk may be due to pathogenic bacteria or normal flora. So the fact 

is that through the preservation of health and safety of workers in the dairy sector 

requires a comprehensive and systematic policy actions and corrective actions 

which must be renewed and updated. 
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ΤΝΓΡΟΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 
Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΖΝ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
 
Παπιίδεο Π.1, Μπακπάηζηθνπ Φ.1, Εεζηκόπνπινο Α.1,2, Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο1,3 

ηαζ Κνπηήο Υ.1,4   
 

1. Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ Δνβαζίαξ, Tιήια Ηαηνζηήξ, 

Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ,  ζε ζφιπναλδ ιε ηα Σιήιαηα Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ ηαζ 

Νμζδθεοηζηήξ Α΄, Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ηδνοια Αεήκαξ. 2. Δνβαζηήνζμ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ, 

Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, 3. Δνβαζηήνζμ Τβζεζκήξ ηαζ Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ, 

Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, 4. Δνβαζηήνζμ Δπζδδιζμθμβίαξ, Σιήια Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ, 

Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ηδνοια Αεήκαξ. 

 

Πεξίιεςε: Ζ δζαζθάθζζδ ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ απυ ηα υνβακα επζαμθήξ ημο κυιμο 

απαζηεί ορδθυ επίπεδμ ζςιαηζηχκ ηαζ ροπζηχκ ζηακμηήηςκ. Ο ενβαζζαηυξ πχνμξ 

ηςκ αζηοκμιζηχκ ακηζιεηςπίγεζ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ 

ηδκ πίεζδ πμο δέπμκηαζ απυ ημοξ ακχηενμοξ ημοξ, ηδκ ηνζηζηή απυ ηα ιέζα 

ιαγζηήξ εκδιένςζδξ αθθά ηαζ απυ ηδκ ακαλζμπζζηία ημο πμθίηδ. Οζ απαζηήζεζξ 

αοηέξ επδνεάγμοκ άιεζα ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή ημοξ οβεία. Σμ ζφκδνμιμ 

επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ ηςκ αζηοκμιζηχκ πνμηαθεί αναποπνυεεζια ηαζ 

ιαηνμπνυεεζια απμηεθέζιαηα επζαθααή βζα ηδκ οβεία ημοξ. Ζ ηαεδιενζκή ηνζαή 

ιε ηδκ αία είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ πμο ιπμνεί κα πνμαθεθεεί ηαζ εκδεπμιέκςξ κα 

ελαθεζθεεί. Σμ ηαεδιενζκυ άβπμξ υιςξ είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ 

εηδήθςζδ ιζαξ ζεζνάξ ροπζηχκ ηαζ μνβακζηχκ κμζδιάηςκ πμο πμθθέξ θμνέξ δεκ 

δφκαηαζ μφηε κα πνμθδθεμφκ αθθά ηαζ μφηε κα ελαθεζθεμφκ.   

 
ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο επζπέδμο 

οβείαξ είκαζ δ επαββεθιαηζηή απαζπυθδζδ ζηδκ μπμία ημ ηάεε άημιμ είκαζ 

ακαβηαζιέκμ κα αθζενχκεζ πμθθέξ χνεξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημο γςή. Κάεε 

επάββεθια ηαζ ηάεε ενβαζζαηυξ πχνμξ ειπενζέπεζ ηάπμζμκ ααειυ άβπμοξ. Ζ 

αζηοκυιεοζδ είκαζ απυ ηα επαββέθιαηα ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ άβπμοξ.  

Ο ενβαζζαηυξ πχνμξ ηςκ αζηοκμιζηχκ ακηζιεηςπίγεζ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ορδθέξ απαζηήζεζξ ηυζμ ζε ζςιαηζηυ υζμ ηαζ ζε 

ροπμθμβζηυ επίπεδμ ηαζ πμο επδνεάγμοκ άιεζα ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία 

ημοξ. Ζ ηαεδιενζκή πίεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ ημοξ ακςηένμοξ ημοξ, δ ηνζηζηή 

πμο δέπμκηαζ απυ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ  ηαεχξ ηαζ δ ακαλζμπζζηία ημο 

πμθίηδ ηαεζζηά ημ επάββεθια ημο αζηοκμιζημφ ζδζαίηενα ζηνεζμβυκκμ. Σμ ένβμ 

ηδξ αζηοκμιίαξ, απυ ηδκ ίδζα ηδ θφζδ ημο, απαζηεί έκα απίζηεοημ πμζυ ζοκεπήξ 

αοημζοβηνάηδζδξ. Οζ απαζηήζεζξ απυ ημοξ αζηοκμιζημφξ κα επζδεζηκφμοκ  αηυιδ 

ιεβαθφηενδ αοημζοβηνάηδζδ έπμοκ αολδεεί ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ. Σμ 
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ζφκδνμιμ επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ αζηοκμιία 

πενζηθείεζ ηυζμ αναποπνυεεζια υζμ ηαζ ιαηνμπνυεεζια απμηεθέζιαηα, 

επζαθααή βζα ηδκ οβεία ημοξ.  (Patterson, B. 1992, Gyi De, Porter JM. 1998, 

Liberman AM, Best SR, 2002,   Θεμδχνμο Β, 2003α).  

 
ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

 

Ζ δζαζθάθζζδ ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ απαζηεί απυ ημκ αζηοκμιζηυ ορδθυ επίπεδμ 

ζςιαηζηχκ ηαζ ροπζηχκ ζηακμηήηςκ. Ζ επζαμθή ημο κυιμο εηηυξ απυ ημκ ηίκδοκμ 

ηδξ ζςιαηζηήξ αηεναζυηδηαξ ηνφαεζ ηαηαζηάζεζξ ζηακέξ κα πνμηαθέζμοκ 

ιεηαηναοιαηζηυ stress ζηα άημια αοηά. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ αζηοκμιζημί 

οπάθθδθμζ ιεηαλφ έλζ  ηαζ  δέηα εηχκ οπδνεζίαξ ζοκήεςξ έπμοκ ηδκ ορδθυηενδ 

ιέζδ ααειμθμβία άβπμοξ (Violanti  Aron  1995). 

Ζ διζζηναηζςηζηή δμιή ηδξ αζηοκμιίαξ είκαζ έκαξ ααζζηυξ πανάβμκηαξ 

πνυηθδζδξ  ζηνεζμβυκςκ ηαηαζηάζεςκ. Οζ ζπέζεζξ ιε ημοξ ακςηένμοξ αθθά ηαζ 

μζ ζπέζεζξ ιε ημοξ μιμζυααειμοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ δεκ είκαζ πάκηα ανιμκζηή. 

Δπζπνυζεεηα δ ηαεδιενζκή ηνζαή ιε πμθθά άημια, απυ κμιμηαβείξ πμθίηεξ έςξ 

ηαζ εβηθδιαηίεξ, επζαανφκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ. Οζημκμιζημί πανάβμκηεξ, ηοηθζηυ 

ςνάνζμ ενβαζίαξ, πεζεανπζηυ δίηαζμ, ιεηαεέζεζξ, απαζπυθδζδ πμο εθθμπεφεζ 

πμθθμφξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ ζςιαηζηή ημοξ αηεναζυηδηα απμηεθμφκ ιενζημφξ απυ 

ημοξ  πανάβμκηεξ πμο ζοκοπμθμβίγμκηαζ ζηδκ επζαάνοκζδ ηδξ  ροπζηήξ ηαζ 

ζςιαηζηήξ οβείαξ ηςκ αζηοκμιζηχκ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ημ 40% ηςκ 

ενςηδεέκηςκ Δθθήκςκ αζηοκμιζηχκ, απάκηδζε πςξ είκαζ δοζανεζηδιέκμζ απυ 

ηδκ ενβαζία ημοξ. Ζ ένεοκα έδεζλε, επίζδξ πςξ μζ αζηοκμιζημί ιε ορδθυηενμ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ υπςξ ηαζ μζ κέμζ αζηοκμιζημί  είκαζ αοημί πμο ειθακίγμοκ 

ιεβαθφηενδ επαββεθιαηζηή ελμοεέκςζδ. Ακηίεεηα μζ έββαιμζ ειθακίγμοκ 

παιδθυηενα επίπεδα ζοκαζζεδιαηζηήξ ελάκηθδζδξ. Έκαξ άθθμξ, επζπνυζεεημξ, 

επζαανοκηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ημκ έθθδκα αζηοκμιζηυ είκαζ δ απαλίςζδ πμο 

δέπεηαζ ζήιενα,  ηυζμ απυ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ υζμ ηαζ απυ ημοξ ζδίμοξ 

ημοξ πμθίηεξ (Βμοδμφνδξ Κ 2006, Θεμδχνμο Β,  2003α, Μαββζςνμο Β., 2006).  

ε δζεεκέξ επίπεδμ έπεζ δμεεί ιεβάθδ έιθαζδ ζηζξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηςκ 

θεζημονβχκ ηδξ ηάλδξ. Μεθεηδηέξ ενεφκδζακ ηα αίηζα ημο πνμαθήιαημξ ηαζ ηα 

εκηυπζζακ ηονίςξ ζε γδηήιαηα μνβάκςζδξ (Collins PA,2003, Brooks LW 1998, 

Burke RJ, 2005). Άθθμζ ηα εκημπίγμοκ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ, ζηζξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ζοκαδέθθςκ ημοξ, ζημ μζημβεκεζαηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ζημκ ααειυ ελμζηείςζδξ ημο αζηοκμιζημφ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο άβπμοξ (He N, 

2002, Anderson GS, 2002). Σέθμξ, πμθθμί ενεοκδηέξ είκαζ πμο επζηεκηνχκμκηαζ 

ζηα ιαηνμπνυεεζια απμηεθέζιαηα ημο άβπμοξ υπςξ είκαζ μζ ηανδζαββεζαηέξ 

παεήζεζξ (Anderson GS, 2002). 

Ζ ζοκεπζγυιεκδ επίδναζδ υθςκ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ 

ηαηαπυκδζδ ημο μνβακζζιμφ ηυζμ ζε μνβακζηυ υζμ ηαζ ζε ροπζηυ επίπεδμ. ε 

ζςιαηζηυ επίπεδμ δ έηεεζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ ζε δοζιεκείξ ζοκεήηεξ 
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πενζαάθθμκημξ (θοζζημφ, ημζκςκζημφ) επζαανφκεζ ημκ μνβακζζιυ ημοξ 

πνμηαθχκηαξ εηηυξ απυ ηδκ ζςιαηζηή ηαηαπυκδζδ ηαζ  ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα 

ή ηαζ δζαηαναπέξ ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Ζ άζηδζδ ημο αζηοκμιζημφ 

επαββέθιαημξ δζαιέζμο ηδξ ηαεδιενζκήξ ηνζαήξ ιε ημοξ πμθίηεξ ηαζ ημ ορδθυ 

αίζεδια εοεφκδξ πμο ημοξ δζαηαηέπεζ ζοκηεθεί ζηδκ ροπζηή επζαάνοκζδ ημοξ 

(Burke RJ, 2005). 

Σμ άβπμξ ζηδκ επαββεθιαηζηή ηαεδιενζκυηδηα ημο αζηοκμιζημφ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ημκ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα:  

• Τρδθή ανηδνζαηή πίεζδ  

• Κανδζαηά πνμαθήιαηα  

•  Ατπκία  

• Αοημηημκία  

• Μεηα-ηναοιαηζημφ ζηνεξ  

• Καηάεθζρδ  

• Αβπχδεζξ δζαηαναπέξ  

• Λμζιχλεζξ θυβς  δοζθεζημονβίαξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ.   

Ζ έκκμζα  «επαββεθιαηζηή ελμοεέκςζδ»  πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά ζηζξ 

ΖΠΑ πνζκ απυ 30 πνυκζα απυ ημκ ροπακαθοηή  Freudenberger.  Δκχ ανπζηά 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ πενζβναθή ηδξ ζδζάγμοζαξ επαββεθιαηζηήξ ηυπςζδξ ηαζ 

ημο άβπμοξ ζηα επαββέθιαηα οβείαξ ηαζ πνυκμζαξ, ζηδ ζοκέπεζα δ πνήζδ ηδξ 

επεηηάεδηε ζηα εηπαζδεοηζηά επαββέθιαηα ηαεχξ ηαζ ζε άθθα επαββέθιαηα πμο 

ζοκεπάβμκηαζ επαθέξ ιε ακενχπμοξ. Έκα απυ ηα επαββέθιαηα αοηά είκαζ ηαζ 

αοηυ ημο αζηοκμιζημφ, πμο απυ ηδ θφζδ ημο ςξ έκζημθμ επάββεθια, απαζηεί 

ζοπκή επαθή ιε ακενχπμοξ, ηαπφηδηα ζηδ θήρδ απμθάζεςκ, απμθάζεζξ μζ 

μπμίεξ ιπμνεί κα έπμοκ ζμαανέξ μζημκμιζηέξ, ημζκςκζηέξ ή άθθμο είδμοξ 

ζοκέπεζεξ. 

 Ζ επαββεθιαηζηή ελμοεέκςζδ εεςνείηαζ υηζ είκαζ ιζα ιμνθή παναηεηαιέκμο, 

πνυκζμο, επαββεθιαηζημφ άβπμοξ πμο λεπενκά ηα υνζα ακημπήξ ή ηζξ δοκαηυηδηεξ 

ημο αηυιμο κα ημ ακηζιεηςπίζεζ. Απμηεθεί ιαηνμπνυκζα δζαδζηαζία πμο ηαηαθήβεζ 

ζε αδοκαιία πνμζανιμβήξ ημο αηυιμο ζημ επαββεθιαηζηυ άβπμξ πμο κζχεεζ. 

Ακαθένεηαζ ςξ ιζα ηαηάζηαζδ ζςιαηζηήξ, ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ 

ελάκηθδζδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ηαζ ειπθμηή ζε 

ηαηαζηάζεζξ πμο έπμοκ απαζηήζεζξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ειπθμηήξ. 

 Οζ επζπηχζεζξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ ηυζμ ζημ άημιμ υζμ ηαζ ζημκ 

ενβαζζαηυ πχνμ, ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Αζηοκμιίαξ είκαζ ειθακείξ, αηυια 

ηαζ απυ άημια πμο δεκ έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ πχνμ αοηυ. ημκ ενβαζζαηυ 

πχνμ μζ επζπηχζεζξ ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζηδκ επζδείκςζδ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ, ζηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ή ζοπκυηδηαξ ηδξ επαθήξ ιε ημοξ 

πμθίηεξ, ζηδ δζαιυνθςζδ πνμεέζεςκ απυ πθεονάξ ημο αηυιμο βζα εβηαηάθεζρδ 

ημο πχνμο ενβαζίαξ, ζηζξ αοεαίνεηεξ απμοζίεξ ή ζοκεπείξ ακαννςηζηέξ άδεζεξ, 

ηθπ.  
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Χξ απμηέθεζια υθςκ ηςκ ακςηένς είκαζ δ ειθάκζζδ ηςκ ηνζχκ δζαζηάζεςκ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ:  

Α. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πμο ακαθένεηαζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ημο αηυιμο βζα ηδκ ενβαζία ημο ηαζ πμο εηδδθχκεηαζ ιε ιζα 

αίζεδζδ ροπζηήξ ηυπςζδξ ημο επαββεθιαηία πμο παφεζ κα επεκδφεζ πθέμκ ζηδκ 

ενβαζία ημο. Απμηεθεί ηδκ πζμ θακενή απυδεζλδ ηδξ φπανλδξ ημο ζοκδνυιμο. 

Β. Ζ απνπξνζσπνπνίεζε - θπληζκφο πμο ακαθένεηαζ ζηδκ ηοκζηή ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ απμδεηηχκ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ μζ ενβαγυιεκμζ ηαζ πμο 

εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ απμιάηνοκζδ ημο αηυιμο. Σμ άημιμ δδιζμονβεί ιζα 

απυζηαζδ ιε ημοξ απμδέηηεξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο πμο είκαζ μζ πμθίηεξ. 

Γ. Ζ κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε θαη κεησκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πμο 

αθμνά ηδκ ηάζδ ημο αηυιμο κα αλζμθμβεί ανκδηζηά ημκ εαοηυ ημο.  

ε έκα δείβια 136 εθθήκςκ αζηοκμιζηχκ πμο ζοιπθδνχζακ ημ Δνςηδιαημθυβζμ 

Καηαβναθήξ Δπαββεθιαηζηήξ Δλμοεέκςζδξ ιεθεηήεδηακ πανάιεηνμζ υπςξ, ημ 

θφθμ, δθζηία, μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, πνυκζα 

πνμτπδνεζίαξ, ααειυξ, ηαζ εέζδ ενβαζίαξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ έδεζλακ 

υηζ ζηζξ βοκαίηεξ  ηα επίπεδα ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ελάκηθδζδξ είκαζ ορδθυηενα 

ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ. Ακαθένεηαζ, επίζδξ, υηζ μζ άκδνεξ είκαζ πζμ πναηηζημί, 

εκχ μζ βοκαίηεξ πζμ ζοκαζζεδιαηζηά ακηαπμηνζκυιεκεξ ηαζ θαίκεηαζ πςξ 

εηδδθχκμοκ ζοκαζζεήιαηα ηαζ πνμαθήιαηα οβείαξ πζμ εφημθα. Μζα άθθδ ελήβδζδ 

ιπμνεί κα είκαζ υηζ ελαζηίαξ ηςκ επζπνυζεεηςκ οπεοεοκμηήηςκ ζημ ζπίηζ, μζ 

ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ αζχκμοκ ορδθυηενα επίπεδα θυνημο ενβαζίαξ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημοξ άκδνεξ. Οζ βοκαίηεξ απυ ηδ θφζδ ημοξ είκαζ πζμ ζοκαζζεδιαηζηέξ απ' υηζ 

μζ άκδνεξ πμο είκαζ πενζζζυηενμ νεαθζζηέξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

άκδνεξ  ιεηαλφ 20 ηαζ 30 εηχκ ακ ηαζ ζηδκ ανπή έπμοκ παιδθά επίπεδα 

επαββεθιαηζηήξ ζηακυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ βοκαίηεξ, υζμ αολάκεηαζ δ δθζηία ημοξ, 

αολάκμκηαζ ηαζ ηα επίπεδα ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ επίδμζδξ ζε ακηίεεζδ ιε 

αοηά ηςκ βοκαζηχκ πμο ιεζχκμκηαζ θυβς, πζεακυκ, ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ ζε ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ ζςιαηζηυ επίπεδμ. Οζ 

κευηενμζ ηαζ ζοκεπχξ, θζβυηενμ πεπεζναιέκμζ αζηοκμιζημί, ειθακίγμοκ 

ορδθυηενα επίπεδα επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ. Βαζζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ υηζ 

ζηζξ  ζπμθέξ δμηίιςκ αζηοθοθάηςκ πμο θαιαάκμοκ ηζξ ααζζηέξ ζπμοδέξ πνέπεζ 

κα δζδάζημκηαζ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα  ιε πναηηζηέξ εθανιμβέξ χζηε κα 

δφκακηαζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ ηαεδιενζκή άζηδζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ ημοξ 

ηαεδηυκηςκ. Ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα 

ηαζ ελαζηίαξ αοημφ αζχκμοκ ημ αίζεδια ηδξ επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ πμθφ 

πζμ έκημκα (ζμη ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ).  

ε υηζ αθμνά ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ, ανέεδηε υηζ μζ έββαιμζ έπμοκ 

ορδθυηενα επίπεδα επαββεθιαηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ παιδθυηενα επίπεδα 

ηοκζζιμφ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ ελάκηθδζδξ, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ 

οπμζηδνζηηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα παίλεζ ακαζπεηζηυ 

νυθμ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ. Άθθςζηε δ μζημβέκεζα 
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ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία είκαζ έηζζ δμιδιέκδ πμο απμηεθεί ηαηά βεκζηυ ηακυκα 

«θζιάκζ δνειίαξ» βζα ημκ ενβαγυιεκμ. 

Σα άημια ορδθυηενμο ιμνθςηζημφ επζπέδμο ακαθένμοκ ιεβαθφηενμ ααειυ 

επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ απυ ημοξ θζβυηενμ ιμνθςιέκμοξ. Μζα άθθδ ελήβδζδ 

εα ιπμνμφζε κα είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα άημια ιε πενζζζυηενδ ιυνθςζδ 

ακαθαιαάκμοκ εέζεζξ ιε ιεβαθφηενεξ εοεφκεξ ηαζ οπμπνεχζεζξ, επμιέκςξ ηαζ ιε 

πενζζζυηενμ άβπμξ, ή ιπμνεί κα έπμοκ ορδθυηενεξ πνμζδμηίεξ απυ ηδκ ενβαζία 

ημοξ, μζ μπμίεξ υηακ δεκ εηπθδνχκμκηαζ κα μδδβμφκ ζε απμβμήηεοζδ ηαζ 

ελμοεέκςζδ. Σα δεδμιέκα δείπκμοκ υηζ ζηα άημια ιε ορδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ 

παναηδνείηαζ ηονίςξ απμπνμζςπμπμίδζδ-ηοκζζιυξ, εκχ δ ζοκαζζεδιαηζηή 

ελάκηθδζδ παναηδνείηαζ ηαζ ζε υζμοξ ανίζημκηαζ ζε παιδθυηενμ ιμνθςηζηυ 

επίπεδμ. 

πεηζηά ιε ημκ ααειυ πμο ηα άημια ηαηέπμοκ ζηδκ ζενανπία ηδξ εθθδκζηήξ 

αζηοκμιίαξ, μζ ορδθυααειμζ έπμοκ ορδθά επίπεδα επαββεθιαηζηήξ ζηακυηδηαξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ιεβαθφηενμζ ζε δθζηία 51-άκς εηχκ αζηοκμιζημί αθθά ιε 

ιζηνυηενμ ααειυ ζηδκ ζενανπία (Ανπζθφθαηαξ) έπμοκ παιδθυ επίπεδμ 

επαββεθιαηζηήξ ζηακυηδηαξ. Οζ ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ, δ ελεζδίηεοζδ, μ 

εηζοβπνμκζζιυξ ημο ζχιαημξ ηδξ εθθδκζηήξ αζηοκμιίαξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αζάθεζα νυθςκ, υηακ οπάνπεζ έθθεζρδ επανημφξ 

πθδνμθυνδζδξ βζα ηδ ζςζηή δζεηπεναίςζδ ηδξ ενβαζίαξ, ιπμνμφκ κα 

απμιμκχζμοκ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ζε δθζηία ηαζ παιδθυααειμφξ αζηοκμιζημφξ.  

Οζ «ιάπζιμζ» αζηοκμιζημί δδθαδή υζμζ εηηεθμφκ ελςηενζηή οπδνεζία, 

πανμοζζάγμοκ ορδθά επίπεδα επαββεθιαηζηήξ ζηακυηδηαξ εκχ αοημί πμο 

δζεηπεναζχκμοκ οπμεέζεζξ βναθείμο, δζμζηδηζηή - βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ, 

πανμοζζάγμοκ ορδθά επίπεδα επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ ζηδκ δζάζηαζδ ηδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ελάκηθδζδξ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηα άημια πμο 

εηηεθμφκ εζςηενζηή οπδνεζία είπακ παιδθά επίπεδα επαββεθιαηζηήξ ζηακυηδηαξ 

ηαζ αοηυ ζζπφεζ βζα υθμοξ ημοξ ααειμφξ ηδξ ζενανπίαξ. Σα άημια υθςκ ηςκ 

ααειχκ ακελαζνέηςξ, πμο εηηεθμφκ εζςηενζηή οπδνεζία έπμοκ παιδθά επίπεδα 

επαββεθιαηζηήξ ζηακυηδηαξ. ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ μζ πνμζδμηίεξ ιπμνεί κα 

είκαζ πμθφ ορδθέξ ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηδ θφζδ ηδξ δμοθεζάξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ κα 

πανέπεζ εοηαζνίεξ βζα επζηοπία ηαζ ακαβκχνζζδ. Οζ πνμζδμηίεξ αοηέξ μδδβμφκ 

ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ κα αθμζζχκμκηαζ πμθφ ζημ ένβμ ημοξ δμοθεφμκηαξ οπέν 

ημο δέμκημξ, ιε απμηέθεζια κα ελακηθμφκηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ζςιαηζηά ηαζ κα 

βίκμκηαζ ηοκζημί, υηακ μζ οπεναμθζηέξ πνμζπάεεζεξ ημοξ δεκ έπμοκ ηα 

ακαιεκυιεκα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα (Μαββζχνμο Β. 2007). 

Οζ ααζζημί δείηηεξ πμο εκημπίγμοκ μζ ιεθεηδηέξ ηαζ είκαζ εκδεζηηζημί ημο άβπμοξ 

ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα είκαζ ηα πμζμζηά αοημηημκζχκ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

ενβαζζαηή μιάδα, μ ανζειυξ ηςκ δζαγοβίςκ ηαζ μ αθημμθζζιυξ. Οζ αζηοκμιζημί 

έπμοκ απυ ηα ορδθυηενα πμζμζηά αοημηημκζχκ, δζαγοβίςκ ηαζ ηαηακάθςζδξ 

αθημυθ. Πανμοζζάγμοκ επίζδξ ορδθά πμζμζηά ζε ακαννςηζηέξ άδεζεξ ηαζ 

πνυςνδξ ζοκηαλζμδυηδζδξ.  
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Μεθέηδ ζηδκ Αοζηναθία έδεζλε πμζμζηά ηαηάπνδζδξ αθημυθ πμο θηάκμοκ ζε 

επίπεδμ 40% βζα ηζξ βοκαίηεξ ηαζ 48% βζα ημοξ άκηνεξ αζηοκμιζημφξ (Rechmond 

R, 1998, Θεμδχνμο Β, 2003α). Ακαθμνζηά ιε ημ  επίπεδμ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ  

αθημυθ απμδείπηδηε υηζ δ ηαηακάθςζδ αθημυθ είκαζ ακάθμβδ ιε ημ επίπεδμ ηδξ 

αοημπεπμίεδζδξ (Oxley, Nicole L., 2006). Τπμθμβίγεηαζ υηζ ημ 25% ηςκ 

αζηοκμιζηχκ ζηζξ Ζ.Π.Α.ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανυ πνυαθδια αθημμθζζιμφ (L 

Territo 1981). Σμ αολδιέκμ άβπμξ ηςκ αζηοκμιζηχκ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ βζα ηδκ ιεβαθφηενδ ηαηακάθςζδ αθημυθ (J M Violanti 1985, Violanti, 

John 1983). Πανυιμζα ιεθέηδ ζηδκ Μ. Βνεηακία έδεζλε υηζ ζε ιζα δφκαιδ 

ζοκμθζηά, 160.000 αζηοκμιζηχκ, ηαηά ιέζμ υνμ μζ 1.086 ανίζημκηαζ ηάεε ιένα 

ζε ακαννςηζηή άδεζξ, ηάηζ πμο ιεηαθνάγεηαζ ζε ηυζημξ 20-60 εηαημιιφνζα θίνεξ 

εηδζίςξ (Johnston Α, 2006). 

Σμ stress ςξ πανάβμκηαξ επζαάνοκζδξ ημο ακενχπμο ηυζμ ζε μνβακζηυ υζμ ηαζ 

ζε ροπζηυ επίπεδμ είκαζ δεδμιέκμ. Ο ααειυξ ημο είκαζ ακάθμβμξ ιε ημ επάββεθια 

ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηςκ αηυιςκ. Πζθμηζηέξ ιεθέηεξ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ 

άιεζδ ζπέζδ άβπμοξ – ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο – ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ 

(Violanti-JM  et al. 2009, John M. Violanti 2009, McCanlies-EC, 2008). 

Σα ζοιπηχιαηα ημο stress ζε ενβαγμιέκμοξ  ηδξ αζηοκμιίαξ πενζθαιαάκμοκ:  

• Πνμζςπζηά πνμαθήιαηα  

• Καηάπνδζδ μοζζχκ ή αολδιέκδ ηαηακάθςζδ αθημυθ. 

• Τπεναμθζηή δοζπερία ή ηαμφνα  

• Δοενεεζζηυηδηα 

• Απχθεζα ηδξ ζελμοαθζηήξ υνελδξ.  

• Δθζάθηεξ  

• Απμιυκςζδ, απχθεζα εκδζαθένμκημξ βζα ημζκςκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.  

• Δφημθμξ ηνυιμξ. 

• Αθθαβέξ ζημ αάνμξ ή ηδκ υνελδ.  

• Κθάια, ηαηάεθζρδ.  

• Αοημηημκζηέξ ζηέρεζξ ή ζπέδζα βζα αοημηημκία.  

• Καηή απυδμζδ ενβαζίαξ.  

Σμ stress εα ιπμνμφζε κα μνζζεεί ζακ ιία ειπεζνία υπμο μζ απαζηήζεζξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ιζαξ λαθκζηήξ ηαηάζηαζδξ λεπενκμφκ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιαξ ηαζ έηζζ μ 

μνβακζζιυξ μδδβείηαζ ζε ηαηάζηαζδ οπενδζέβενζδξ (Cannon WB 1939). Ζ μλεία 

ακηίδναζδ ζημ stress βεκζηά μδδβεί ζε ηαπεία αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ημο 

νοειμφ ηδξ ακαπκμήξ ηαζ ηδξ ηανδζαηήξ ζοπκυηδηαξ πμο απθά εηθνάγμοκ ηδκ 

ηαπεία αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ μνιμκχκ ημο stress (nor-epinephrine, cortisol, 

ACTH) ηςκ μπμίςκ δ έηηνζζδ εθέβπεηαζ απυ ημκ άλμκα οπμεάθαιμξ-οπυθοζδ. 

Όθεξ αοηέξ μζ θοζζμθμβζηέξ πανάιεηνμζ απμηαείζηακηαζ ζοκήεςξ πμθφ βνήβμνα 

ιεηά ηδκ απμδνμιή ημο ζηνεζμβυκμο ενεείζιαημξ (Krantz DS 1984). Όιςξ υηακ 

ημ stress ειθακίγεηαζ ζε πνυκζα αάζδ θαίκεηαζ υηζ ημ άημιμ πμο οπυηεζηαζ ζε 

πνυκζα δζέβενζδ ημο άλμκα οπμεάθαιμξ-οπυθοζδ ειθακίγεζ ηάζδ ιυκζιδξ 
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ανηδνζαηήξ οπένηαζδξ πμο μθείθεηαζ ζηα ορδθά επίπεδα μνιμκχκ stress 

(ηαηεπμθαιζκχκ) ζημ αίια.  

Πανάθθδθα ζημ πνυκζμ stress παναηδνείηαζ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ μιμηοζηείκδξ 

ηαζ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ αζιμπεηαθίςκ βεβμκυηα πμο μδδβμφκ ζε αολδιέκδ 

ενμιαμβέκεζα ηαζ πνμδζαεέημοκ ζηδκ εηδήθςζδ ηανδζαββεζαηχκ επεζζμδίςκ 

(Stoney CM. 1999 Gregory S. 2002). 

Θα πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ ημ πνυκζμ stress, ζδζαίηενα υηακ ζπεηίγεηαζ ιε επενζηή 

ζοιπενζθμνά, ιπμνεί κα αθθάγεζ ανκδηζηά ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ κα 

αολάκεζ ηδκ ηαηακάθςζδ αθημυθ, θζπανχκ ηνμθχκ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ηδκ 

ηαηακάθςζδ βεοιάηςκ πθμοζίςκ ζε εενιίδεξ. Σμ stress ιπμνεί κα επζδνάζεζ ζημ 

ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια υπζ ιυκμ ιέζς ηςκ απεοεείαξ αζμθμβζηχκ ιεηααμθχκ 

πμο πνμηαθεί αθθά ηαζ ιέζς ηδξ αθθαβήξ ζηδκ δζαηνμθζηή ζοιπενζθμνά ημο 

αηυιμο. Έκα μλφ ζηνεζμβυκκμ ενέεζζια θοζζμθμβζηά πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ 

πεπηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ιείςζδ ηδξ υνελδξ βζα θαβδηυ ηαζ αφλδζδ ηδξ 

ηαηακμιήξ ηδξ αζιαηζηήξ ηοηθμθμνίαξ ζημ ιοσηυ ζφζηδια εζξ αάνμξ ημο πεπηζημφ 

ζοζηήιαημξ (Greeno CG, 1994). 

Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ επζπνυζεεημζ πανάβμκηεξ υπςξ ημ άβπμξ ηαζ 

δ ηαηάεθζρδ παίγμοκ ελίζμο ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ζηεθακζαία κυζμ. Ηδζαίηενα δ 

ηαηάεθζρδ έπεζ ζοζπεηζζεεί ηυζμ ιε ηδκ ειθάκζζδ υζμ ηαζ ηδκ πνυβκςζδ ημο 

αζεεκμφξ ιεηά ηδκ εηδήθςζδ ηδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο. Ζ δζάβκςζδ ηδξ 

ηαηάεθζρδξ ιεηά απυ μλφ έιθναβια ημο ιομηανδίμο αολάκεζ ηδκ εκδηυηδηα θυβς 

αφλδζδξ ηςκ αζθκζδίςκ εακάηςκ απυ αννοειία ζηδκ μιάδα ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ 

ζε ζπέζδ ιε ημφξ ιδ ηαηαεθζπηζημφξ αζεεκείξ (Frasure-Smith N 1985). Ζ 

πανμοζία επίζδξ έκημκδξ αβπςηζηήξ ζοκδνμιήξ ιεηά απυ μλφ έιθναβια ημο 

ιομηανδίμο αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ κέςκ ζηδεαβπζηχκ επεζζμδίςκ ζε 

αάζδ κέςκ μλέςκ ζηεθακζαίςκ ζοκδνυιςκ (Frasure-Smith N 1995, Suarez EC, 

1998). Έηζζ αθθάγεζ δ ζηαδζαηά δ παναδμζζαηή εζηυκα ημο αηυιμο πμο ειθακίγεζ 

ροπμημζκςκζηή πνμδζάεεζδ βζα ηδκ εηδήθςζδ ζηεθακζαίαξ κυζμο. Ανπζηά 

εεςνήεδηε υηζ μ ηφπμξ αοηυξ είκαζ μ ακοπυιμκμξ ηαζ ακηαβςκζζηζηυξ, ιε ζοκεπή 

αίζεδζδ πίεζδξ πνυκμο ηαζ θζθμδμλίεξ πμο απαζημφκ βνήβμνδ εηπθήνςζδ. 

ήιενα εεςνείηαζ υηζ ιεβαθφηενδ πνμδζάεεζδ βζα ηδκ εηδήθςζδ αεδνςιαηζηήξ 

κυζμο έπεζ ημ άημιμ ιε ζοκεπή ανκδηζζιυ πμο εηδδθχκεηαζ ιέζα απυ επενζηά 

αζζεήιαηα, ηοκζζιυ, εοιυ ηαζ ηαηάεθζρδ. 

Ζ ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα εηδήθςζδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο έπμοκ άημια πμο 

ενβάγμκηαζ ζε επαββέθιαηα ζηα μπμία μζ ίδζμζ έπμοκ παιδθυ έθεβπμ ζημ 

απμηέθεζια ηδξ ενβαζίαξ ημοξ (Johnson JV,1988) 

Ζ έηεεζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ ζε ηαεδιενζκμφξ ζηνεζμβυκκμοξ πανάβμκηεξ είκαζ 

αζηία βζα ηδκ πνυηθδζδ αολδιέκδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, δζαηαναπήξ ημο φπκμο, 

αολδιέκα επίπεδα μνιμκχκ (ημνηζγυκδξ), ακάπηολδ ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο, 

παεήζεζξ ηδξ ηανδζάξ ηαζ ηςκ ζηεθακζαίςκ αββείςκ, ιεηαηναοιαηζημφ stress, 

αθημμθζζιμφ ηαζ αοημηημκζχκ.  Συζμ ηα αίηζα ημο άβπμοξ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ 
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υζμ ηαζ δ επζηαηηζηή ακάβηδ πνυθδρήξ ηαζ εεναπείαξ ημο απμηεθεί πθέμκ 

πνςηανπζηυ πανάβμκηα επίθοζδξ βζα ηδκ πμθζηεία (Alan M. Goodman 1990). 

Έπεζ δζαπζζηςεεί πςξ οπάνπεζ δζαθμνεηζηή πδβή άβπμοξ ηαεχξ ηαζ δζαθμνεηζηή 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ δζαπείνζζδξ αοημφ ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ ακδνχκ 

αζηοκμιζηχκ. Χξ ααζζηή αζηία αοημφ εεςνείηαζ δ μζημβέκεζα. Ζ μζημβεκεζαηή γςή 

ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημοξ άκηνεξ αζηοκμιζημφξ κα δζαπεζνζζημφκε ηαθφηενα ημ 

ενβαζζαηυ ημοξ άβπμξ ζε ζπέζδ ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ πμο δεκ ανίζηεζ πανυιμζα 

ακηζιεηχπζζδ ιέζα ζε αοηυ (Don L. Kurtz 2008). 

Σμ πνυκζμ άβπμξ ηςκ αζηοκμιζηχκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ 

κμζδιάηςκ. Πζθμηζηέξ ιεθέηεξ ζηζξ Ζ Π Α υπμο οπδνεημφκ  861.000 αζηοκμιζημί 

έδεζλακ υηζ μ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο ζηζξ ηάλεζξ ηςκ αζηοκμιζηχκ 

είκαζ ορδθυηενμξ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ επαββεθιαηζηέξ μιάδεξ. Οζ ενεοκδηέξ 

πνδζζιμπμίδζακ ςξ  δείηηδ ηδκ ημνηζγυκδ ζζέθμο (stress μνιυκδξ) βζα κα 

εηηζιδεεί ηαηά πυζμ ημ ηαεδιενζκυ ενβαζζαηυ άβπμξ ηςκ αζηοκμιζηχκ επδνεάγεζ 

ημ ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ηδκ πνυηθδζδ ηανδζαββεζαηχκ 

κμζδιάηςκ. Γυεδηε έκα ενςηδιαημθυβζμ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ ημοξ ζοκήεεζεξ ηαζ 

πζεακμφξ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ (π.π. ηαηάεθζρδ, ιεηαηναοιαηζηυ ζηνεξ). 

Έβζκακ ιεηνήζεζξ ηδξ ημνηζγυκδξ ηαεχξ ηαζ ιεηνήζεζξ δεζβιάηςκ αίιαημξ. 

Πανάθθδθα εθάνιμζακ ζημκ ηάεε αζηοκμιζηυ ιζα ιζηνή δθεηηνμκζηή ζοζηεοή 

πμο ιμζάγεζ ιε νμθυζ, ηαζ ηδκ μπμία θμνμφζακ βζα δζάζηδια 15 διενχκ 

πνμηεζιέκμο κα εηηζιδεεί  ηδκ πμζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ημο φπκμο ηαε΄ υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ ακελανηήημο ςνανίμο ενβαζίαξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ιεηνήζεςκ εα επζηνέρμοκ ζημοξ ενεοκδηέξ κα αλζμθμβήζμοκ ημ ενβαζζαηυ άβπμξ 

ηαζ ηδκ ημφναζδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ  αάνδζαξ ηαζ κα αλζμθμβδεεί έηζζ ημ 

ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ ηαζ δ επζαάνοκζδ ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημ 

ηίκδοκμ εηδήθςζδξ αζεέκεζαξ. Σα ιέπνζ ζηζβιήξ απμηεθέζιαηα έπμοκ δείλεζ υηζ μζ 

βοκαίηεξ αζηοκμιζημί αζχκμοκ ιεβαθφηενμ πνυαθδια ιεηαηναοιαηζημφ stress ηαζ 

ζοιπηςιάηςκ εθίρδξ ηαζ ηαηάεθζρδξ. Αζηοκμιζημί ιε ιεβαθφηενμ 

ιεηαηναοιαηζηυ stress  είπακ ιεβαθφηενδ ακεπάνηεζα θεζημονβίαξ ημο εκδμεδθίμο 

ζε ζπέζδ ιε αλζςιαηζημφξ ιε θζβυηενα ζοιπηχιαηα ιεηαηναοιαηζημφ ζηνεξ. 

Αζηοκμιζημί ιε ιέηνζα ή ζμαανά ζοιπηχιαηα ιεηαηναοιαηζημφ ζηνεξ είπακ 

ορδθυηενδ ηζιή ημνηζγυκδξ  ζε ζφβηνζζδ ιε αοημφξ πμο είπακ θζβυηενμ ζμαανά 

ζοιπηχιαηα ιεηαηναοιαηζημφ ζηνεξ.  Σμ 72% ηςκ βοκαζηχκ ηαζ 43% ηςκ ακδνχκ 

αζηοκμιζηχκ είπακ ορδθυηενα απυ ηα θοζζμθμβζηά επίπεδα πμθδζηενυθδξ. Χξ 

ενβαζζαηή μιάδα μζ αζηοκμιζημί είπακ ορδθυηενμ απυ ημ ιέζμ υνμ δζαζημθζηή 

ανηδνζαηή πίεζδ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ μζ άηοπεξ χνεξ ενβαζίαξ (ηοηθζηυ  

ςνάνζμ) είκαζ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο αφλδζδξ ημο ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο. 

Απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ ιζηνυηενδ δζάνηεζα φπκμο ηαζ οπενςνζχκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ενβαζία ζε αάνδζεξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζημ 

ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ (Violanti JM et al. 2009, John M. Violanti 2009, Mc Canlies 

EC, 2008).  



 

107 
 

Χξ δ πεζνυηενδ επίπηςζδ ημο  stress  ζηoοξ  αζηοκμιζημφξ είκαζ θοζζηά δ 

αοημηημκία. οκήεςξ πενζζηαηζηά αοημηημκζχκ παναηδνμφκηαζ ζε ιεβαθφηενδξ 

δθζηίαξ αζηοκμιζημφξ ηαζ ζε αζηοκμιζημφξ πμο έπμοκ ζοκηαλζμδμηδεεί. Άθθεξ 

ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ άκηνεξ ηδξ αζηοκμιίαξ είκαζ πζμ επζννεπήξ ζηδκ 

αοημηημκία απυ υηζ άθθεξ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ εκχ ηα 

πμζμζηά αοημηημκζχκ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ  είκαζ 12 ακά 

100.000, ζημοξ αζηοκμιζημφξ ημ πμζμζηυ είκαζ 29 ακά 100.000 πθδεοζιμφ. ε 

επίπεδμ Ζ.Π.Α.μζ αοημηημκίεξ ενβαγμιέκςκ ζηδκ αζηοκμιία οπμθμβίγμκηαζ ζε 300 

ημκ πνυκμ ηαζ θαιαάκμοκ πχνα ζε χνεξ εηηυξ οπδνεζίαξ ηαηά ηφνζμ θυβμ. Άθθεξ 

ιεθέηεξ ακηζηνμφμοκ ηα παναπάκς ζοιπενάζιαηα  οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ηα 

πενζζηαηζηά αοημηημκζχκ ζηδκ ενβαζζαηή μιάδα ηςκ αζηοκμιζηχκ είκαζ 

ιζηνυηενα απυ αοηά ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ. Ο ανζειυξ ηςκ πενζζηαηζηχκ είκαζ 

άιεζα ελανηχιεκμξ απυ ηδκ πχνα πνμέθεοζδξ ηαζ ενβαζίαξ ηςκ αζηοκμιζηχκ  

ππ. ζημ Λμκδίκμ ημ πμζμζηυ αοημηημκζχκ είκαζ  5,8 αοημηημκίεξ ακά 100.000 

αζηοκμιζημφξ ακά έημξ ζε ακηίεεζδ ιε ημ  Wyoming  υπμο μζ αοηυπεζνεξ θηάκμοκ 

ημοξ 203,7 ακά 100.000 ακά έημξ. Οζ ιεθεηδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μ θυβμξ βζα ηδ 

ιεθέηδ ηςκ αοημηημκζχκ ζε ενβαγυιεκμοξ ηδξ αζηοκμιίαξ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

πενζμπή ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε ιζα ημπζηή «επζδδιία» ηδξ αοημηημκίαξ ζε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ  οπμμιάδα. Χζηυζμ, δ ακαεεχνδζδ ηςκ δεδμιέκςκ αοηχκ ήηακ ημ 

έκαοζια βζα  ηνεζξ ιεθέηεξ ζε εεκζηυ επίπεδμ ηδξ αοημηημκίαξ ζηδκ αζηοκμιία 

απυ ηδ Γαθθία, Γενιακία, ηαζ ζηδκ Αββθία ηαζ ηδκ Οοαθία. Οζ ιεθέηεξ αοηέξ δεκ 

δείπκμοκ αολδιέκμ πμζμζηυ αοημηημκζχκ ζηδκ αζηοκμιία. Όθμζ μζ ενεοκδηέξ 

υιςξ είκαζ ζφιθςκμζ ζημ υηζ ζηδκ αζηοκμιία παναηδνμφκηαζ αολδιέκα πμζμζηά 

αοημηημκζχκ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ενβαζζαηέξ μιάδεξ (L Territo 1981, Lewis Claude 

2000, HEM E 2004, Mohandie K, 1999, Hem E 2001, Bourgoin N 1997, Schmidtke 

A 1999). 

Σα αίηζα πμο μδδβμφκ ζηδκ πνάλδ ηδξ αοημηημκίαξ έκακ αζηοκμιζηυ είκαζ πμζηίθα: 

δ επαββεθιαηζηή ελμοεέκςζδ, εκαθθαζζυιεκεξ αάνδζεξ, πμθθέξ χνεξ ενβαζίαξ 

ζε δφζημθμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ, δ έηεεζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ  ζε ηναβςδίεξ ηδξ 

γςήξ είκαζ ιενζηέξ απυ αοηέξ. Ζ ζπέζδ εθίρδξ, ηαηάεθζρδξ ηαζ αοημηημκίαξ  είκαζ 

αδζαιθζζαήηδηδ  ιε ορδθυηενα πμζμζηά ζηζξ βοκαίηεξ 12,5% έκακηζ 6,2% ηςκ 

ακηνχκ. Ζ ζπέζδ ιάθζζηα, ιεηαλφ ηαηάεθζρδξ ηαζ αοημηημκίαξ είκαζ αηυια 

ζζπονυηενδ ιεηαλφ ηςκ άβαιςκ βοκαζηχκ (8,91) ζε ζπέζδ ιε ηζξ έββαιεξ 

αζηοκμιζημφξ (1,79). Οζ ζοκεπείξ  ζηνεζμβυκκεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηα αολδιέκα 

πμζμζηά αθημμθζζιμφ μδδβμφκ ζε έκηαζδ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα. Ζ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ιε ηδκ ζεζνά ηδξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηα ορδθά πμζμζηά 

δζαγοβίςκ πμο παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ αζηοκμιζηχκ. Οζ ηεθεοηαίεξ 

δεηαηέζζενζξ αοημηημκίεξ αζηοκμιζηχκ ζηδ Νέα Τυνηδ ήηακ άιεζα 

ζοκοθαζιέκεξ ιε δζαγφβζμ ή ιε δζάθοζδ ηδξ ζπέζδξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ έκαξ 

ενβαγυιεκμξ ζηδκ αζηοκμιία πμο παίνκεζ δζαγφβζμ είκαζ πέκηε θμνέξ πζμ 

επζννεπήξ ζημ κα αοημηημκήζεζ απ΄ υηζ έκακ αζηοκμιζηυ πμο έπεζ ζηαεενυ βάιμ 

ηαζ πςνίξ αία μζημβεκεζαηή γςή. Δηηζιήζεζξ οπμθμβίγμοκ ηα δζαγφβζα ζηζξ ηάλεζξ 
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ηςκ αζηοκμιζηχκ ζε πμζμζηυ 60%-75% ορδθυηενα απυ άθθεξ ενβαζζαηέξ 

μιάδεξ. Γίηαζα, θμζπυκ εεςνμφκ ημ δζαγφβζμ ςξ εφια ημο αζηοκμιζημφ ένβμο. 

Μαηνμπνυεεζια απμηεθέζιαηα ηδξ επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ ζε μνβακζηυ 

επίπεδμ υπςξ είκαζ μζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ ηαζ δ πνυκζα ηαηάεθζρδ είκαζ 

επζπνυζεεημζ βεκεζζμονβμί πανάβμκηεξ ημο ζπδιαηζζιμφ ηδξ ζδέαξ ηδξ 

αοημπεζνίαξ. Ζ εφημθδ πνυζααζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ ζηα υπθα ηαζ δ ζδέα ημο 

«εφημθμο ηαζ βνήβμνμο» εακάημο  ημοξ ηάκεζ αηυια πζμ επζννεπήξ ζηδκ 

αοημηημκία. Βαζζηυξ, επίζδξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ πνυηθδζδ αοημηημκίαξ είκαζ δ 

ιδ θήρδ αμήεεζαξ απυ ημο ζοκαδένθμοξ. Ζ επζηείιεκδ ακαζημθή απυ ηδκ 

ενβαζία ημο ή δ μνζζηζηή παφζδ αοηήξ ζε πενζπηχζεζξ πεζεανπζηχκ αδζηδιάηςκ 

ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ιδ ζοιπανάζηαζδ ηςκ ζοκαδένθςκ ημο μδδβεί ζηδκ 

εθηαπθάζζα πζεακυηδηα αοημπεζνίαξ. Όθμζ αοημί μζ αζηζμθμβζημί πανάβμκηεξ 

ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ απυ ηδκ εηδήθςζδ ημο άβπμοξ πνμηαθχκηαξ  έηζζ ιζα 

αθοζζδςηή ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ζςιαηζηή ακηίδναζδ ιε ηναβζηυ ηεθζηυ 

απμηέθεζια (John M. Violanti, 2009). 

 
ΤΕΖΣΖΖ 

 

Πμθθμί είκαζ αοημί πμο απμηαθμφκ ημκ αζηοκμιζηυ ηνυπμ γςήξ ςξ «ορδθμφ 

ηζκδφκμο ηνυπμ γςήξ». Ο ορδθυξ αοηυξ ηίκδοκμξ δεκ αθμνά ιυκμ ηδκ  

επαββεθιαηζηή ηαεδιενζκυηδηα ηςκ αζηοκμιζηχκ, ηδκ ζςιαηζηή ηαηαπυκδζδ, 

ημοξ θοζζημφξ ηαζ ηεπκμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ πμο εηηίεεκηαζ ζημ επάββεθιά ημοξ. 

Αθμνά υθα εηείκα ηα «αθακή» βζα πμθθμφξ, πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ ηαζ 

ακάπηολδξ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. Σμ ζηθδνυ ενβαζζαηυ  πενζαάθθμκ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια υθα αοηά ηα αναποπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια απμηεθέζιαηα 

πμο ακαθένεδηακ.    

Ζ ιεηελέθζλδ ηδξ Κμζκςκίαξ δ δζαπμθζηζζιζηή επζηνάηδζδ μζ πενζμνζζιέκμζ πχνμζ 

ενβαζίαξ ηςκ Δθθήκςκ αζηοκμιζηχκ, δ ζενανπζηή δμιή ηδξ αζηοκμιίαξ ηαζ  μζ 

ηακυκεξ θεζημονβίαξ ηδξ είκαζ ιενζημί θυβμζ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ επζδείκςζδ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ. Απμηεθέζιαηα υθςκ ηςκ ακςηένςκ είκαζ μζ 

ζοκέπεζεξ ηαζ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ επαββεθιαηζηήξ ελμοεέκςζδξ ηυζμ ζηδκ 

ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ, υζμ ηαζ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ηαζ 

ενβαζζαηέξ ημοξ ζπέζεζξ. Ζ αλζμηναηζηή δζμίηδζδ, δ πμζηζθμιμνθία ηδξ ενβαζίαξ, 

δ δοκαηυηδηα ζοκεπζγυιεκδξ επζιυνθςζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, ηδκ εηιάεδζδ 

ηεπκζηχκ παθάνςζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο ζηνεξ ηαεχξ ηαζ ηεπκζηέξ εδναίςζδξ 

ημζκςκζηχκ επαθχκ ηαζ ζηήνζλδξ ημο ενβαγμιέκμο είκαζ ακαβηαία ιέηνα 

πνυθδρδξ.  

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σμ επάββεθια ημο αζηοκμιζημφ είκαζ έκα ζδζαίηενμ επάββεθια πμο εηηυξ απυ ημοξ 

«θακενμφξ» ηζκδφκμοξ ηδξ ζςιαηζηήξ ημοξ αηεναζυηδηαξ  εθθμπεφεζ ηαζ πμθθμφξ 
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άθθμοξ μζ μπμίμζ δεκ  ηνφαμκηαζ ζημοξ δνυιμοξ ηαζ ζηα βήπεδα. Ζ ηαεδιενζκή 

ηνζαή ηςκ αζηοκμιζηχκ ιε ηδκ αία είκαζ έκαξ ηίκδοκμξ πμο ιπμνεί κα πνμαθεθεεί 

ηαζ εκδεπμιέκςξ κα ελαθεζθηεί. Οζ ροπζηέξ ζοκέπεζεξ υιςξ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ 

είκαζ αοηέξ πμο ημοξ  «ηαηαηνχβμοκ». Σμ άβπμξ ιε υηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ είκαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ εηδήθςζδ ιζαξ ζεζνάξ ροπζηχκ ηαζ μνβακζηχκ κμζδιάηςκ πμο 

πμθθέξ θμνέξ δεκ είκαζ δοκαηυκ μφηε κα πνμθδθεμφκ αθθά μφηε ηαζ κα 

ελαθεζθεμφκ. Σμ έκημκα ζηνεζμβυκκμ  ενβαζζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ μ 

αηνμβςκζαίμξ θίεμξ υπμο ηυζμ μζ ενεοκδηέξ αθθά υζμ ηαζ δ ίδζα πμθζηεία εα 

πνέπεζ κα επζδείλεζ ζδζαίηενδ πνμζμπή. Ζ ιένζικα ηςκ δζμζημφκηςκ αθθά ηαζ ημο 

ζδίμο ημο ηνάημοξ βίκεηαζ ζήιενα επζηαηηζηή υζμ πμηέ άθθμηε. Ακ πναβιαηζηά, ςξ 

πμθίηεξ  απαζημφιε αλζυπζζηδ αζηοκυιεοζδ ηυηε είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κα 

πανάζπμοιε ηδκ απαναίηδηδ ιένζικα χζηε αοηυ κα ηαηαζηεί εθζηηυ.          
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PROFESSIONAL EXSHAUSTION SYNDROME  
IN POLICEMEN  
 

P. Pavlidis, F. Babatsikou, A. Zissimopoulos, T.C. Constantinidis and Ch. 
Koutis   
 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace, in cooperation with Departments of Public Health and Nursing A΄ 

Athens Technological Educational Institute. 

 

Abstract: To ensure the legal system by law enforcement institutions requires a 

high level of physical and mental abilities. The workplace of police facing particular 

difficulties characterized by the pressure they receive from their superiors, criticism 

from the media and from the citizen unreliability. These requirements directly affect 

the physical and mental health. The professional police fatigue syndrome causes 

short term and long term effects of harmful for their health. The daily confrontation 

with violence is a factor that can be predicted and possibly eliminated. Daily stress 

is one factor responsible for the manifestation of a series of mental and organic 

diseases that often can neither be prevented and nor eliminated. 
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΥΖΜΙΚΧΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΜΒΑΝΣΧΝ 
ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 
ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΥΔΣΙΚΖ ΜΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΖΜΙΚΑ 
ΤΜΒΑΝΣΑ 
 

Παλαγηώηεο ηαπξαθάθεο1, Μαξία Μαιιηαξνύ2 ηαζ Παύινο αξάθεο 3 
 

1. Πθμίανπμξ (Μ) ΠΝ ε.α., MBA, MSc, Τπ. Γζδάηημναξ π. Υδι. Μδπακζηχκ ΔΜΠ, 2. Σαβιαηάνπδξ 

(ΤΝ), MSc, Γζδάηημναξ ΔΚΠΑ, 404 ΓΝ, Δνβαζηδνζαηή οκενβάηδξ ΣΔΗ Λανζζαξ, ΔΤΠ, 

Νμζδθεοηζηή, 3. Καεδβδηδξ Δθανιμβχκ ΣΔΗ Λαιίαξ, Νμζδθεοηζηή 

 

Πεξίιεςε: Σα αζμθμβζηά ζοιαάκηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δζαζπμνά επζαθααχκ 

ημλζηχκ παναβυκηςκ. Ζ ζοκεπήξ ακάπηολδ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ δζεεκχκ 

ιεηαηζκήζεςκ αβαεχκ ηαζ πνμζχπςκ ηάκεζ πζμ πζεακυ, πθέμκ, ημ εκδεπυιεκμ 

ειθάκζζδξ αζμθμβζηχκ ζοιαάκηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αζμηνμιμηναηία, εκδδιζηχκ 

επζδδιζχκ ηαζ ακαδουιεκςκ αζεεκεζχκ. Σα πδιζηά ζοιαάκηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

δζαζπμνά ημλζηχκ πδιζηχκ παναβυκηςκ. Αοημί μζ πανάβμκηεξ πενζθαιαάκμοκ  

έκα εονφ θάζια μοζζχκ πμο πμζηίθθεζ απυ ηζξ πμθειζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ ιέπνζ ηα 

ημλζηά αζμιδπακζηά οθζηά. Ζ απεθεοεένςζδ ημοξ ζημ πενζαάθθμκ ζπεηίγεηαζ είηε 

ιε επίαμοθδ δεεθδιέκδ εκένβεζα είηε ιε πενζααθθμκημθμβζηέξ ηεπκμθμβζηέξ 

ηαηαζηνμθέξ. Ο ζημπυξ ηδξ ακαζηυπδζδξ είκαζ δ πανμοζίαζδ: (α) ηςκ ααζζηχκ 

ανπχκ δζαπείνζζδξ ηςκ πδιζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ ζοιαάκηςκ ηαζ (α) ημκ νυθμ ηςκ 

επαββεθιαηζχκ οβείαξ ζ’ αοηέξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα μ 

εεκζηυξ ιδπακζζιυξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ πδιζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ ζοιαάκηςκ απυννμζα 

ιαγζηχκ ηαηαζηνμθχκ απμηεθεί έκα εονφ δίηηομ ανιυδζςκ ηναηζηχκ ανπχκ ηαζ 

οπδνεζζχκ. Ο νυθμξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ επαββεθιαηζχκ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ 

είκαζ ακαιθζζαήηδηα ζδιακηζηυξ ηαζ ηνίζζιμξ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Γζα κα παναηηδνζζηεί έκα ζοιαάκ ςξ Βηνινγηθή Απεηιή απαζηείηαζ δ δζαζπμνά 

παεμβυκςκ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ.  

Ζ πνυμδμξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηενάζηζα ακάπηολδ ημο 

δζεεκμφξ ειπμνίμο ηαζ ιεηαθμνχκ, ηαηέζηδζε πμθφ πζμ πζεακέξ ηαηαζηάζεζξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ηονίςξ ιε ηδ αζμηνμιμηναηία ή εκδεπυιεκεξ επζδδιίεξ ηαζ πακδδιίεξ 

(1, 2).  

Οζ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ είκαζ ηα ααηηήνζα, μζ ζμί, μζ 

ημλίκεξ ηαζ μζ ιφηδηεξ.  

Κονζυηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ είκαζ υηζ δεκ έπμοκ 

ζοβηεηνζιέκμ πνχια, βεφζδ ηαζ μζιή, δ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ημοξ 
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(επχαζδ) ιπμνεί κα ηαεοζηενήζεζ απυ 2 – 7 διένεξ έςξ ηαζ 30 – 40 διένεξ ηαζ 

επίζδξ έπμοκ ορδθή κμζδνυηδηα ηαζ εκδζζιυηδηα (εοθμβζά, άκεναηαξ, 

αθθακηίαζδ, η.η.θ.).  

Ακηίζημζπα, βζα κα παναηηδνζζηεί έκα ζοιαάκ ςξ Υεκηθή Απεηιή απαζηείηαζ δ 

δζαζπμνά ζοβηεηνζιέκςκ ημλζηχκ παναβυκηςκ.  

Οζ ρεκηθνί παξάγνληεο ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ηδ θοζζηή ημοξ 

ηαηάζηαζδ, ηδ θοζζμθμβζηή ημοξ δνάζδ ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ.  

Σα ζοκδεέζηενα πδιζηά ζοιαάκηα ζε ηαζνυ εζνήκδξ είκαζ αοηά πμο μθείθμκηαζ ζε 

Βζμιδπακζηά Αηοπήιαηα Μεβάθδξ Έηηαζδξ, είηε πνυηεζηαζ βζα εζηειιέκδ εκένβεζα, 

είηε αηφπδια, ιε ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημ ιεβάθμ ανζειυ κεηνχκ ηαζ ηναοιαηζχκ 

(3, 4, 5).  

ηδ πχνα ιαξ δ ακηζιεηχπζζδ μπμζαζδήπμηε ηαηάζηαζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ 

μθεζθυιεκδξ ζε αζμθμβζηυ ή πδιζηυ ζοιαάκ, εκηάζζεηαζ ζηα πθαίζζα ημο Γεληθνχ 

ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο».  

Μεηαλφ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ανιμδζμηήηςκ ημο Τ.Τ.Κ.Α. / Δ.Κ.ΔΠ.Τ. είκαζ δ 

εθανιμβή ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδίμο «Φζθμηηήηδξ», εάκ πνυηεζηαζ βζα Υ.Β. 

απεζθή, δ ζφζηαζδ ημπζημφ – ηζκδημφ ζοκημκζζηζημφ ηέκηνμο, δ επίαθερδ ηςκ 

οπδνεζζχκ άιεζδξ απυηνζζδξ, δ ζοθθμβή οβεζμκμιζηχκ πθδνμθμνζχκ, δ 

ζφκηαλδ ικδιμκίςκ δνάζδξ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ δμιχκ ηςκ 

Μμκάδςκ Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Τβείαξ.  

Δκκμζμθμβζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ηςκ Βζμθμβζηχκ Παναβυκηςκ 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ ακάπηολδ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ έπεζ ηαηαζηήζεζ εοημθυηενδ 

ηδκ παναβςβή θμζιμβυκςκ ηαζ ημλζηχκ ζηεθεπχκ παεμβυκςκ μνβακζζιχκ ηαεχξ 

ηαζ ηδ βεκεηζηή ιεηάθθαλδ ιδ παεμβυκςκ μνβακζζιχκ ζε παεμβυκα, ιε ημλζηά 

παναηηδνζζηζηά.  

Δηηυξ ηςκ ακενχπζκςκ πανειαάζεςκ υιςξ, έπμοκ επίζδξ βίκεζ ηαζ θοζζηέξ 

αθθαβέξ ζηζξ αζεέκεζεξ πμο πνμζαάθθμοκ ημκ άκενςπμ.  

Ονζζιέκεξ απυ αοηέξ πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ ιεηάθθαλδ ηςκ ζχκ, ιε απμηέθεζια 

ηδκ ειθάκζζδ κέςκ ζηεθεπχκ ημοξ, εκχ ηάπμζεξ άθθεξ επζηνέπμοκ ηδ ιεηαπήδδζή 

ημοξ απυ ηα γχα ζημκ άκενςπμ. Πανάδεζβια απμηεθεί δ ζπμββχδδξ 

εβηεθαθμπάεεζα (6). 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

Οζ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ Βηνινγηθψλ Παξαγφλησλ είκαζ μζ αηυθμοεεξ (7): 

 

1. Βαθηήξηα: Αοημί μζ πανάβμκηεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ άκεναηα, πακχθδ, 

ημοθαναζιία, η.ά. 

2. Ηνί: Οζ ζμί πνμηαθμφκ βνίπδ, εοθμβζά, αζιμνναβζηυ πονεηυ, εβηεθαθίηζδα, η.ά. 

3. Σνμίλεο: Οζ ημλίκεξ πνμηαθμφκ αθθακηίαζδ, ημλζηυ ζφκδνμιμ, η.ά. 

4. Μχθεηεο: Οζ ιφηδηεξ πνμηαθμφκ δδθδηδνίαζδ, αζεέκεζεξ ημο δένιαημξ, η.ά. 
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Ζ πλζήθε γηα ηα Βηνινγηθά Όπια θαη Σνμίλεο, δεκ πανέπεζ ζοβηεηνζιέκδ επίζδιδ 

θίζηα αζμθμβζηχκ απεζθχκ, αθθά ακαθένεηαζ ζε 10 αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ μζ 

μπμίμζ ακαθένμκηαζ ςξ ηα πθέμκ επζηίκδοκα αζμθμβζηά υπθα (Πίκαηαξ 1).  

 
Άκεναηαξ (Bacillus Anthracis) Βνμοηέθθςζδ ( Brucella species) 

Αθθακηίαζδ (Clostridium Botulinum toxin) Μάθδ (Burkholderia mallei) 

Πακχθδ (Yesinia pestis – plague) Πονεηυξ Q (Coxiella burnetti) 

Δοθμβζά (Variola major) Ρζηίκδ απυ ημ θοηυ Ricinus communis 

(castor beans) 

Σμοθαναζιία (Francesella tularensis) Δκηενμημλίκδ α ζηαθοθυημηημο 

Ημβεκείξ αζιμνναβζημί πονεημί Ημβεκείξ εβηεθαθίηζδεξ (alpha viruses, e.g. 

Venezuelan Equine Encephalitis) 

 

Πίλαθαο 1. Καηάθμβμξ αζμθμβζηχκ απεζθχκ ηαηά ηδ ζοκεήηδ βζα ηα Βζμθμβζηά 

υπθα ηαζ ημλίκεξ. Πδβή: ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., 2004. 

 

Tμ Κέληξν Διέγρνπ Αζζελεηψλ (Center for Disease Control and Prevention) ηςκ 

ΖΠΑ, δζαπςνίγεζ, ςξ Πίκαηα 2, ημοξ πανάβμκηεξ πμο δφκακηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ αζμηνμιμηναηία ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ηδκ 

εοημθία δζαζπμνάξ ημοξ ηαζ ηδκ ζμαανυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ή αηυιδ ηαζ ηδκ 

δοκαηυηδηα πνυηθδζδξ εακάημο. ηδκ ηαηδβμνία Α ακήημοκ μζ πανάβμκηεξ βζα 

ημοξ μπμίμοξ εεςνείηαζ υηζ εκέπμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ επζηζκδοκυηδηα, εκχ ζηδκ 

ηαηδβμνία C ακήημοκ μζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ εεςνμφκηαζ ακαδουιεκεξ απεζθέξ 

βζα ηδκ εηδήθςζδ αζεεκείαξ (8). 

 

 Γοκαηυηδηα εφημθδξ δζαζπμνάξ, ηονίςξ ιε αενυθοια 

 

 Μεηαδμηζηυηδηα απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ 

 

 διακηζηή εκδηυηδηα ή ηαζ κμζδνυηδηα ιε ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδ Γδιυζζα 

Τβεία 

 Πνμηαθμφκ πακζηυ ζημ ημζκυ 

 

 Αζεέκεζεξ πμο απαζημφκ εζδζηή πνμεημζιαζία 

 

 

Πίλαθαο 2. Μείγμκα ηνζηήνζα ηαηά ημ C.D.C. βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαηά ζεζνά 

επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ. Πδβή (9): ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., 2004. 
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διακηζηή πνμζπάεεζα αλζμθυβδζδξ ηςκ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ απμηεθεί αοηή 

ηδξ Οκάδαο Γξάζεο γηα ηε Βηνηξνκνθξαηία ηδξ Δ.Δ. (Taskforce on Bioterrorism) 

πμο δδιζμονβήεδηε ζηα πθαίζζα ηςκ δνάζεςκ ηδξ Δπηηξνπήο Αζθαιείαο ηεο 

Τγείαο ηδξ Δ.Δ. (Health Security Committee). H Οκάδα Γξάζεο απμηεθμφιεκδ 

απυ επζθεβιέκμοξ επζζηήιμκεξ ηςκ πςνχκ ιεθχκ, ζοκέθελε ηαζ ακαεεχνδζε 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηα παεμβυκα πμο απμηεθμφκ απεζθή βζα ηδ Γδιυζζα 

Τβεία ηαζ δδιζμφνβδζε δφμ θίζηεξ παεμβυκςκ: Δλαζνεηζηά Τρδθμφ Κζκδφκμο ηαζ 

Τρδθμφ Κζκδφκμο. ημκ Πίκαηα 3 ακαθένμκηαζ ηα ηονζυηενα απυ αοηά.  

Οζ θίζηεξ αοηέξ ιε ηδ εεςνδηζηή πνμζεήηδ εζδζηχκ επελενβαζιέκςκ 

πθδνμθμνζχκ απυ ηζξ ακάθμβεξ οπδνεζίεξ δδιυζζαξ ηάλδξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ δνάζδξ ηνμιμηναηζηχκ μιάδςκ, ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζδεμφκ ηαηά 

πενίπηςζδ απυ ηα ηνάηδ ιέθδ ζε Δεκζηυ επίπεδμ.  

  

Αζζέλεηεο 

 

Παξάγνληεο ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ Τςεινχ Κηλδχλνπ 

 

 

Άκεναηαξ 
 

Bacillus Anthracis 

Αθθακηίαζδ Clostridium botulinum toxin  

Μάθδ Burkholderia mallei 

Ημβεκείξ Αζιμνναβζημί Πονεημί Ηφο Ebola, ηφο Κξηκατθνχ αηκνξξαγηθνχ ππξεηνχ, 

ηφο Guitarist, θ.α. 

Πακχθδ Yersinia pestis 

Δοθμβζά Variola major 

Σμλζηυ φκδνμιμ Ρηθίλε 

Σμοθαναζιία Francisella tularensis 

  

 

Αζζέλεηεο 

 

Παξάγνληεο ΤΦΖΛΟΤ Κηλδχλνπ 

 

Βνμοηέθθςζδ 
 

Brucella abortus 

Υμθένα Vibrio cholera 

Γνίπδ Influenza virus 

Λεβεςκέθθςζδ Legionella pneumophila 

Μδκζββίηζδα Neisseria meningitides 

αθιμκέθςζδ Salmonella paratyphi 

Πονεηυξ Q Coxiella burnetii 

Φοιαηίςζδ Mycobacterium tuberculosis 

  

 

Πίλαθαο 3. Αλζμθυβδζδ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ιε ημ ζφζηδια ηδξ Οιάδαξ 

Γνάζδξ βζα ηδ Βζμηνμιμηναηία ηδξ Δ.Δ. (ηαηά ζεζνά επζηζκδοκυηδηαξ). Πδβή (9): 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., 2004. 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

Οζ βηνινγηθνί παξάγνληεο (Β.Π.), έπμοκ παναηηδνζζηζηά πμο ημοξ δζαθμνμπμζμφκ 

απυ ημοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ. Οζ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ είκαζ δφζημθμ κα 

εκημπζζημφκ απυ ηδ θοζζηή εζηυκα εκυξ ακενχπμο πμο έπεζ πθδβεί, ηαεχξ ηα 

ζοιπηχιαηά ημοξ ιπμνεί κα ειθακζζημφκ ανηεηυ δζάζηδια ιεηά ηδκ έηεεζδ ζημκ 

πανάβμκηα. Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ είκαζ (7, 11): 

 Γεκ έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ πνχια, βεφζδ ή μζιή. 

 Μπμνεί κα ιμθφκμοκ αηυιδ ηαζ ζε ιζηνέξ δυζεζξ. 

 Ζ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ημοξ ιπμνεί κα ηαεοζηενήζεζ απυ 2 - 7 διένεξ 

έςξ ηαζ 30 - 40 διένεξ. 

 Ζ ιεηάδμζή ημοξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε απμννυθδζδ, ιε ηαηάπμζδ, ιε έηποζδ ή 

ιε εζζπκμή. 

 Πνμηαθμφκ αζεέκεζεξ ιέζς ηδξ δζείζδοζδξ απυ ημ δένια ηαζ απυ οβνέξ 

ιειανάκεξ υηακ οπάνπεζ θφζδ ηδξ ζοκέπεζαξ αοηχκ (αιοπέξ ζημ ζηυια ηαζ 

δένια). 

 Μενζημί αζμθμβζημί πανάβμκηεξ ιεηαδίδμκηαζ απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ. 

 Έπμοκ ζοκήεςξ ορδθή κμζδνυηδηα ηαζ εκδζζιυηδηα. 

 Μπμνεί κα παναπεμφκ είηε ζε ενβαζηήνζμ είηε ιε αοημζπέδζμ ελμπθζζιυ ηαη’ 

μίημκ. 

 Ζ επζαίςζή ημοξ ζημ πενζαάθθμκ ελανηάηαζ απυ ηδκ δθζμθάκεζα, ηδκ 

αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, ηδκ οβναζία ηαζ άθθεξ ιεηεςνμθμβζηέξ ζοκεήηεξ. 

Ζ δζαζπμνά αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ςξ απυννμζα ηνμιμηναηζηήξ εκένβεζαξ είκαζ 

δοκαηή ιε ανηεημφξ ηνυπμοξ. Οζ ζδιακηζηυηενμζ ακαθένμκηαζ ζημκ Πίκαηα 4.  

 
Μέζα δηαλνκήο Βηνινγηθψλ Παξαγφλησλ κε ζθνπφ ηελ έθζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

 Δπζζημθέξ/ παηέηα 

 οζηεοέξ spray πμο δζαηίεεκηαζ ζημ ειπυνζμ 

 Πονμζαεζηήνεξ 

 οζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ (air – condition) 

 Μδπακήιαηα ηαεανζζιμφ δνυιςκ 

Μφιπλζε ηξνθήο θαη λεξνχ 

 Μυθοκζδ ιέζς ηδξ ηνμθζηήξ αθοζίδαξ 

 Μυθοκζδ απυ ιειμκςιέκα ηνυθζια 

Έθρπζε 

 Μμθοζιέκεξ αεθυκεξ 

 Βθήιαηα 

Άκεζε επαθή κε κνιπζκέλα άηνκα/ δψα 

ηξαηησηηθά ππξνκαρηθά 

 

Πίλαθαο 4. Σνυπμζ δζαζπμνάξ ηςκ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ιεηά απυ δεεθδιέκδ 

απεθεοεένςζδ. Πδβή (10): Interpol, 2006. 



 

118 
 

Δκδείλεζξ πμο μδδβμφκ ζε ζοιαάκ δζαζπμνάξ επζηίκδοκςκ Βζμθμβζηχκ 

Παναβυκηςκ (10, 11): 

 Πανμοζία φπμπηςκ οβνχκ ή ζηυκδξ 

 Μδ πνμβναιιαηζζιέκμξ/ αζοκήεζζημξ ρεηαζιυξ 

 Αζοκήεζζηεξ μζιέξ 

 Πανμοζία ζοζηεοχκ δζαζπμνάξ αενίςκ 

 Ακαθμνέξ βζα επειαάζεζξ ζε ηνυθζια, κενυ ή ζοζηήιαηα δζακμιήξ 

 Λήρδ βναπηήξ, δθεηηνμκζηήξ ή πνμθμνζηήξ απεζθήξ ή ακάθδρδ εοεφκδξ βζα 

επζηείιεκδ ζηυπζιδ εκένβεζα. 

 
ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΑΘΔΝΔΗΔ ΑΠΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Παναηάης αημθμοεμφκ μνζζιέκεξ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ πθδεοζιυ πμο 

αθμνμφκ ζηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά ηάπμζςκ αζεεκεζχκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ 

αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ιεηά απυ δεεθδιέκδ απεθεοεένςζδ αοηχκ, δδθαδή 

αζμθμβζηυ ζοιαάκ ςξ ζοκέπεζα ηνμιμηναηζηήξ εκένβεζαξ (6, 9).  

 

Η. ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

• Ο άκεναηαξ είκαζ ιζα αζεέκεζα πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ αάηζθμ ημο άκεναηα. 

Κάης απυ ζοκήεεζξ ζοκεήηεξ ιεηαδίδεηαζ απυ ιμθοζιέκα γχα ζημοξ ακενχπμοξ 

ιε ηδκ επαθή ή ηαηακάθςζδ πνμσυκηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ιμθοζιέκα γχα. 

• Σμ ααηηήνζμ ημο άκεναηα ζπδιαηίγεζ ζπυνμοξ πνμηεζιέκμο κα επζαζχζεζ ζε 

ακηίλμεξ ζοκεήηεξ. Με ηδ ιμνθή αοηή βίκεηαζ ακεεηηζηυ ζηδ γέζηδ ηαζ ηδκ λδναζία. 

• ηδκ Δθθάδα, μ άκεναηαξ ειθακίγεηαζ ζε γχα. Ζ αννχζηζα ζε ακενχπμοξ 

είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζα ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, ςξ εη ημφημο ιζα λαθκζηή ιαγζηή 

πνμζαμθή εα πνέπεζ κα εεςνδεεί ςξ φπμπηδ βζα ηνμιμηναηζηή επίεεζδ. 

• ηα πθαίζζα ιζαξ ηνμιμηναηζηήξ επίεεζδξ μζ άκενςπμζ εα εηηεεμφκ, 

πζεακυηαηα, ζε ζπυνμοξ άκεναηα ιε ηδ ιμνθή αεξνιχκαηνο (aerosol) ιε ζημπυ 

κα κμζήζμοκ απυ ηδ αανζά πκεοιμκζηή ιμνθή ηδξ κυζμο. 

• Μεηάδμζδ ηδξ πκεοιμκζηήξ ιμνθήξ ημο άκεναηα απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ, 

ιέζς ηδξ ακαπκμήξ δεκ έπεζ ακαθενεεί. 

• Έκα φπμπημ ή επζαεααζςιέκμ ηνμφζια άκεναηα πνέπεζ κα ακαθενεεί αιέζςξ 

ζηζξ ημπζηέξ οβεζμκμιζηέξ ανπέξ. 

• Μεηά ηδκ έηεεζδ, ζοκίζηαηαζ δ πνμθοθαηηζηή πμνήβδζδ ακηζαζμηζηχκ βζα 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

 

ΗΗ. ΔΤΛΟΓΗΑ 

 

• Ζ εοθμβζά είκαζ ιζα ζμαανή, ιεηαδμηζηή  ηαζ μνζζιέκεξ θμνέξ εακαηδθυνμξ 

αζεέκεζα πμο μθείθεηαζ ζημκ ζυ ηδξ εοθμβζάξ. 



 

119 
 

• Γεκ οπάνπεζ εζδζηή εεναπεία  βζα ηδκ εοθμβζά, ςζηυζμ δ αζεέκεζα ιπμνεί κα 

πνμθδθεεί ιε εζδζηυ ειαυθζμ. 

• Ζ αζεέκεζα έπεζ ελαθεζθεεί ζε μθυηθδνμ ημκ πθακήηδ, ιεηά απυ παβηυζιζα 

εηζηναηεία ειαμθζαζιμφ ημο Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.). 

• ηδκ Δθθάδα, δ ηεθεοηαία επζδδιία ειθακίζηδηε ημ 1951 ζηδ Μάκδνα Αηηζηήξ, 

εκχ μ ειαμθζαζιυξ ζηαιάηδζε ημ 1980. 

• Ο ζυξ δζαηδνείηαζ δζαηδνείηαζ ιυκμ ζε δφμ ενβαζηήνζα ζημκ ηυζιμ, ζηζξ ΖΠΑ 

ηαζ ζηδ Ρςζία. 

• Χζηυζμ, οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ ηνμιμηναηζηέξ μιάδεξ ιπμνεί κα ηαηέπμοκ 

πμζυηδηεξ ημο ζμφ ιε ζημπυ κα ηζξ πνδζζιμπμζήζμοκ ζε πμθειζηέξ ή 

ηνμιμηναηζηέξ εκένβεζεξ. 

• Ζ ιεηάδμζδ ημο ζμφ βίκεηαζ απυ άημιμ ζε άημιμ. 

• Γζα ηδ ιεηάδμζδ ηδξ εοθμβζάξ απυ άημιμ ζε άημιμ απαζηείηαζ άιεζδ ηαζ 

παναηεηαιέκδ επαθή (πνυζςπμ ιε πνυζςπμ). 

• Δπίζδξ δ αζεέκεζα ιεηαδίδεηαζ ιεηά απυ επαθή ιε ζςιαηζηά οβνά αζεεκμφξ 

πμο πάζπεζ (αίια, ζάθζμ, οβνυ απυ ημ ελάκεδια) ή ιε πνμζςπζηά ακηζηείιεκα ημο 

αζεεκμφξ (νμφπα, ηθζκμζηεπάζιαηα). 

• πακζυηενα, δ εοθμβζά ιεηαδίδεηαζ ιέζς ημο αένα ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ, υπςξ 

ηηίνζα, ιέζα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ, η.η.θ.. 

• Ο αζεεκήξ πμο έπεζ ιμθοκεεί απυ ημκ ζυ, παναιέκεζ ιμθοζιαηζηυξ ιέπνζ ηδ 

ζηζβιή πμο εα ελαθακζζηεί ηεθείςξ ημ ελάκεδια.  

 

ΗΗΗ. ΑΛΛΑΝΣΗΑΖ 

 

• Ζ αθθακηίαζδ είκαζ ιζα παναθοηζηή αζεέκεζα πμο πνμηαθείηαζ απυ ιζα 

μζημβέκεζα κεονμημλζκχκ, μζ μπμίεξ πανάβμκηαζ απυ ημ ιζηνυαζμ ηςζηδνίδζμ ηδξ 

αθθακηίαζδξ. 

• Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηνμθμβεκή αννχζηζα πμο πνμένπεηαζ απυ ημκζέναεξ 

θηζαβιέκεξ ζημ ζπίηζ ιε θακεαζιέκμ ηνυπμ. 

• Γεκ ακήηεζ ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ ηνμθζηέξ δδθδηδνζάζεζξ. 

• Μζα αζμηνμιμηναηζηή πνάλδ εα ιπμνμφζε κα ιμθφκεζ έκα είδμξ ηνμθήξ πμο 

ηαηακαθχκεηαζ εονέςξ ή κα ιεηαηνέρεζ ηδκ ημλίκδ ηδξ αθθακηίαζδξ ζε αενυθοια 

(aerosol). 

• Δπίζδξ ιζα αζμηνμιμηναηζηή πνάλδ εα πνμηαθμφζε πμθθαπθέξ πενζπηχζεζξ 

ζε πμζηίθεξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ. 

• Σα ηφνζα ζοιπηχιαηα ηδξ αθθακηίαζδξ είκαζ δ εμθή υναζδ, δ αδοκαιία ηςκ 

άηνςκ ηαζ δ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή ηαζ ηαηάπμζδ. 

• Ζ πζεακυηδηα κα πεεάκεζ μ αζεεκήξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 10%, ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ δοκαηυηδηα πενίεαθρδξ ζε ζοκεήηεξ Μμκάδαξ 

Δκηαηζηήξ Θεναπείαξ (Μ.Δ.Θ.). 

• Ζ έβηαζνδ πνήζδ ημο μνμφ ηαηά ηδξ αθθακηίαζδξ (ιέζα ζε 24 χνεξ) εα 

ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πανάθοζδξ. 
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• ηδκ Δθθάδα είκαζ δφζημθμ κα ανεεεί μνυξ ηαηά ηδξ αθθακηίαζδξ. 

• Μεηάδμζδ ηδξ αθθακηίαζδξ απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ δεκ οπάνπεζ.  

 
ΤΓΚΑΛΤΜΜΔΝΔ ΔΠΗΘΔΔΗ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

Ζ πνήζδ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ζε ηαζνυ εζνήκδξ απυ ηνμιμηναηζηέξ μιάδεξ 

βίκεηαζ ζοκήεςξ οπυ ηδκ ιμνθή ζοβηαθοιιέκςκ επζεέζεςκ. ηζξ πενζπηχζεζξ 

αοηέξ δεκ οπάνπεζ πνμδβμφιεκδ απεζθή ή πνμεζδμπμίδζδ, ηαεχξ επίζδξ δεκ 

οπάνπεζ ηάπμζα θοζζηή έκδεζλδ δζάποζδξ εκυξ αζμθμβζημφ πανάβμκηα 12, 13. 

Σα εφιαηα, ζηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ, είκαζ ακοπμρίαζηα βζα ηδκ έηεεζή ημοξ 

ζημκ ιμθοζιαηζηυ πανάβμκηα. Οιμίςξ, μζ αζηοκμιζηέξ ηαζ οβεζμκμιζηέξ ανπέξ δεκ 

ιπμνμφκ κα βκςνίγμοκ βζα ημ ζοιαάκ πνζκ απυ ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ 

ηςκ εοιάηςκ ηαζ ηδκ ζαηνζηή δζάβκςζδ ηδξ αζεέκεζαξ. οκήεςξ, μζ ηνμιμηνάηεξ 

επζθέβμοκ αοηυκ ημκ ηνυπμ δνάζδξ, ζημπεφμκηαξ ζηδκ ηαεοζηενδιέκδ ακηίδναζδ 

ηςκ δοκάιεςκ ακηζιεηχπζζδξ ημο ζοιαάκημξ, δεδμιέκμο υηζ ηα εφιαηα εα 

ζπεφζμοκ ζηζξ οβεζμκμιζηέξ οπδνεζίεξ ιεηά ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ 

ημοξ. Δίκαζ ζαθέξ υηζ βζα πμθθμφξ απυ ημοξ αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ πμο 

ελεηάζαιε ζε πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, αοηή δ ηαεοζηένδζδ αολάκεζ ζδιακηζηά 

ημ δείηηδ εκδζζιυηδηαξ ακ θάαμοιε οπυρδ υηζ υζμ ανβεί δ ακαβκχνζζδ ηδξ 

αζεέκεζαξ, ηυζμ δ εεναπεία ηαείζηαηαζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηή (10, 14). 

Αημθμοεμφκ ηάπμζεξ αζοκήεζζηεξ ηαηαζηάζεζξ, πμο πζεακυκ κα απμηεθμφκ 

εκδείλεζξ βζα μέζπαζκα αζζέλεηαο (disease outbreak) ηαηυπζκ δεεθδιέκδξ 

απεθεοεένςζδξ ηάπμζμο αζμθμβζημφ πανάβμκηα (15): 

 Απυημιδ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ αζεεκχκ ιε πανυιμζα ζοιπηχιαηα ή 

αζεέκεζα. 

 Τρδθή εκδζζιυηδηα ιεηαλφ ηςκ εοιάηςκ πμο ακήημοκ ζηδκ ίδζα μζημβέκεζα ή 

αζημφκ δναζηδνζυηδηα ζημκ ίδζμ πχνμ. 

 Μεβάθμξ ανζειυξ ακελήβδηςκ ζοιπηςιάηςκ, αζεεκεζχκ ή εακάηςκ. 

 Σαοηυπνμκδ ειθάκζζδ ηνμοζιάηςκ ηδξ αζεέκεζαξ ζε γχα. 

 Διθάκζζδ αζεέκεζαξ πμο ζε θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ – θυβς βεςβναθζημφ 

ηυπμο ή επμπήξ – δεκ εα εηδδθςκυηακ (π.π. επζδδιία βνίπδξ ημ ηαθμηαίνζ). 

 Ζ δζάβκςζδ βκςζηχκ απυ ηδ αζμηνμιμηναηία αζεεκεζχκ υπςξ αοηή ημο 

πκεοιμκζημφ άκεναηα ή ηδξ εοθμβζάξ.    

Σα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ παναπάκς αζεεκεζχκ (disease outbreaks) 

είκαζ (16): 

• Ακάβηδ βζα επείβμοζα ζαηνζηή ακηζιεηχπζζδ 

• Γεκ ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ 

• Θέημοκ ημκ πθδεοζιυ ζε ζοκαβενιυ 

• Γδιζμονβμφκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή δζαηαναπή 

• Λαιαάκμοκ ιεβάθεξ πμθζηζηέξ δζαζηάζεζξ 

• Ζ ελάπθςζή ημοξ μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο πθδεοζιμφ 

• Τπενέπμοκ ζηα εέιαηα επζηαζνυηδηαξ  
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ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟ ΣΗ ΑΡΥΔ ΠΗΘΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΛΖ ΓΗΑ ΣΖ 
ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

 

αθή ηνζηήνζα βζα ηδκ ακαβκχνζζδ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ πζεακήξ αζμθμβζηήξ 

απεζθήξ ιε ζηυπμ ηδ δδιυζζα οβεία, είκαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζεμφκ δεδμιέκμο 

υηζ ζπεδυκ υθμζ μζ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ ηονίςξ ζημ πνχζιμ ζηάδζυ ημοξ, 

ιμζάγμοκ ιε πμθθέξ ημζκέξ αζεέκεζεξ (15). Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε επζηεθαθείξ ηδξ 

Interpol, οπάνπεζ έκαξ ανζειυξ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαζηάζεςκ ηαηά ηζξ μπμίεξ 

ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ηζκδημπμίδζδ ηαζ δ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ηςκ 

ειπθεηυιεκςκ ανπχκ (χιαηα Αζθαθείαξ, Ηαηνζηέξ Τπδνεζίεξ, η.ά.). 

οβηεηνζιέκα, ςξ «φπμπηεξ» βζα εκδεπυιεκδ αζμθμβζηή απεζθή ηαηαζηάζεζξ 

εεςνμφκηαζ μζ ελήξ 10,11: 

• Οπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ή έκδεζλδ υηζ μιάδα ή άημιμ ηαηέπεζ πανάκμια 

αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ. 

• Τπυκμζα βζα ηαημπή ελμπθζζιμφ, ζοζηεοχκ δζαζπμνάξ, έκηοπμο οθζημφ ή 

ζπεηζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή ή 

πνήζδ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ. 

• Δηηζιήζεζξ υηζ οθίζηαηαζ ζμαανή αζμθμβζηή απεζθή βζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή 

ηαζ βζα ζοβηεηνζιέκμ πθδεοζιυ   

 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

Υδιζημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα μνζζεμφκ ζακ μπμζαδήπμηε πδιζηή μοζία ηδξ 

μπμίαξ μζ ημλζηέξ ζδζυηδηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνυηθδζδ εακάημο, 

ηναφιαημξ, ακζηακυηδηαξ ημο ακηζπάθμο ηαζ δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. Υδιζηέξ μοζίεξ ζε ηανυ πμθέιμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ήδδ απυ 

ηδκ ανπαζυηδηα, αθθά δ ημνφθςζδ ζηδκ πνήζδ ημοξ πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο (Α΄ΠΠ). Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο Β΄ΠΠ, δεκ 

έβζκε πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ πμθειζηυ πεδίμ, πανά ιυκμ απυ ημοξ 

Γενιακμφξ ζημοξ δζααυδημοξ εαθάιμοξ αενίςκ. Όιςξ, δ παναζηεοή ανηεηχκ 

απυ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ δεκ δφκαηαζ κα απαβμνεοεεί πθήνςξ ηαευζμκ έπμοκ 

αζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ. Δπίζδξ πανά ηδκ δζεεκή πνμζπάεεζα βζα ημκ έθεβπμ 

ηςκ πδιζηχκ αοηχκ παναβυκηςκ, δ ζπεηζηή εοημθία παναζηεοήξ ηαζ δ ζδιακηζηή 

ημοξ απμηεθεζιαηζηυηδηα βζα πμθειζηέξ ηαζ ηνμιμηναηζηέξ επζπεζνήζεζξ ημοξ 

ηάκμοκ έκα πμθφ εθηοζηζηυ υπθμ. Ζ δε ιαγζηή θμκζηή ζηακυηδηα ιπμνεί κα 

ζοβηνζεεί ι’ αοηήκ ηςκ πονδκζηχκ υπθςκ (17). 

ηζξ 13 Ηακμοανίμο 1993 οπμβνάθδηε ζημ Πανίζζ δ Γηεζλήο  χκβαζε γηα ηελ 

απαγφξεπζε αλάπηπμεο, παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο ρεκηθψλ φπισλ 

ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ οπανπυκηςκ απμεειάηςκ (Chemical Weapon 

Convention). Ζ φιααζδ αοηή απμηεθεί ηδκ πνχηδ ζοιθςκία αθμπθζζιμφ ζε 

δζεεκέξ επίπεδμ, δ μπμία πνμαθέπεζ ηδκ απάθεζρδ ιζαξ μθυηθδνδξ ηαηδβμνίαξ 

υπθςκ ιαγζηήξ ηαηαζηνμθήξ ηαζ εθανιυγεηαζ παβημζιίςξ οπυ δζεεκή έθεβπμ. 
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Τπεφεοκμξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ φιααζδξ βζα ηα πδιζηά υπθα είκαζ μ 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Απαγφξεπζε ησλ Υεκηθψλ Όπισλ (O.P.C.W.), οπυ ηδκ 

αζβίδα ημο Ο.Ζ.Δ. ιε έδνα ηδ Υάβδ. ηδκ Δθθάδα δ παναπάκς φιααζδ 

ηονχεδηε ιε ημ Ν. 2991 ζηζξ 21 Φεανμοανίμο 2002.  

Έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί οπυ ηδ ιμνθή αενίμο, 

οβνμφ ή αενμθφιαημξ (αενμγυθ). Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ηαηαηάζζμκηαζ ζφιθςκα 

ιε ηδ θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, ηδ θοζζμθμβζηή ημοξ δνάζδ ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ (6).  

Ο Πίκαηαξ 5 πανμοζζάγεζ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ πδιζηχκ παναβυκηςκ ακάθμβα ιε ηδ 

θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ.  

 
ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

(Καζνξίδεη ηε ρξήζε ηνπο, ηε δηάξθεηα απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη ηε θπζηνινγηθή 

ηνπο δξάζε) 

 ηενεά 

 Τβνά 

 Αένζα 

 

Πίλαθαο 5. Καηδβμνζμπμίδζδ ηςκ πδιζηχκ παναβυκηςκ ακάθμβα ιε ηδ θοζζηή 

ημοξ ηαηάζηαζδ. Πδβή (6): Υάθανδξ, 2007. 

 

Καεδιενζκά μ άκενςπμξ ένπεηαζ ζε επαθή ιε πζθζάδεξ πδιζηέξ μοζίεξ ζε πμζηίθεξ 

ιμνθέξ. Δκχ οπμθμβίγεηαζ υηζ πνδζζιμπμζμφκηαζ πάκς απυ 1.000.000 

δζαθμνεηζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ ζοκεπχξ πνμζηίεεκηαζ κέεξ  πδιζηέξ εκχζεζξ, 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ημλζημθμβζηή ζοιπενζθμνά οπάνπμοκ ιυκμ βζα πενίπμο 

1.000 απυ αοηέξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ οπάνπμοκ πμθθέξ μοζίεξ, ιε άβκςζηεξ 

ημλζημθμβζηέξ επζδνάζεζξ ζημκ άκενςπμ, μζ μπμίεξ είκαζ ηεπκζηά αδφκαημ κα 

ακζπκεοεμφκ ζημ πενζαάθθμκ ή ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ (2). 

ημκ πίκαηα 6 πμο αημθμοεεί ακαθένμκηαζ μζ ηονζυηενμζ πδιζημί πανάβμκηεξ 

ακάθμβα ιε ηδ δνάζδ ημοξ.  

 
ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 Πανάβμκηεξ αίιαημξ  

 Πανάβμκηεξ κεφνςκ  

 Πανάβμκηαξ θθοηηαζκχκ 

 Αζθολζμβυκμζ πανάβμκηεξ  

 Πανάβμκηεξ ακζηακυηδηαξ 

 Πανάβμκηεξ εθέβπμο ηαναπχκ 

 Διεηζημί πανάβμκηεξ 

 Σμλζηέξ αζμιδπακζηέξ μοζίεξ 

 

Πίλαθαο 6. Οζ ηονζυηενμζ πδιζημί πανάβμκηεξ ακάθμβα ιε ηδ θοζζμθμβζηή ημοξ 

δνάζδ. Πδβή (6, 18): Υάθανδξ, 2007, USACHPPM, 2000. 
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Ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημοξ μζ πδιζημί πανάβμκηεξ δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ 

υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 7 πμο αημθμοεεί.  
 

ΥΡΖΖ  ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 
Υεκηθνί ηνμηθνί παξάγνληεο 

Πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 
ζμαανυ ηναοιαηζζιυ ή εάκαημ 

Υεκηθνί παξάγνληεο αληθαλφηεηαο 
Πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ πνμζςνζκά ροπμθμβζηά ή 
ζςιαηζηά απμηεθέζιαηα ή ηαζ ηα δφμ 

 

Πίλαθαο 7. Γζάηνζζδ ηςκ πδιζηχκ παναβυκηςκ ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημοξ. Πδβή 

(6): Υάθανδξ, 2007. 

 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 
 

Οζ πδιζημί ηίκδοκμζ πανμοζζάγμοκ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά υζμκ αθμνά ηδκ 

ηθζκζηή εζηυκα ηαζ ακηζιεηχπζζδ (6, 17). οβηεηνζιέκα: 

 Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ πδιζηχκ παναβυκηςκ πνμηαθμφκ ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ 

θίβα θεπηά έςξ ηαζ χνεξ ιεηά ηδκ έηεεζδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ έηεεζδ ζε 

αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ. 

 Ζ ζαηνζηή πανέιααζδ πνέπεζ κα είκαζ επείβμοζα χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ 

άιεζδ πμνήβδζδ ακηίδμηςκ μοζζχκ (υηακ αοηέξ οπάνπμοκ). 

 Ζ ιεβαθφηενδ δζαθμνά ιε ηδκ έηεεζδ ζε αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ, είκαζ δ 

ακάβηδ βζα άιεζδ ακηζιεηχπζζδ ημο ηθζκζημφ ζοκδνυιμο πςνίξ κα είκαζ 

απαναίηδηδ δ αηνζαήξ δζάβκςζδ ημο αζηζμθμβζημφ πανάβμκηα. 

 διακηζηυ ιένμξ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ, απμηεθεί δ ηαπεία απμθφιακζδ ηςκ 

εηηεεέκηςκ αηυιςκ.  
 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΝΟ ΥΖΜΗΚΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ 
 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί, ακαθένμκηαζ ηα ακαβκςνζζηζηά παναηηδνζζηζηά 

εηδήθςζδξ εκυξ Υδιζημφ οιαάκημξ (Πίκαηαξ 8).  
 

 Έηεεζδ ιε δενιαηζηή επαθή, εζζπκμή, ή απμννυθδζδ 
 Διθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιέζα ζε δεοηενυθεπηα έςξ ηαζ χνεξ 
 οκδεέζηενα ζοιπηχιαηα 

Βήπαξ 
Κάρζιμ ζημ δένια 
παζιμί  
Θάκαημξ 

 Πανμοζία κέθμοξ 
 Αζοκήεζζηδ μζιή 
 Πανμοζία κεηνχκ εκηυιςκ, πμοθζχκ ή ρανζχκ 
 Καηεζηναιιέκα θαπακζηά 

 

Πίλαθαο 8. Υαναηηδνζζηζηά πδιζημφ ζοιαάκημξ. Πδβή (10, 11): Interpol 2006, 2010. 
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ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

Παναηάης ακαθένμκηαζ μζ ηονζυηενεξ ηαηδβμνίεξ πδιζηχκ παναβυκηςκ ηαζ μ 

ηνυπμξ δνάζδξ αοηχκ ιεηά απυ δεεθδιέκδ απεθεοεένςζδ: 

 

Η. Αζθπμηνγφλνη παξάγνληεο (18, 19, 20, 21, 22, 23) 

 

• Οζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ πνμζαάθμοκ ημοξ πκεοιμκζημφξ ζζημφξ 

πνμηαθχκηαξ, ηονίςξ, πκεοιμκζηυ μίδδια,  ακήημοκ ζ’ αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία, 

υπςξ ημ phosgene, disphogene, chlorine ηαζ chloropicrin. 

• Ζ ημλζηή δνάζδ ημο phosgene είκαζ ηοπζηή αοηήξ μιάδαξ παναβυκηςκ. Δίκαζ μ 

επζηίκδοκμξ πανάβμκηαξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ηαζ εεςνείηαζ πζεακυ κα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζημ ιέθθμκ. Σμ phosgene πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά 

ημ 1915 ηαζ εοεφκεηαζ βζα ημ 80% ηςκ ακενχπζκςκ απςθεζχκ, εφιαηα ημο ηυηε 

πδιζημφ πμθέιμο, ζηδκ δζάνηεζα ημο Α’ Παβημζιίμο Πμθέιμο. 

• Ο ιδπακζζιυξ δνάζδξ ημο phosgene μοζζαζηζηά πνμηαθεί πκεοιμκζηυ μίδδια 

ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα πνμηαθεί δοζπένεζα ζηδκ πκεοιμκζηή θεζημονβία 

ακηαθθαβήξ αενίςκ ιε ηεθζηυ απμηέθεζια ηδκ οπμλία. 

• Σα απμηεθέζιαηα ζημοξ πκεφιμκεξ ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ 2 - 6 χνεξ ιεηά ηδκ 

έηεεζδ. 

• Ακ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ έηεεζδξ πενζμνίγμκηαζ ζημοξ πκεφιμκεξ, ημ 

phosgene, εκδέπεηαζ κα πνμηαθέζεζ ιέηνζμ ενεεζζιυ ζημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ζηδκ 

άκς ακαπκεοζηζηή μδυ. 

• Ανπζηά παναηδνείηαζ δ οπμλία ηαζ αημθμοεείηαζ ζφκημια απυ οπενακαπκμή 

υηακ ημ αθνχδεξ μίδδια πθδνχκεζ ημοξ πκεοιμκζημφξ ανυβπμοξ ηαζ δ εηπκμή ημο 

CO2  δζαηυπηεηαζ. 

• Καεχξ δ ηαηάζηαζδ ακαπηφζζεηαζ, ημ εφια ιπμνεί κα ειθακίζεζ ζδιάδζα 

ηνυιμο, αιδπακίαξ ηαεχξ ηονζεφεηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ ημο πκζβιμφ. 

• Δάκ ημ εφια πεεάκεζ, αοηυ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ιέζα ζε 24 χνεξ απυ ηδκ 

έηεεζδ ζημκ πανάβμκηα. Ακ επζαζχζεζ ιεηά ηδκ πανέθεοζδ 48 ςνχκ, είκαζ 

πζεακυ ημ εκδεπυιεκμ κα επζαζχζεζ.  

 

ΗΗ. Παξάγνληεο θιπθηαηλψλ (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 

 

• Γεκζηά μζ πανάβμκηεξ θθοηηαζκχκ ιπμνμφκ κα δζαπενάζμοκ ημ εηηεεεζιέκμ 

δένια ηυζμ ζηδκ οβνή υζμ ηαζ ζηδκ αένζα ιμνθή ημοξ. Σμ ζδιακηζηυηενμ 

παναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ δ ηαεοζηένδζδ ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, πμο 

πμζηίθθεζ απυ χνεξ βζα ηα mustards, ζε ζοκημιυηενδ βζα ημ lewisite ηαζ ζπεηζηά 

αζήιακηδ βζα ηα oximes. Δπίζδξ δ πνμκζηή οζηένδζδ ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ 

ζοιπηςιάηςκ επδνεάγεηαζ επίζδξ απυ ηδκ πνμζθαιαάκμοζα πμζυηδηα, 

εενιμηναζία ηαζ οβναζία πενζαάθθμκημξ. 
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• ε ιία ιυκμ έηεεζδ μζ μθεαθιμί πνμζθαιαάκμοκ ηαπφηενα ηα mustards απ’ υηζ 

δ ακαπκεοζηζηή μδυξ ή ημ δένια. 

• ημ δένια, ιε ηδκ ελαίνεζδ ηςκ οβνχκ ζςιαηζηχκ επζθακεζχκ, μζ πζμ 

εοαίζεδηεξ πενζμπέξ ημ πνυζςπμ, μζ ιαζπάθεξ, ηα ελςηενζηά βεκκδηζηά υνβακα, μ 

ζαένημξ, ημ δένια ακάιεζα ζηα δάπηοθα, ηαζ ημ δένια πενί ηα κφπζα. Σμ δένια 

ζηδκ παθάιδ ζημ πέθια ηαζ ζηζξ μοθέξ είκαζ πμθφ πζμ ακεεηηζηυ. 

• Σα mustards πνμζαάθμοκ υθεξ ηζξ οβνέξ επζθάκεζεξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. 

• Σα mustards, επίζδξ, πνμηαθμφκ βεκζηή ηαηαζηνμθή υθςκ ηςκ ζημζπείςκ ημο 

ιοεθμφ ηςκ μζηχκ. 

• Γεκζηυηενα ηα ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθεί δ έηεεζδ  ζηα mustards δφκαηαζ κα 

είκαζ πανυιμζα ι’ αοηά ηδξ έηεεζδξ ζε ναδζεκένβεζα υπμο ιεηαλφ άθθςκ 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ ηεθαθαθβία, καοηία, ειεηυξ, θεοημπεκία ηαζ ακαζιία. 

• Ζ ηαηάπμζδ ιμθοζιέκδξ ηνμθήξ ή κενμφ δφκαηαζ κα πνμηαθέζεζ πθήνδ 

ηαηαζηνμθή υθςκ ηςκ επζθακεζχκ ζηδκ βαζηνεκηενζηή ημζθυηδηα. Σα ζοιπηχιαηα 

πενζθαιαάκμοκ καοηία, ειεηυ, άθβμξ, δζάννμζα ηαζ μθμηθδνςηζηή ζςιαηζηή 

ελάκηθδζδ 

• Ζ έηεεζδ ηςκ μθεαθιχκ ζημ lewisite πνμηαθεί ζδιακηζηή αθάαδ, υπμο ζπεδυκ 

αιέζςξ ιε ηδκ έηεεζδ ειθακίγεηαζ ιία βηνίγα πενζμπή ζημκ ηεναημεζδή. Δπίζδξ δ 

αιεζυηδηα ηδξ έηεεζδξ πνμηαθεί ζδιακηζηυ ενεεζζιυ ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ 

υπμο ημ εφια, εθυζμκ δζαηδνεί ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ, κζχεεζ έκημκδ ηδκ ακάβηδ κα 

θάαεζ πνμζηαζία  (υπςξ ημ κα θμνέζεζ ηδκ πνμζηαηεοηζηή πνμζςπίδα) 

• Πνμηαθμφκ ζδιακηζηέξ αθάαεξ ζημοξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ ζηα ζδιεία επαθήξ, 

δοκαημφξ πυκμοξ, ηαεχξ επίζδξ επδνεάγμοκ δζάθμνα ζοζηήιαηα ημο 

μνβακζζιμφ. 

• Σα ζοιπηχιαηα δφκαηαζ κα πνμπςνήζμοκ ζε πανάθοζδ ηςκ θςκδηζηχκ 

πμνδχκ, δοζημθία ζηδκ ακαπκμή θυβς ηδξ έηηνζζδξ οβνχκ ηαζ εοαζζεδζία ζηζξ 

ακαπκεοζηζηέξ θμζιχλεζξ. 

• Ο εάκαημξ πνμηαθείηαζ ζοκήεςξ απυ επζπθμηέξ, θυβς ηςκ αθααχκ ζημοξ 

ζζημφξ. 

• ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ημ απμηέθεζια είκαζ ανβά επμοθχζζια ηναφιαηα, ηα 

μπμία είκαζ ελαζνεηζηά εοπαεή ζε επζιμθφκζεζξ, ηαζ εηηεηαιέκεξ αθάαεξ ζημοξ 

ζζημφξ πμο απαζημφκ εηηεηαιέκδ εεναπεία πμο δφκαηαζ κα δζανηέζεζ απυ ανηεηέξ 

εαδμιάδεξ ιέπνζ ιενζημφξ ιήκεξ. 

 

ΗΗΗ. Παξάγνληεο λεχξσλ (18, 19, 20, 21, 22, 23) 

 

• Οζ πανάβμκηεξ κεφνςκ δφκακηαζ κα απμννμθδεμφκ απυ μπμζαδήπμηε 

εηηεεεζιέκδ επζθάκεζα ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ. Όηακ δζαπέμκηαζ ζακ αενυθοια, 

ηα ζηαβμκίδζα είκαζ δοκαηυ κα απμννμθδεμφκ ιέζς ημο δένιαημξ, ηςκ μθεαθιχκ 

ηαζ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. ε ιμνθή αηιμφ δ απμννυθδζδ ηονίςξ 

πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. Ζ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία εα 
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ειθακζζημφκ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ έηεεζδξ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ 

πνμζνμθδιέκδ πμζυηδηα ημο πανάβμκηα. 

• ηδκ αένζα ιμνθή ημο πανάβμκηα κεφνςκ  μζ πκεφιμκεξ ηαζ μζ μθεαθιμί 

απμννμθμφκ ημκ πανάβμκηα ηαπφηαηα. ε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο πανάβμκηα 

ζημ πενζαάθθμκ, αοηυξ ιεηαθένεηαζ απυ ημοξ πκεφιμκεξ ζημ ηοηθμθμνζηυ 

ζφζηδια, ι’ απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ ζοιπηςιάηςκ ζε θζβυηενμ 

απυ έκα πνχημ θεπηυ απυ ηδκ έηεεζδ ημο εφιαημξ ζημκ πανάβμκηα. 

• ηδκ οβνή ιμνθή ημο πανάβμκηα κεφνςκ, δ ηαηάπμζδ ημο (υπμο ηαηά αάζδ 

είκαζ άβεοζημξ) ηα ανπζηά ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ ημζθζαηυ άθβμξ, ειεηυ ηαζ 

δζάννμζα. 

• Άθθα ζοιπηχιαηα πμο ιπμνεί κα παναηδνδεμφκ είκαζ ζπαζιμί,. δ ζοζημθή 

ηδξ ηυνδξ ηςκ ιαηζχκ, καοηία, ειεηυξ, δζαηαναπή ζηδ ζηέρδ, ηαεχξ ηαζ 

δοζθεζημονβία ααζζηχκ ηέκηνςκ ημο εβηεθάθμο  πμο μδδβεί ηεθζηά ζημ εάκαημ. 

• Ζ έηεεζδ ζε πανάβμκηεξ κεφνςκ ζε απμοζία πανμπήξ ζαηνζηήξ ακηζιεηχπζζδξ 

μδδβεί ζημκ  εάκαημ, μ μπμίμξ επένπεηαζ απυ ακμλεία θυβς θναβήξ ηδξ 

ακαπκεοζηζηήξ μδμφ, αημκία ηςκ ακαπκεοζηζηχκ ιοχκ ηαζ ηαηάπηςζδ ηδξ 

ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ. 

 

ΗV. Παξάγνληεο αίκαηνο (18, 19, 20, 21, 22, 23) 

 

• Σα ανπζηά ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθμφκηαζ ιεηά απυ έηεεζδ ζε πανάβμκηεξ 

αίιαημξ είκαζ, έκημκμζ ζπαζιμί, αολακυιεκεξ ακαπκεοζηζηέξ ηζκήζεζξ, εκχ 

αημθμοεεί δ παφζδ ηδξ ακαπκμήξ εκηυξ εκυξ πνχημο θεπημφ ηαζ επζανάδοκζδ 

ημο ηανδζαημφ νοειμφ ιέπνζ ηδκ πνυηθδζδ ημο εακάημο. Σα ζοιπηχιαηα αοηά 

είκαζ εκημκυηενα υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο πανάβμκηα ζημκ πνυκμ 

ηδξ έηεεζδξ.  Δάκ ημ εφια είκαζ γςκηακυ ιεηά ηδκ πανέθεοζδ ημο ημλζημφ κέθμοξ 

οπάνπεζ ζμαανυ εκδεπυιεκμ κα ακακήρεζ 

• Σμ ζυκ ημο ηοακζδίμο (cyanide), ημο hydrogen cyanide, ζπδιαηίγεζ έκα 

ακαζηνέρζιμ ζφιπθμημ ιε ημ ―respiratory cytochrome oxidase enzyme system‖, 

έκα εκγοιζηυ ζφζηδια ααζζηυ ηδξ δζαδζηαζίαξ μλείδςζδξ εκηυξ ηςκ ηοηηάνςκ. 

Αοηυ ηεθζηά πανειπμδίγεζ ηδκ πνήζδ ημο μλοβυκμο απυ ηα ηφηηανα. Σμ ηεκηνζηυ 

κεονζηυ ζφζηδια, εζδζηυηενα ημ ηιήια οπεφεοκμ βζα ηδκ ακαπκεοζηζηή 

θεζημονβία, είκαζ ζδζαίηενα εοπαεέξ ζηδκ δνάζδ ηςκ παναβυκηςκ αοηχκ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ δ ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα είκαζ δ ζοκήεδ αζηία εακάημο. 

• Σμ cyanogen chloride δνα ιε δφμ ηνυπμοξ: (α) ηα ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθεί 

είκαζ πανυιμζα ι’ αοηά ημο hydrogen cyanide, αθθά, (α) έπεζ ημπζηά ενεεζζηζηά 

απμηεθέζιαηα, ζημοξ μθεαθιμφξ, ζηδκ άκς ακαπκεοζηζηή μδυ ηαζ ζημοξ 

πκεφιμκεξ. Σμ cyanogen chloride ηναοιαηίγεζ ηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ, 

πνμηαθχκηαξ έηζζ θθεβιμκέξ ζημοξ ανυβπμοξ ηαζ ζοιθυνδζδ ηαζ μίδδια ζημοξ 

πκεφιμκεξ. ε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο πανάβμκηα αοημφ (10-20 mg.min.m3) 

πνμηαθμφκ ενεεζζιυ ζημοξ μθεαθιμφξ ηαζ δαηνφννμζα. 
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• Σα ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημ cyanogen chloride είκαζ έκαξ 

ζοκδοαζιυξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημ hydrogen cyanide ηαζ 

εκυξ ενεεζζηζημφ ηςκ πκεοιυκςκ. Ανπζηά δζεβείνεηαζ ημ ηέκηνμ ακαπκμήξ ηαζ ιεηά 

ηαπφηαηα παναθφεζ. ε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ, υιςξ, δ ενεεζζηζηή δνάζδ είκαζ 

ηυζμ ιεβάθδ πμο δφκαηαζ κα πνμηαθέζεζ ηαζ δφζπκμζα.  

 

V. Παξάγνληεο αληθαλφηεηαο (18, 19, 20, 21, 22, 23) 

 

• Οζ πανάβμκηεξ ακζηακυηδηαξ είκαζ πδιζηέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ ιία 

πνμζςνζκή ακζηακυηδηα ζημ εφια, δ μπμία δφκαηαζ κα δζανηέζεζ απυ ιενζηέξ 

χνεξ ιέπνζ ιένεξ ιεηά ηδκ έηεεζδ ζημκ πανάβμκηα. Οζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ 

ελαζνεηζηά δναζηζηά ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημοξ μθείθεηαζ ζηδκ ιεηααμθή ή 

δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ νοειζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ (ΚΝ). οκήεςξ δεκ επζθένμοκ ημκ εάκαημ πανά ιυκμ ζε 

πενζπηχζεζξ πνυζθδρδξ πμθφ ιεβάθδξ δυζδξ. 

• Σα ηαηεοκαζηζηά ημο ΚΝ πνμηαθμφκ ηα απμηεθέζιαηα ημοξ ιε ηδκ δζαηαναπή 

ζηδκ νμή ηδξ πθδνμθμνίαξ ιεηαλφ ηςκ κεονζηχκ ζοκάρεςκ. ημ ΚΝ μζ μοζίεξ 

anticholinergic δζαηυπημοκ ηζξ ακχηενεξ θεζημονβίεξ εκζςιάηςζδξ ηδξ ικήιδξ, 

επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, πνμζμπήξ ηαζ ηαηακυδζδξ. πεηζηά ορδθέξ δυζεζξ 

πνμηαθμφκ ημλζηυ παναθήνδια ημ μπμίμ πνμηαθεί πθήνδ ακζηακυηδηα βζα ηδκ 

μπμζαδήπμηε θοζζμθμβζηή δναζηδνζυηδηα. ’ αοηά πενζθαιαάκμκηαζ ημ BZ (3-

quinoclinidinyl benzilate) ηαζ άθθεξ παναπθήζζεξ μοζίεξ. 

• Μία ιζηνή δυζδ θζβυηενμ απυ 1 mg ημο ΒΕ πνμηαθεί παναθήνδια πμο δζανηεί 

ιενζηέξ διένεξ. Γεκ έπμοκ ακαθενεεί ιυκζιεξ πανεκένβεζεξ απυ ηθζκζηέξ ένεοκεξ. 

Σμ ΒΕ είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ζε υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ έηεεζδξ αθθά δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ιε ηδκ απμννυθδζδ απυ ημ δένια (ζε ηαηάθθδθμ 

δζάθοια) είκαζ πενζμνζζιέκδ, βζ’ αοηυ δ πνήζδ ημο ζε αοηή ηδ ιμνθή εεςνείηαζ 

ιάθθμκ απίεακδ. 

• Μζηνέξ δυζεζξ ημο ΒΕ πνμηαθμφκ οπκδθία, ηαζ πενζμνζζιέκδ εκενβδηζηυηδηα. 

Δπίζδξ δ ειθάκζζδ ηδξ ηαποηανδίαξ, λδνυηδηα ζε πείθδ ηαζ δένια, οπκδθία ηαζ 

πνμμδεοηζηή ιέεδ ζε εφιαηα πμο δεκ έπμοκ θάαεζ ζαηνζηή πενίεαθρδ είκαζ 

ζοιπηχιαηα πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ δζάβκςζδ βζα ηδκ έηεεζδ 

ζε ΒΕ (1). 

• Σα δζεβενηζηά ημο ΚΝ είκαζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ πνμηαθμφκ οπένιεηνδ 

δναζηδνζυηδηα ηδξ κεονζηήξ θεζημονβίαξ, ζοπκά εκζζπφμκηαξ ή δζεοημθφκμκηαξ 

ηδκ ιεηάδμζδ ηςκ παθιχκ ιεηαλφ ηςκ κεονζηχκ ζοκάρεςκ. Σμ απμηέθεζια είκαζ 

μ ημνεζιυξ ημο εβηεθαθζημφ θθμζμφ ηαζ άθθςκ ακχηενςκ νοειζζηζηχκ ηέκηνςκ 

ιε πθδεχνα πθδνμθμνζχκ, πνμηαθχκηαξ έηζζ δοζημθία ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο 

εφιαημξ, αιδπακία, έθθεζρδ θήρδξ μπμζαδήπμηε απυθαζδξ ηαζ αδοκαιία 

δνάζδξ. ’ αοηά πενζθαιαάκμκηαζ ημ l-lysergic acid diethylamide (LSD), psilocybin 

ηαζ mescaline. 
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• H έηεεζδ ζε LSD δφκαηαζ κα πνμηθδεεί ιε ηαηάπμζδ ή ιε εζζπκμή. Ζ ιέβζζηδ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ έηεεζδξ ημνοθχκεηαζ ζε δζάζηδια 2 ιε 3 ςνχκ ηαζ ηα 

ζοιπηχιαηα ανπίγμοκ κα οπμπςνμφκ ηζξ επυιεκεξ 4 ιε 8 χνεξ. Ακμπή ζημ LSD 

δφκαηαζ κα επζηεοπεεί ιε ηδκ δζαδμπζηή έηεεζδ ζε ηαεδιενζκή αάζδ αθθά δεκ 

πνυηεζηαζ κα δζανηέζεζ. 

• Ζ έηεεζδ ζε LSD εηδδθχκεηαζ ιε πνχζιδ οπκδθία ηαζ ιεηά απυ 40-60 θεπηά 

αημθμοεεί έκα ζηάδζμ ιε ζοπκέξ παναζζεήζεζξ. Δπίζδξ δ έηεεζδ ζε LSD 

πνμηαθεί δζέβενζδ ημο ζοιπαεδηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ πκεοιαηζηή 

δζέβενζδ. 

  

VI. Παξάγνληεο Καηαζηνιήο Σαξαρψλ (18, 19, 20, 21, 22, 23, 27) 

 

• Οζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ ενεεζζηζηέξ μοζίεξ ιε πμθφ παιδθή ημλζηυηδηα ηαζ 

ιζηνή δζάνηεζα επίδναζδξ. Ο πζμ ημζκυξ πανάβμκηαξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ είκαζ 

ημ orthochlorobenzylidene malononitrile (CS), επίζδξ ζε ηάπμζεξ πχνεξ δφκαηαζ 

κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ημ chloracetophenone (CN) πάνα ημ βεβμκυξ υηζ έπεζ 

ορδθυηενδ ημλζηυηδηα. Σμ dibenzoxazepine (CR) είκαζ επίζδξ έκαξ κεχηενμξ 

πανάβμκηαξ βζα ημκ μπμίμ οπάνπμοκ θίβεξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ. 

• Σμ CS πνμηαθεί έκα αίζεδια ηαρίιαημξ ζε οβνέξ πενζμπέξ αθθά δ αίζεδζδ 

αοηή δεκ δζανηεί. Ζ αίζεδζδ αοηή δφκαηαζ κα επακαθδθεεί ηαζ ιεηά απυ χνεξ 

ζοπκά υηακ πθέκμκηαζ αοηέξ μζ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ είπε ειθακζζηεί αοηή δ 

αίζεδζδ. Απμηεθεζιαηζηυηενμ είκαζ δ ιεηαηίκδζδ ημο εφιαημξ ζημκ ηαεανυ αένα 

υπμο ηα ζοιπηχιαηα εα ελαθακζζημφκ πμθφ βνήβμνα. Δπίζδξ ζοκίζηαηαζ ηαζ 

αθθαβή ημο ζιαηζζιμφ. Δάκ ηα ζοιπηχιαηα ειιέκμοκ ζημοξ μθεαθιμφξ, ζημ 

ζηυια ηαζ ζημ δένια ζοκίζηαηαζ δ πθφζδ ιε κενυ. 

• Ζ δνάζδ ημο CN είκαζ πανυιμζα ιε ημ CS. Σμ CN πνμηαθεί δζέβενζδ ηςκ 

αζζεδηήνζςκ απμθήλεςκ ηςκ κεφνςκ. Ζ ημνφθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ επένπεηαζ 

ιέζα ζε θίβα θεπηά ηαζ ιεηά ζηαδζαηά οπμπςνμφκ. ε δζάζηδια ιίαξ ή δφμ ςνχκ 

υθα ηα ζοιπηχιαηα έπμοκ ελαθακζζηεί. ηαβμκίδζα CN ζημοξ μθεαθιμφξ  δφκαηαζ 

κα πνμηαθέζμοκ εβηαφιαηα, εμθυηδηα ζημκ ηεναημεζδή ηαζ αηυιδ ιυκζιδ αθάαδ 

ζηδκ υναζδ. Μεηά ηδκ έηεεζδ ζοκίζηαηαζ ημ εφια κα ιεηαηζκδεεί ζημκ ηαεανυ 

αένα ηαζ αηυιδ εάκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα κα βίκεζ πθφζδ ιε ηαεανυ κενυ. 

οκίζηαηαζ δ απμθοβή ημο ηνζρίιαημξ ηςκ μθεαθιχκ ηαεχξ δ ιδπακζηή ηνζαή εα 

εκηείκεζ ηδ πδιζηή δνάζδ ημο πανάβμκηα.   

 

VΗΗ. Δκεηηθνί Παξάγνληεο (18, 19, 20, 21, 22, 23) 

 

• Οζ ειεηζημί πανάβμκηεξ πανάβμοκ έκακ έκημκμ ηαοζηζηυ ενεεζζιυ ζηδκ άκς 

ακαπκεοζηζηή μδυ, ιε ενεεζζιυ ζημοξ μθεαθιμφξ ηαζ δαηνφννμζα. Δπίζδξ 

πνμηαθμφκ έκημκμ θηένκζζια, αήπα, καοηία, ειεηυ ηαζ έκα βεκζηυηενμ αίζεδια 

δοζθμνίαξ. Οζ ηονζχηενμζ πανάβμκηεξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ πενζθαιαάκμοκ ημ 

diphenylcyanarsine (DC), diphenylaminearsine chloride Adamsite (DM) ηαζ 
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diphenylchlorarsine (DA) ηαζ απεθεοεενχκμκηαζ ζακ αενυθοια ηαζ δ έηεεζδ 

πνμηαθείηαζ ιε εζζπκμή ή ιε απεοεείαξ δνάζδ ζημοξ μθεαθιμφξ. 

• Ζ έκανλδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιπμνεί κα ειθακζζηεί ιεηά απυ ανηεηά θεπηά απυ 

ηδκ έηεεζδ. Παναηεηαιέκδ έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πυκμ ζημ ζηένκμ, 

δφζπκμζα ηαζ ζοιπηχιαηα άζειαημξ. Ζ ημνφθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ 

ακαιέκεηαζ ιέζα ζε 5 ιε 10 θεπηά ιεηά ηδκ έηεεζδ ηαζ ελαθακζζημφκ ιεηά απυ ιία 

ή δφμ χνεξ. 

 

VIΗΗ. Σνμηθέο Βηνκεραληθέο Οπζίεο (18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) 

 

• Καπλφο (smoke) 

 

Σμ παναπέηαζια ηαπκμφ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ απυηνορδ ηαηηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. Ο ηαπκυξ αοηυξ απμηεθείηαζ απυ ζηενεά ή οβνά ζςιαηίδζα ηα 

μπμία είηε απμννμθμφκ ημ θχξ είηε πνμηαθμφκ δζάεθαζδ. Παναηάης αημθμοεμφκ 

μζ ηονζυηενμζ πανάβμκηεξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ. 

- Σμ Hexachloroethane Smoke (HC) είκαζ ζζπονυ ακαπκεοζηζηυ ενεεζζηζηυ. 

Τρδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο HC ζε πενζμνζζιέκμ πχνμ δφκακηαζ κα απμαμφκ ηαζ 

εακαηδθυνεξ. Σμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο HC είκαζ ημ zinc chloride ημ μπμίμ είκαζ έκα 

ζζπονυ ακαπκεοζηζηυ ενεεζζηζηυ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιέπνζ ηαζ εακαηδθυνμ 

πκεοιμκζηυ μίδδια. Δίκαζ ίζςξ μ πζμ ημλζηυξ πανάβμκηαξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ, 

ηονίςξ θυβς ηδξ δδιζμονβίαξ ημο οδνμπθςνζημφ μλέμξ απυ ηδκ ακηίδναζδ ημο 

zinc chloride ιε ηδκ οβναζία ηδξ αηιυζθαζναξ. Σα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ 

αιέζςξ ιεηά ηδκ έηεεζδ. Όιςξ δφκαηαζ κα πνμηθδεεί ηαζ αθάαδ ζημ ηάης ιένμξ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ απυ ηδ πνμκζηά ζοζζςνεοηζηή δνάζδ ηδξ πδιζηήξ 

πκεοιμκίαξ ιε εκδεπυιεκμ ηδκ εηδήθςζδ πκεοιμκζημφ μζδήιαημξ. 

- To Chlorosulphonic acid (CSA) ανίζηεηαζ ζε οβνή ιμνθή πμο υηακ δζαπέεηαζ 

ζηδκ αηιυζθαζνα απμννμθά ηδκ οβναζία ηαζ ζπδιαηίγεζ έκα ποηκυ θεοηυ ηαπκυ. 

ε ιέηνζεξ ζοβηεκηνχζεζξ είκαζ ενεεζζηζηυ ζε μθεαθιμφξ, ιφηδ ηαζ δένια. Σα 

ζοιπηχιαηα ζοκήεςξ πενζμνίγμκηαζ ζημκ ενεεζζιυ ημο δένιαημξ, υιςξ δ έηεεζδ 

ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ή ιεβάθδξ δζάνηεζα έηεεζδ ζε παιδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ δφκακηαζ κα πνμηαθέζμοκ ζζπονυ ενεεζζιυ ηςκ μθεαθιχκ, ηδξ 

ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ηαζ ημο δένιαημξ. 

- To Titanium Tetrachloride (FM) ανίζηεηαζ ζε οβνή ιμνθή πμο υηακ δζαπέεηαζ 

ζηδκ αηιυζθαζνα ζπδιαηίγεζ έκα ποηκυ θεοηυ ηαπκυ. O ηαπκυξ εαοηυξ είκαζ 

δοζάνεζημξ ζηδκ μζιή. Τπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ πνυηθδζδξ εβηαοιάηςκ απυ 

ζηαβμκίδζα FM πμο εα ένεμοκ ζε επαθή ιε ημ δένια ή ιε ημοξ μθεαθιμφξ. 

- Σμ Fog Oil ζπδιαηίγεζ ζςιαηίδζα ανηεηά ιζηνά χζηε κα εζζπκεοζεμφκ. Ζ 

έηεεζδ ζ’ αοηά ηα ζςιαηίδζα πνμηαθεί έκα αίζεδια δοζθμνίαξ πςνίξ αέααζα 

αοηά κα είκαζ ημλζηά. Δπακαθαιαακυιεκδ έηεεζδ είκαζ εκδεπυιεκμ κα πνμηαθέζεζ 

ιία ημπζηή ηαζ ήπζα ημηηζκίθα ζημ δένια. Σα εζζπκευιεκα ζςιαηίδζα δφκαηαζ κα 
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ζοβηεκηνςεμφκ ζημοξ πκεφιμκεξ, υπμο δ επακαθαιαακυιεκδ έηεεζδ δφκαηαζ κα 

πνμηαθέζεζ πκεοιμκία (oil pneumonia) 

- O ιεπθφο θψζθνξνο (WP) είκαζ ζηενευ πμο δζαπεζνίγεηαζ ιε αζθάθεζα ιέζα ζε 

κενυ. ε λδνά ιμνθή αοηυξ ηαίβεηαζ ιε ζδζαίηενδ έκηαζδ ζηδκ αηιυζθαζνα 

πανάβμκηαξ έκα ποηκυ θεοηυ ηαπκυ. Σα ζςιαηίδζα ημο θεζςιέκμο ιέηαθθμο 

δφκαηαζ κα πνμηαθέζμοκ ααεεζά εβηαφιαηα. Ο ηαπκυξ ζε ιέηνζεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

είκαζ ενεεζζηζηυξ βζα ημοξ μθεαθιμφξ, ημκ θάνοββα ηαζ ηδ ιφηδ 

 

• Τδξνγνλάλζξαθεο 

 

Σα ηαφζζια βεκζηά απμηεθμφκηαζ απυ οδνμβμκάκεναηεξ, μζ μπμίμζ ιπμνεί κα 

έπμοκ ηαζ κανηςηζηά απμηεθέζιαηα. Σα ηαοζαένζα πενζέπμοκ ιίβια αένζςκ 

μοζζχκ απμηεθμφιεκεξ ηονίςξ απυ CO2, CO, NOx, αένζμζ άηαοζημζ 

οδνμβμκάκεναηεξ, η.ά. Δπίζδξ ηαζ δ οπενεένιακζδ θζπακηζηχκ δφκαηαζ κα 

πανάβεζ ημλζηέξ μοζίεξ υπςξ ημ acrolein πμο είκαζ ιία αθδεΰδδ ιε έκημκδ 

ενεεζζηζηυηδηα. Μία ζοβηέκηνςζδ ηςκ 5 mg/m-3 είκαζ ακηζθδπηή ιε ηδκ μζιή, 

αθθά ιία ζοβηέκηνςζδ ηςκ 50 mg/m-3  πνμηαθεί άιεζα ημκ εάκαημ απυ 

πκεοιμκζηυ μίδδια.   

Τπκδθία ηαζ απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ ζοκακηάηαζ ζε πενζπηχζεζξ ζμαανήξ 

δδθδηδνίαζδξ ιε αηιμφξ οδνμβμκακενάηςκ. ε πζμ ήπζεξ εηεέζεζξ ηα 

ζοιπηχιαηα πμο ειθακίγμκηαζ είκαζ γάθδ, ηεθαθαθβία, καοηία, ειεηυξ, αζηάεεζα 

ηαζ ιοσηή αημκία. Δπίζδξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ έκημκδ ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή 

ιεηά απυ δδθδηδνίαζδ αηιχκ οδνμβμκακενάηςκ.  

 

• Εηδαληνθηφλα 

 

Οζ μοζίεξ αοηέξ μοζζαζηζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα κεηνχζμοκ ή κα 

πενζμνίζμοκ πνάζζκδ αθάζηδζδ, οπάνπμοκ ζε εονεία πνήζδ ηαζ ζε ιεβάθδ 

πμζηζθία εθανιμβχκ. Δπίζδξ ζημ πανεθευκ είπε βίκεζ ηαζ ζηναηζςηζηή πνήζδ 

αοηχκ ηςκ μοζζχκ. 

- 2,4-D ηαζ 2,4,5-Σ. Καηάπμζδ ημλζηήξ δυζδξ ημο 2,4-D πνμηαθεί ηαηαπυκδζδ 

ηδξ βαζηνεκηενζηήξ πχναξ, δζάννμζα, ήπζα ηαηεοκαζιυ ημο ΚΝ, δοζθαβία 

πζεακυκ πανμδζηή αθάαδ ζε ήπαν ηαζ κεθνά. Μενζημί αζεεκείξ έπμοκ εηδδθχζεζ 

κεθνμπάεεζα ςξ απμηέθεζια ηδξ δενιζηήξ επαθήξ ιε ηδκ μοζία. Μενζηέξ χνεξ 

ιεηά ηδκ έηεεζδ ζηδκ μοζία εηδδθχκεηαζ πυκμξ παναζζεήζεζξ ηαζ πανάθοζδ. Σα 

ζοιπηχιαηα απυ ηδκ δδθδηδνίαζδ ιε 2,4,5-Σ-α είκαζ πανυιμζα ι’ αοηά ημο 2,4-D. 

- Cacodylic acid. Καηάπμζδ ημλζηήξ δυζδξ ημο cacodylic acid πνμηαθεί εθαθνφ 

έβηαοια ζε ζηυια ηαζ θάνοββα, πυκμ ζηδξ βαζηνεκηενζηή πχνα, ειεηυ, δζάννμζα, 

αζιαημονία, θεοηςιαημονία, αθοδάηςζδ, ίηηενμ, μθζβμμονία ηαζ ηαηάπηςζδ. 

Δπίζδξ, ςξ επίδναζδ ημο ΚΝ, ιπμνεί κα εηδδθςεμφκ καοηία, γάθδ ηαζ 

εοενεεζζηζηυηδηα. Απμπθδλία εκδέπεηαζ κα ζδιεζςεεί ςξ απμηέθεζια ηδξ 

πανάθοζδξ ηαζ ηδξ αολδιέκδξ δζαπεναηυηδηαξ ηςκ ηνζπμεζδχκ.  
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- Picloram. H μοζία picloram (4-amino 3, 5, 6-trichloropicolinic acid) είκαζ έκα 

απυ ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο 2, 4-D ηαζ εεςνείηαζ υηζ είκαζ ήπζαξ ημλζηυηδηαξ.  

 
ΥΖΜΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 

 

Σα πδιζηά αηοπήιαηα είκαζ έκαξ ακαπυθεοηημξ ηίκδοκμξ πμο είκαζ άννδηηα 

ζοκεδειέκμξ ιε ηδ αζμιδπακζηή ακάπηολδ ηαζ υθα ηα κμζμημιεία πνέπεζ κα είκαζ 

πνμεημζιαζιέκα κα δεπεμφκ έκα ηναοιαηία πμο έπεζ οπμζηεί έκα πδιζηυ έβηαοια, 

έπεζ εζζπκεφζεζ ημλζηά πανάβςβα ή έπεζ οπμζηεί εζςηενζηή δδθδηδνίαζδ, 

απυννμζα εκυξ πδιζημφ αηοπήιαημξ. 

Χζηυζμ απμηεθεί ημζκυ ιοζηζηυ ημ υηζ ηα κμζμημιεία δεκ είκαζ πνμεημζιαζιέκα 

κα οπμδεπεμφκ αζεεκείξ πμο έπμοκ εηηεεεί ζε ηάπμζμ πδιζηυ αηφπδια 36-39.  

Όπςξ ακαθένεζ μ Olson (40) ζε ένεοκα πμο έβζκε ζηδκ πμθζηεία ηδξ Οοάζζκβηημκ 

πενίπμο ηα ιζζά κμζμημιεία δεκ είπακ εβηαηαζηάζεζξ απμννφπακζδξ, ιυκμ ημ 

44% ακέθενε υηζ ήηακ ζε εέζδ κα οπμδεπηεί ηναοιαηίεξ, ελαζηίαξ εκυξ πδιζημφ 

αηοπήιαημξ, εκχ αηυιδ ηαζ 3 πνυκζα ανβυηενα ζε ένεοκα πμο έβζκε ζε 4 πμθζηείεξ 

ηςκ ΖΠΑ, θζβυηενα απυ ημ 20% ηςκ κμζμημιείςκ πενζθάιαακε ζημ ζπεδζαζιυ 

ημοξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζοιαάκηςκ ελαζηίαξ πδιζηχκ ή αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ. 

Ακηίζημζπα,. Ο Murray (41) ακαθένεζ υηζ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ εηπμκμφκηαζ 

ένεοκεξ ιε ζηυπμ ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο κμζμημιείμο ηαζ ημο 

πνμζςπζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ ενβαγμιέκςκ πνμηεζιέκμμο κα εκηάλμοκ ζημ 

ζπεδζαζιυ ημο Ονβακζζιμφ ηδκ ακηζιεηχπζζδ εκυξ πδιζημφ αηοπήιαημξ. 

Οζ ηναοιαηίεξ πμο έπμοκ εηηεεεί ζε ηάπμζμ πανάβμκα ηαζ ζδζαίηενα υηακ ηα 

νμφπα, ημ δένια ηαζ ηα ιαθθζά ημοξ έπμοκ ιμθοκεεί ιε ηάπμζα πδιζηή μοζία ηαζ 

ςξ εη ημφημο απμηεθμφκ ηίκδοκμ βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ, αθθά ηαζ βζα ημ 

πενζαάθθμκ ημο κμζμημιείμο βεκζηυηενα. Πμθφ ιεβαθφηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα 

δμεεί ζηα «πηδηζηά» πδιζηά, βζα ηα μπμία πνέπεζ κα εκδιενςεεί ημ πνμζςπζηυ 

ημο κμζμημιείμο, πάκηα ζε ζηεκή ζοκενβαζία ιε ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία, δ 

μπμία πνέπεζ κα ηαθείηαζ πάκηα ζε ζοιαάκηα πδιζηχκ αηοπδιάηςκ (42, 43, 44, 

45). 

Κάης απυ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ μζ ηναοιαηίεξ αοημί εα πνέπεζ κα απμιμθφκμκηαζ 

ζημ πχνμ ημο αηοπήιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ιεηαθένμκηαζ ζε κμζμημιεία, ζηα 

μπμία οπάνπεζ εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ ηαζ μ ηαηάθθδθμξ ελμπθζζιυξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ αθααχκ πμο επέθενε ζηδκ οβεία ημοξ ημ πδιζηυ αηφπδια. Ακ 

αοηυ δεκ ηαηαζηεί δοκαηυ, ηυηε δ απμιυθοκζδ εα πνέπεζ κα βίκεζ ζημ κμζμημιείμ 

αιέζςξ ιυθζξ θηάζεζ μ ηναοιαηίαξ ή μζ ηναοιαηίεξ (36, 37, 46). 

ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ κμζμημιείμ πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηάπμζμοξ πχνμοξ ιε 

δοκαηυηδηα πανμπήξ κενμφ. Ζ απμιυθοκζδ εα ιπμνμφζε εκαθθαηηζηά κα 

πναβιαημπμζδεεί ηαζ ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ ημο κμζμημημιείμο, πνμηεζιέκμο κα 

οπάνπεζ δοκαηυηδα απμιυθοκζδξ ζηακμφ ανζειμφ εηηεεέκηςκ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ 

δζάζηδια. ε ηάεε πενίπηςζδ, ηα ιμθοζιέκα νμφπα ηςκ εηηεεέκηςκ πνέπεζ κα 
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ζοθθέβμκηαζ ηαζ κα απμννίπημκηαζ ζε εζδζημφξ ηάδμοξ πνμξ απμηέθνςζδ, είηε 

πνμξ εζδζηυ ηαεανζζιυ, ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο κμζμημιείμο (9). 

Έκα ζημζπείμ πμο ζοπκά αβκμείηαζ ζημ ζπεδζαζιυ είκαζ δ ακηζιεηχπζζδ ιζαξ 

ηαηάζηαζδξ ηνίζεςξ πμο εα έπεζ ςξ εφιαηα ηαζ παζδζά. Όπςξ ακαθένεηαζ ζε 

ένεοκα πμο εηπμκήεδηε ημ 1996 ζε 224 ανεηακζηά κμζμημιεία, ζπεηζηά ιε ημ ακ 

ήηακ ζε εέζδ κα δζαπεζνζζημφκ ηαηαζηάζεζξ έηηαηηδξ ακάβηδξ, θάκδηε ιεηαλφ ηςκ 

άθθςκ υηζ πμθφ θίβα απυ αοηά είπακ ζοιπενζθάαεζ ζημ ζπεδζαζιυ ημοξ ηδ 

δζαπείνζζδ πενζζηαηζηχκ πμο αθμνμφζακ παζδζά. Χζηυζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 

πμο οπήνπε ζπεηζηή πνυαθερδ ζημ ζπεδζαζιυ, αοηυξ πενζεθάιαακε ιυκμ έκακ 

παζδίαηνμ, μ μπμίμξ εα ακαθάιαακε ηδ δζαθμβή ηαζ εεναπεία ηςκ παζδζχκ, 

ζημζπείμ πμο ηνίκεηαζ ακεπανηέξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα οπάνλεζ ιεβάθμξ 

ανζειυξ εοιάηςκ πμο είκαζ παζδζά ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηα κμζμημιεία πνεζάγμκηαζ 

εζδζηυ ζαηνζηυ ελμπθζζιυ  (47, 48). 

Δπίζδξ, πανυηζ βίκεηαζ ζδιακηζηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

ζδζαζηενμηήηςκ ηαζ ακαβηχκ ηςκ παζδζχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ απμθφιακζδ, 

εκημφημζξ μζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ επί ημο εέιαημξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ (49, 

50). Αηυιδ, πένα απυ ηδκ πνμκμζμημιεζαηή θνμκηίδα ζε ιαγζηέξ ηαηαζηνμθέξ 

ζηζξ μιάδεξ ηςκ δζαζςζηχκ πμο εζζένπμκηαζ ζε «ηαοηέξ γχκεξ» εα πνέπεζ 

ηάπμζα ιέθδ ηςκ μιάδςκ αοηχκ κα έπμοκ ηθζκζηή παζδζαηνζηή ειπεζνία. Σμ 

ζδακζηυηενμ ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ εα ήηακ ηα άημια (ζαηνμί ή κμζδθεοηέξ) αοηά 

κα έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ηδκ ειπεζνία κα ακαβκςνίγμοκ ακαπκεοζηζηή 

ακεπάνηεζα, κεονζηυ ηθμκζζιυ ηαζ έκα εκ ελεθίλεζ ημλζημθμβζηυ ζφκδνμιμ ζε 

παζδζά (51, 52). 

 
ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ - ΥΖΜΗΚΑ ΤΜΒΑΝΣΑ 

 

ΝΟΜΟ 3013/Α’ 102/01.05.2002 

Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

 

φιθςκα ιε ημ αν. 1 «Ζ πμθζηζηή πνμζηαζία ηδξ Υχναξ απμαθέπεζ ζηδκ 

πνμζηαζία ηδξ γςήξ, οβείαξ ηαζ πενζμοζίαξ ηςκ πμθζηχκ απυ θοζζηέξ (ηαπείαξ ή 

αναδείαξ), ηεπκμθμβζηέξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αζμθμβζηχκ, πδιζηχκ ηαζ 

πονδκζηχκ ζοιαάκηςκ) ηαζ θμζπέξ ηαηαζηνμθέξ πμο πνμηαθμφκ ηαηαζηάζεζξ 

εηηάηημο ακάβηδξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εζνδκζηήξ πενζυδμο. 

Με ημκ οπυρδ κυιμ ηαεμνίγμκηαζ ημ δοκαιζηυ ηαζ ηα ιέζα ηδξ πμθζηζηήξ 

πνμζηαζίαξ ηδξ Υχναξ. Δπίζδξ εεζπίγμκηαζ ηα υνβακα βζα ηδκ πμθζηζηή 

πνμζηαζία, μζ νυθμζ ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζοζηήκεηαζ δ 

Γζοπμονβζηή Δπζηνμπή Δεκζημφ πεδζαζιμφ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ ημ 

Κεκηνζηυ οκημκζζηζηυ Όνβακμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. Αηυιδ ακαααειίγεηαζ μ 

νυθμξ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ (ΓΓΠΠ) ηαζ 

ζοκίζηαηαζ ημ Δπζζηδιμκζηυ ηαζ Δνεοκδηζηυ Κέκηνμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. 
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Δπζπθέμκ δζαζαθδκίγμκηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ημο Γεκζημφ Γναιιαηέα ηδξ ΓΓΠΠ ηαζ 

ηςκ Απμηεκηνςιέκςκ Ονβάκςκ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 1299/Β’ 423/10.04.2003 

Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» 

 

φιθςκα ιε ηδκ πανάβ. 1 ηδξ Απυθαζδξ, «ημπυξ ημο ζπεδίμο, είκαζ δ 

δζαιυνθςζδ εκυξ ζοζηήιαημξ απμηεθεζιαηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηαηαζηνμθζηχκ 

θαζκμιέκςκ ηαζ ςξ εη ημφημο, ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ γςήξ, ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ 

πενζμοζίαξ ηςκ πμθζηχκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ πνμζηαζία ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ». 

Δίκαζ αοημκυδημ, υηζ δ ακηζιεηχπζζδ μπμζαζδήπμηε ηαηάζηαζδξ έηηαηηδξ 

ακάβηδξ μθεζθυιεκδξ ζε αζμθμβζηυ ή πδιζηυ ζοιαάκ, εκηάζζεηαζ ζηα πθαίζζα ημο 

Γεκζημφ πεδίμο Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. 

Ηδζαίηενδ αανφηδηα δίκεζ ημ Γεκζηυ πέδζμ ζηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο Τπμονβείμο 

Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ/ Δ.Κ.ΔΠ.Τ. ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ ηζκδφκςκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ Υδιζηέξ – Βζμθμβζηέξ – Ραδζμθμβζηέξ – 

Πονδκζηέξ (Υ.Β.Ρ.Π.) απεζθέξ. οβηεηνζιέκα, ζηα πθαίζζα ηδξ δζηαζμδμζίαξ ημο 

είκαζ δ ζφκηαλδ ζπεδίςκ ακηζιεηχπζζδξ εηηάηηςκ ακαβηχκ ιε ζδζαίηενδ πνυαθερδ 

ζηζξ Υ.Β.Ρ.Π. απεζθέξ (Ανιμδζυηδηεξ Τπ. Τβείαξ – Αν. 1). Δπζπθέμκ, ζημ Άνενμ 8, 

ακαθένεηαζ δ εοεφκδ ζοβηνυηδζδξ απυ ημ Τπ. Τβείαξ, εζδζηχκ μιάδςκ 

ακηζιεηχπζζδξ Υ.Β.Ρ.Π. απεζθχκ ηαεχξ δ ιένζικα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

αηυιςκ πμο ηζξ απμηεθμφκ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ημοξ ιε ηα ακαβηαία ιέζα. 

Δοεφκδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ εζδζηχκ μιάδςκ ακηζιεηχπζζδξ Υ.Β.Ρ.Π.  απεζθχκ 

ηαεχξ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ αζηήζεςκ εημζιυηδηαξ ζε εβηαηαζηάζεζξ ιε 

επζηίκδοκεξ μοζίεξ έπεζ ζφιθςκα ιε ημ Γεκζηυ πέδζμ «Ξεκμηνάηδξ» ηαζ ημ 

Τπμονβείμ Γδιυζζαξ Σάλδξ. 

Δπζπθέμκ, ημ Τπμονβείμ Διπμνζηήξ Ναοηζθίαξ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ ζοκανιυδζεξ 

οπδνεζίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ Υ.Ρ.Β.Π. απεζθχκ ζημκ ημιέα εοεφκδξ ημο. 

Σέθμξ, ζημ Πανάνηδια Β ημο Γεκζημφ πεδίμο δίδεηαζ δ επζζηδιμκζηή ηαζ 

επζπεζνδζζαηή μνμθμβία εκκμζχκ ζπεηζηχκ ιε ηα Σεπκμθμβζηά Αηοπήιαηα ηαζ ηα 

Υ.Β.Ρ.Π. πενζζηαηζηά.  

 

ΝΟΜΟ 3491/Α’ 207/02.10.2006/ Αξ.15 

χζηαζε Τπνζηεξηθηηθήο Οκάδαο Γηαρείξηζεο Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, 

Ραδηνινγηθψλ θαη Ππξεληθψλ Απεηιψλ θαη πκβάλησλ 

 

φιθςκα ιε ηδκ παναβ. 1 ημο άνενμο, ζηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Πμθζηζηήξ 

Πνμζηαζίαξ ζοκίζηαηαζ ηαζ θεζημονβεί μιάδα ιε δζαηνζηζηυ ηίηθμ «Τπμζηδνζηηζηή 

Οιάδα Γζαπείνζζδξ Υ.Β.Ρ.Π. απεζθχκ ηαζ ζοιαάκηςκ», δ μπμία οπάβεηαζ 

απεοεείαξ ζημ Γεκζηυ Γναιιαηέα Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ.  
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ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 7270/ηεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ./7.12.2006 

πγθξφηεζε Τπνζηεξηθηηθήο Οκάδαο Γηαρείξηζεο Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, 

Ραδηνινγηθψλ θαη Ππξεληθψλ Απεηιψλ θαη πκβάλησλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

ηδκ παναβ. 2 ηδξ Τ.Α.7270/ ηεφπμξ Τ.Ο.Γ.Γ./ 7.12.2006 ακαθένεζ υηζ δ Οιάδα 

απμηεθεί ημ Δπζηεθζηυ οιαμοθεοηζηυ Όνβακμ ηδξ πχναξ ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ ζε 

επίπεδμ ηαηηζηυ, επζπεζνδζζαηυ ηαζ πμθζηζηυ ηζξ ανιυδζεξ δοκάιεζξ ηαζ υνβακα ηδξ 

πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ. 

Ένβμ ηδξ Οιάδαξ είκαζ δ πανμπή ελεζδζηεοιέκδξ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ επζζηδιμκζηχκ 

πθδνμθμνζχκ βζα ηδ δζαπείνζζδ πδιζηχκ, αζμθμβζηχκ, ναδζμθμβζηχκ ηαζ 

πονδκζηχκ ζοιαάκηςκ πμο μθείθμκηαζ είηε ζε αηφπδια είηε είκαζ απμηέθεζια 

ηνμιμηναηζηήξ εκένβεζαξ είηε πνυηεζηαζ βζα επαπεζθμφιεκμ ζοιαάκ ή 

ηνμιμηναηζηή απεζθή ηαζ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηαηαζηάζεζξ εηηάηημο 

ακάβηδξ. 

Σδκ Οιάδα ζηεθεπχκεζ επζζηδιμκζηυ ή ηαηάθθδθα εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, 

ηαηδβμνίαξ Π.Δ. ηαηάθθδθμο ηθάδμο βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πδιζηχκ, αζμθμβζηχκ, 

ναδζμθμβζηχκ ηαζ πονδκζηχκ ζοιαάκηςκ απυ ηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Πμθζηζηήξ 

Πνμζηαζίαξ, ηα Τπμονβεία Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ, Πενζαάθθμκημξ 

πςνμηαλίαξ ηαζ Γδιμζίςκ Ένβςκ, Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, ημ Γεκζηυ 

Υδιείμ ημο Κνάημοξ, ηδκ Δθθδκζηή Δπζηνμπή Αημιζηήξ Δκένβεζαξ, ηδκ Δεκζηή 

Μεηεςνμθμβζηή Τπδνεζία, ημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ Δεκζηήξ Άιοκαξ, ηδκ ΔΛ.Α., ημ 

Πονμζαεζηζηυ χια ηαζ ημ Λζιεκζηυ ζχια. 

 

Κ.Τ.Α. 12044/ 613/Β’ 376/19.03.2007  

Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα 

κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/105/ΔΚ 

Αληηθαηάζηαζε ηεο Κ.Τ.Α. 5697/ 590/ 2000 

 

Ζ παναπάκς οπμονβζηή απυθαζδ απμζημπεί ζηδκ εκανιυκζζδ ημο εεκζημφ ιαξ 

δζηαίμο ιε ηδκ ημζκμηζηή μδδβία 2003/ 105/ΔΚ βκςζηή ηαζ ςξ Οδδβία Seveso. (Ζ 

παναπάκς μδδβία απμηεθεί ηνμπμπμίδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ μδδβίαξ 96/82/ ΔΚ 

ημο οιαμοθίμο). 

Ζ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ αθμνά ηυζμ ζε κέεξ υζμ ηαζ ζε οθζζηάιεκεξ 

αζμιδπακζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο δφκαηαζ κα πενζηθείμοκ ηζκδφκμοξ 

Βηνκεραληθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (Β.Α.Μ.Δ.), ιε ζδιακηζηέξ 

επζπηχζεζξ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ.  

φιθςκα ιε ημ ζημπυ ηδξ απυθαζδξ (Αν. 1), ηαεμνίγμκηαζ ηαηάθθδθμζ υνμζ ηαζ 

εοέθζηηεξ δζαδζηαζίεξ βζα κα επζηοβπάκεηαζ πθδνέζηενα δ πνυθδρδ ηςκ 

αηοπδιάηςκ ιεβάθδξ έηηαζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε επζηίκδοκεξ μοζίεξ ηαζ μ 

πενζμνζζιυξ ηςκ ζοκεπεζχκ ημοξ ζηδ οβεία ηαζ ζημ πενζαάθθμκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ 
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δ δζαζθάθζζδ ορδθμφ επζπέδμο εεκζηήξ ηαζ δζαζοκμνζαηήξ πνμζηαζίαξ ημο 

πενζαάθθμκημξ.  

Ζ μδδβία ηαζ δ απυθαζδ ζε εεκζηυ επίπεδμ εθανιυγεηαζ ζηζξ ιμκάδεξ υπμο 

οπάνπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ ίζεξ ή ακχηενεξ απυ ηζε ακαθενυιεκεξ ζημ 

Πανάνηδια Η ημο Άν. 20. 

Μενζηά απυ ηα ηονζυηενα ζδιεία ηδξ απυθαζδ είκαζ ηα ελήξ: 

- Ζ ημζκμπμίδζδ πνμξ ηδκ ανιυδζα ανπή απυ ημκ αζημφκηα ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ιζαξ εβηαηάζηαζδξ ζηδκ μπμία οπάνπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ (Άν. 6). 

- Ζ  πμθζηζηή  πνυθδρδξ  ιεβάθςκ  αηοπδιάηςκ  πμο  πνέπεζ  κα  ζοκηάζζεζ 

ηαζ κα οπμαάθθεζ ζηδκ ανιυδζα ανπή μ αζηχκ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ (Άν. 7). 

- Ζ ιεθέηδ αζθάθεζαξ πμο οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθθεζ μ αζηχκ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ πνμηεζιέκμο κα ημο πμνδβδεεί άδεζα 

εβηαηάζηαζδξ ή ηαζ θεζημονβίαξ, βζα ίδνοζδ, επέηηαζδ ή εηζοβπνμκζζιυ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ (Άν. 8). 

- Σα ζπέδζα έηηαηηδξ ακάβηδξ δζαηνίκμκηαζ ζε α) εζςηενζηά ηαζ α) ελςηενζηά. 

Σα Δλςηενζηά ρέδηα Αληηκεηψπηζεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο 

(.Α.Σ.Α.Μ.Δ.) επζδζχημοκ ιεηαλφ άθθςκ ημκ πενζμνζζιυ ηαζ ηδ εέζδ οπυ έθεβπμ 

πενζζηαηζηχκ  χζηε κα εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ επζπηχζεζξ ημοξ, ηδκ εθανιμβή ηςκ 

ακαβηαίςκ ιέηνςκ πνμζηαζία ημο ακενχπμο ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηζξ 

επζπηχζεζξ αηοπδιάηςκ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαημίκςζδ ηςκ 

ακαβηαίςκ πθδνμθμνζχκ ζημ ημζκυ ηαζ ζηζξ μζηείεξ Τπδνεζίεξ ή Ανπέξ ηδξ 

πενζμπήξ (Άν. 9). 

- Σα πμθθαπθαζζαζηζηά θαζκυιεκα (θαζκυιεκμ Domino) πμο αθμνμφκ ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ ή μιάδεξ εβηαηαζηάζεςκ υπμο δ πζεακυηδηα ηαζ δ δοκαηυηδηα ή μζ 

ζοκέπεζεξ ιεβάθμο αηοπήιαημξ ιπμνεί κα αολάκμκηαζ θυβς ηδξ εέζδξ ηαζ ηδξ 

εββφηδηαξ αοηχκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ εζδχκ ηαζ πμζμηήηςκ ηςκ 

επζηίκδοκςκ μοζζχκ πμο δζαεέημοκ (Άν. 10).  

 

ΝΟΜΟ 2991/Α’ 35/27.02.2002 

Δθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηελ απαγφξεπζε αλάπηπμεο, απνζήθεπζεο θαη 

ρξήζεο ρεκηθψλ φπισλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο (Παξίζη 13.01.1993) 

 

Ζ Γζεεκήξ φιααζδ βζα ηδκ απαβυνεοζδ ακάπηολδξ, απμεήηεοζδξ ηαζ πνήζδξ 

πδιζηχκ υπθςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ οπανπυκηςκ απμεειάηςκ 

(Chemical Weapons Convention) οπμβνάθδηε ζηζξ 13 Ηακμοανίμο 1993 ζημ 

Πανίζζ. φιθςκα ιε ημ Άνενμ 8 ηδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ, οπεφεοκμξ βζα ηδκ 

εθανιμβή ηδξ είκαζ μ Ονβακζζιυξ βζα ηδκ Απαβυνεοζδ ηςκ Υδιζηχκ Όπθςκ 

(O.P.C.W.) οπυ ηδκ αζβίδα ημο Ο.Ζ.Δ. ιε έδνα ηδ Υάβδ. ηδκ Δθθάδα δ παναπάκς 

ζφιααζδ ηονχεδηε ιε ημ Ν.2254/Α’ 194/ 1994. 

Ο Ν.2991/ Α’ 35/ 2002 εέηεζ ζε εθανιμβή ηδ Γζεεκή φιααζδ ιε ηονζυηενα ζδιεία 

ηα ελήξ: 
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- Ζ ζφζηαζδ ηδξ Δζληθήο Αξρήο Υεκηθψλ Όπισλ (ΔΘ.Α.Υ.Ο.) πμο οπάβεηαζ 

ζημκ Τπμονβυ Δλςηενζηχκ ηαζ απμηεθείηαζ απυ εηπνμζχπμοξ ηςκ Τπμονβείςκ 

Δλςηενζηχκ, Οζημκμιζηχκ, Δεκζηήξ Άιοκαξ, Γδιυζζαξ Σάλδξ, Διπμνζηήξ 

Ναοηζθίαξ, Γζηαζμζφκδξ ηαεχξ ηαζ απυ έκακ εηπνυζςπμ ηδξ Δ.Τ.Π. ηαζ ημο 

Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ (Άν.2). 

- Οζ πενζμνζζιμί ζπεηζηά ιε ηα πδιζηά υπθα (Άν. 4). 

- Ζ παναβςβή πδιζηχκ πνμσυκηςκ βζα ζημπμφξ πμο δεκ απαβμνεφμκηαζ απυ ηδ 

φιααζδ, βζα ηα μπμία απαζηείηαζ άδεζα απυ ημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ (Άν.6). 

- Γδθχζεζξ βζα ηδκ παναβςβή, επελενβαζία, ηαηακάθςζδ, εζζαβςβέξ ηαζ 

ελαβςβέξ πδιζηχκ πνμσυκηςκ (Άν.8). 

Δπίζδξ μ ζοβηεηνζιέκμξ κυιμξ πενζθαιαάκεζ θεπημιενείξ πίκαηεξ ιε πδιζηά 

πνμσυκηα. 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

  

Οζ ενβαγυιεκμζ είκαζ απαναίηδημ κα βκςνίγμοκ πμο εα επέιαμοκ ζε ζηζβιέξ 

ηνίζδξ, πμζμξ είκαζ αηνζαχξ μ νυθμξ ημοξ, ιε πμζμοξ εα ζοκενβαζημφκ, απυ 

πμζμκ εα ζοκημκίγμκηαζ, πμζμξ εα ακαθάαεζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ιέπνζ πμζμ 

ζδιείμ ιπμνμφκ κα θαιαάκμοκ πνςημαμοθίεξ, πςνίξ κα δζαημπεί δ ζοκμπή ηαζ μ 

ζοκημκζζιυξ ηδξ μιάδαξ ημοξ.  

διακηζηά αήιαηα βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ζ' αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ 

είκαζ: δ δδιζμονβία αάζδξ δεδμιέκςκ εηπαίδεοζδξ-επζιυνθςζδξ, δ εκδιένςζδ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ, μ ζπεδζαζιυξ πνμβνάιιαημξ εηπαίδεοζδξ, δ μνβάκςζδ 

αζηήζεςκ εημζιυηδηαξ (53, 54).  

Πνυζςπμ ηθεζδί ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ηενάζηζμο αοημφ ένβμο είκαζ μ Τπεφεοκμξ 

Δηπαίδεοζδξ, πμο είκαζ ανιυδζμξ:  

• Να εκδιενχζεζ ηζξ Γζεοεφκζεζξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο κμζμημιείμο βζα ημ 

ζπέδζμ έηηαηηδξ ακάβηδξ ηαζ ηδκ ανιμδζυηδηα ηάεε ιέθμοξ ημο πνμζςπζημφ  

• Να εηπμκήζεζ ημ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ  

• Να ζοκημκίζεζ ηδκ εηπαίδεοζδ δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ  

• Να μνβακχκεζ ζειζκάνζα ηαζ δζαθέλεζξ ιε ηδ ζοιιεημπή ελεζδζηεοιέκμο 

πνμζςπζημφ ηαεχξ ηαζ εζδζηχκ ηαζ έιπεζνςκ εηπαζδεοηχκ  

• Να ζοβηεκηνχκεζ υθμ ημ απαναίηδημ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ ηαζ κα εηδίδεζ βναπηέξ 

μδδβίεξ βζα ηάεε ηαηδβμνία πνμζςπζημφ  

• Να θνμκηίζεζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εηπαζδεοηχκ χζηε κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ημ 

κμζμημιείμ κα ηαθφπηεζ ιε αοηάνηεζα ηζξ ηφνζεξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ  

ηα πθαίζζα αοηά εα πνέπεζ κα μνβακςεεί δ εηπαίδεοζδ ακά ηαηδβμνία 

πνμζςπζημφ, αθθά ηαζ αζηήζεζξ εημζιυηδηαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηςκ δζαθυνςκ 

εζδζημηήηςκ.  

ε ηάεε πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ υηζ δ έθθεζρδ εηπαίδεοζδξ ή, 

αηυια βεκζηυηενα, εκδιένςζδξ, είκαζ αοηή δ μπμία πνμηαθεί ηδκ αθθδθμοπία ηςκ 

βεβμκυηςκ ηαζ ηδκ ιεηελέθζλδ ηςκ ζοιαάκηςκ ζε δζμβημφιεκδ ηνίζδ. Ζ 
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εηπαίδεοζδ ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, δδθαδή δ ζοκεπζγυιεκδ ηαηάνηζζδ ηαζ 

επζιυνθςζδ, πνέπεζ κα εκηάζζεηαζ ζημ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ημο μνβακζζιμφ 

ηαζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ζακ επέκδοζδ ηαζ υπζ ζακ ηυζημξ, δζυηζ έπεζ 

επζζηνεθυιεκα, ζημ πμθθαπθάζζμ, μθέθδ.  
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Abstract: Biological incidents are associated with the release of harmful biological 

agents. The progress of biotechnology along with the growth of international trade 

renders more likely situations related with bioterrorism, potential epidemics 

(anthrax, small pox, etc.), and emerging diseases. Chemical incidents are 

associated with the dissemination of toxic chemical agents. These agents include 

a wide variety of substances ranging from warfare chemical agents to toxic 

industrial compounds. Their release is attributed to intentional harmful action 

(warfare or terrorist operation) or to environmental technological disaster. The aim 

of this review is to outline: (a) basic principles of public health management 

towards chemical and biological incidents, and (b) the role of health professionals 

In conclusion the national effective response to chemical and biological incidents, 

in the aftermath of mass disasters, has formulated a civil protection mechanism. 

This mechanism is a complex and multi-layered network of national authorities and 

agencies. In that aspect the role of national health agencies and professional is of 

paramount importance. 
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Πεξίιεςε: Ζ πανμφζα ενβαζία πενζθαιαάκεζ ηδκ ιεθέηδ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ ζε πχνμοξ δενιαημζηζλίαξ. Δζδζηυηενα, ηδκ ζζημνζηή 

ελέθζλδ αοηήξ, ηαζ ηδκ ζηεθέπςζδ ηδξ ζηδκ ζδιενζκή Δθθάδα. Ζ βκχζδ ηδξ 

ζζημνζηήξ ελέθζλδξ εκυξ ημιέα είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ 

ηαηάθθδθδξ ζηναηδβζηήξ αεθηζζημπμίδζδξ. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ 

δ δζενεφκδζδ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζε πχνμοξ δενιαημζηζλίαξ ηαζ δ 

ζφβηνζζδ ιεηαλφ εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ ζηα ζδιενζκά εθθδκζηά δεδμιέκα. Ανπζηά, 

ακαθφμκηαζ μζ έκκμζεξ ημο ηαημοάγ ηαζ ημο ενβαζηδνίμο δενιαημζηζλίαξ υπμο ηαζ 

βίκεηαζ ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή ηδξ «δζαηυζιδζδξ» ημο δένιαημξ ιε πνήζδ 

ηαημοάγ παβημζιίςξ. Αημθμοεεί, δ πανμοζίαζδ ηςκ ηεπκζηχκ εθανιμβήξ ηαημοάγ 

ζημκ 21μ αζχκα, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζαηνζηχκ εθανιμβχκ αοημφ, υπμο ηαζ ημκίγεηαζ δ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ ζαηνζηήξ πανέιααζδξ ιε πνήζδ ηαημοάγ ζε ιεβάθμ εφνμξ 

πενζπηχζεςκ. ηδ ζοκέπεζα, ακαθένμκηαζ μζ ιέεμδμζ απμιάηνοκζδξ ηαημοάγ ηαζ 

μζ ηίκδοκμζ πμο εκέπμοκ. Αημθμοεεί, δ ακάθοζδ ηςκ πνςζηζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ δενιαημζηζλίαξ, μζ επζδνάζεζξ αοηχκ 

ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ανηεημί ηίκδοκμζ, ζμαανέξ 

ηαηαζηάζεζξ ηαζ ακεπζεφιδηεξ εηδδθχζεζξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ 

ζηδκ ηδκ οβεία ηςκ αηυιςκ. Σέθμξ, ακαθένμκηαζ ηα απαναίηδηα βζα ηδκ θεζημονβία 

ηςκ ενβαζηδνίςκ δενιαημζηζλίαξ ενβαθεία, ιδπακήιαηα, υνβακα, ζοζηεοέξ ηαζ 

ζηεφδ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πμνήβδζδ άδεζαξ ίδνοζδξ ηαζ 

θεζημονβίαξ αοηχκ ζφιθςκα ιε ηδκ οπάνπμοζα εθθδκζηή κμιμεεζία. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηα κευηενα πνυκζα, δ πμθοκδζζαηή πναηηζηή ημο ηαημοάγ έβζκε ανπζηά δδιμθζθήξ 

ιεηαλφ ηςκ καοηζηχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ελαπθχεδηε ζηζξ δοηζηέξ ημζκςκίεξ. Ζ 

εθανιμβή ημο οζμεεηήεδηε ηαζ απυ ηα δφμ θφθα, εκχ δ δδιζμονβία ημο ακηακαηθά 

ενδζηεοηζημφξ, ηεθεημονβζημφξ, αζζεδηζημφξ, ενςηζημφξ ή εεναπεοηζημφξ 

ζημπμφξ. ήιενα, ημ δζαημζιδηζηυ ηαημοάγ εεςνείηαζ ιζα έηθακζδ ηαεδιενζκήξ 

ηέπκδξ ζημ πθαίζζμ life style ακηζθήρεςκ, άκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ πθεονά έπεζ 
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ζοκδεεεί ιε νζρμηίκδοκεξ ηαζ ροπμπαεμθμβζηέξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ 

(Μαονίδμο KA, Μπαζμφηαξ ΗΓ, 2010). 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ημ ηαημοάγ έπεζ ανεζ εθανιμβέξ ηαζ ζηδκ ηθζκζηή Ηαηνζηή, 

ηονίςξ ςξ ιζα οπμαμδεδηζηή ιέεμδμξ απμηαηάζηαζδξ ηδξ ειθάκζζδξ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο ζχιαημξ ιεηά απυ ηναοιαηζηέξ ή πεζνμονβζηέξ αθθμζχζεζξ, αθθά 

ηαζ βζα ηδκ in vivo ζήιακζδ πενζμπχκ ημο ζχιαημξ ή παεμθμβζηχκ αθθμζχζεςκ, 

ιε ζημπυ ηδκ εφημθδ επακεκηυπζζή ημοξ βζα δζαβκςζηζημφξ ηαζ εεναπεοηζημφξ 

θυβμοξ. Ακηίζημζπα, ηα ζαηνζηά πεδία υπμο εθανιυγεηαζ ημ ηαημοάγ 

πενζθαιαάκμοκ ηδ Γενιαημθμβία, ηδκ Πθαζηζηή Υεζνμονβζηή ηαζ ηδκ 

Οθεαθιμθμβία, ιε εθανιμβέξ ηονίςξ επακμνεςηζημφ ηαημοάγ, ηδκ μβημθμβζηή 

αηηζκμεεναπεία βζα ηδ ζήιακζδ πεδίςκ αηηζκμεεναπείαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

εθανιμβή ηαημοάγ εκδμζημπζηά βζα ηδκ παναημθμφεδζδ αθθμζχζεςκ ζε 

αθεκκμβυκμοξ. Σεθεοηαία, δ ηεπκζηή ηδξ εκδμδενιζηήξ πμνήβδζδξ, υπςξ αοηή 

εθανιυγεηαζ ζηζξ ζοζηεοέξ δδιζμονβίαξ ηαημοάγ, αλζμθμβείηαζ ζε ηθζκζηέξ ιεθέηεξ 

ςξ ιζα ιέεμδμξ πμνήβδζδξ DNA ειαμθίςκ. Μεθθμκηζηέξ ιεθέηεξ ακαιέκεηαζ κα 

ηαεμνίζμοκ ημ πθαίζζμ αζθάθεζαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιεευδςκ 

ειπκεοζιέκςκ απυ ημ ηαημοάγ ζηδκ ηθζκζηή Ηαηνζηή (Μαονίδμο KA, Μπαζμφηαξ 

ΗΓ, 2010). 

Όθμ ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ, ζδζαίηενα κέμζ, ηαηαθεφβμοκ ζηδκ ιέεμδμ 

δενιαημζηζλίαξ. Οζ πνχηεξ ααθέξ ηαημοάγ ήηακ θοζζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ ςξ εη 

ημφημο δ πμζηζθία ημοξ ήηακ πμθφ πενζμνζζιέκδ. ήιενα, έκα ιεβάθμ εφνμξ 

πνςζηζηχκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο ηαημοάγ. Οζ ααθέξ 

υιςξ πμο ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζημ δένια ηαηά ηδκ ιέεμδμ αοηή είκαζ 

αζμιδπακζηέξ ααθέξ πμο ανπζηά είπακ ηαηαζηεοαζηεί βζα ηα αοημηίκδηα ηαζ βζα ηζξ 

ηοπμβναθζηέξ ιδπακέξ. Δπίζδξ, είκαζ βκςζηυ υηζ ηα ηαημοάγ έπμοκ ζοζπεηζζεεί ιε 

ηδκ ιεηάδμζδ ιμθοζιαηζηχκ αζεεκεζχκ υπςξ ημο AIDS, ηδξ θοιαηίςζδξ, ηδξ 

θέπναξ, ημο ζοκδνυιμο ημο ημλζημφ ζμη. Δπζαάθθεηαζ, θμζπυκ, κα ηεεμφκ μζ 

δζηθείδεξ αζθαθείαξ μφηςξ χζηε υθεξ αοηέξ μζ ηεπκζηέξ κα βίκμκηαζ ηάης απυ 

ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ, απυ πεπεζναιέκα άημια, ιε ηαηάθθδθα οθζηά 

βζα ακενχπζκδ πνήζδ ηαζ πςνίξ ηίκδοκμ ιεηάδμζδξ αζεεκεζχκ ή ιυκζιδξ 

παναιυνθςζδξ ημο ζχιαημξ (http://www.medlook.net/article.asp?item_id=1040). 

Ζ ζηίλδ ημο δένιαημξ ή ημζκχξ ηαημοάγ εηηυξ απυ ηα ζαηνζηά πνμαθήιαηα πμο 

ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζε ηάπμζα εοαίζεδηα άημια επζθένεζ πμθθέξ θμνέξ ηαζ 

ανηεηά ημζκςκζηά ηαεχξ ηαζ ενβαζζαηά πνμαθήιαηα π.π. ιδ απμδμπή ημο 

ζοβηεηνζιέκμο αηυιμο απυ ημ πενζαάθθμκ ημο. Σμ εναζζηεπκζηυ ηαημοάγ ημ μπμίμ 

βίκεηαζ απυ ιδ έιπεζνμ άημιμ ηαζ πάκηα ζηα πθαίζζα ηδξ πανέαξ ιπμνεί κα 

επζθένεζ ιμζναίεξ ιμθφκζεζξ υπςξ δπαηίηζδα, AIDS, ηθπ ηαεχξ ηαζ μοθέξ 

δζάθμνδξ δζααάειζζδξ εκχ ημ αάεμξ δζείζδοζδξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ 

πνςζηζηχκ είκαζ ζοκήεςξ ακελέθεβηημ ιε απμηέθεζια κα ηαεζζηά ηδκ αθαίνεζή 

ημο δφζημθδ. Σμ επαββεθιαηζηυ ηαημοάγ ημ μπμίμ βίκεηαζ ζε πχνμ-ηαηάζηδια 

δδιζμονβίαξ ηαημοάγ απυ επαββεθιαηία ζημ είδμξ είκαζ αζθαθέξ υζμκ αθμνά ηζξ 

ιμθφκζεζξ εθυζμκ ηδνμφκηαζ μζ ηακυκεξ οβζεζκήξ (απμζηείνςζδ ενβαθείςκ). 
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Όιςξ μνζζιέκεξ απυ ηζξ πνςζηζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζμοκ αθθενβζηή δενιαηίηζδα ζε εοαζζεδημπμζδιέκα άημια, εκχ ηάπμζεξ 

απυ ηζξ πνςζηζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ παθζυηενα έπμοκ εκμπμπμζδεεί βζα 

ηανηζκμβέκεζδ (http://www.karalexis.gr/services/tatoo.html). 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ έκα ηαημοάγ εθανιυγεηαζ 

απθά βζα κα ζοιαάθθεζ ζημ ζςιαηζηυ ηαθθςπζζιυ, εκ ημφημζξ οπάνπεζ δ 

πζεακυηδηα κα οπμεάθπεζ ροπζαηνζηέξ δζαηαναπέξ. ηδ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ 

ιεθέηεξ πμο ζοκδέμοκ ηδ πνήζδ ημο ηαημοάγ ιε νζρμηίκδοκεξ ζοιπενζθμνέξ υζμκ 

αθμνά ζημοξ εθήαμοξ αθθά ηαζ ζημοξ κεανμφξ εκήθζηεξ, υπςξ ηαηαπνήζεζξ, 

αζαζμπναβίεξ, ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ηαζ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ (Carroll ST, 

Riffenburch RH, Roberts TA, Myhre EB, 2002). 

ηεκή ζοζπέηζζδ οπάνπεζ ιεηαλφ ημο ηαημοάγ ηαζ ηςκ δζαηαναπχκ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, ηονίςξ ηδξ ακηζημζκςκζηήξ ηαζ ηδξ πενζεςνζαηήξ 

ζοιπενζθμνάξ. Σμ ηαημοάγ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα ακαπθδνχζεζ ημ 

ηεκυ εκυξ πθδβςιέκμο εβςζζιμφ ηαζ ιζαξ δζαηαναβιέκδξ πνμζςπζηυηδηαξ. Άθθεξ 

ροπζαηνζηέξ κυζμζ πμο έπμοκ ζοζπεηζζηεί ζηδ αζαθζμβναθία ιε αολδιέκδ 

ζοπκυηδηα εθανιμβήξ δενιαημζηζλίαξ είκαζ δ ιακία ηαζ δ δζπμθζηή δζαηαναπή 

(Roberts TA, Ryan SA, 2002). 

Γζα ηδκ ελήβδζδ ημο εονήιαημξ έπεζ πνμηαεεί υηζ ηα εκ θυβς άημια έπμοκ ηθίζδ 

ζημ ηαημοάγ ελ αζηίαξ ηδξ ηαοηυπνμκδξ εοπανίζηδζδξ πμο απμημιίγμοκ απυ έκα 

αίζεδια δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ ηζιςνίαξ απυ ηδκ επχδοκδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ 

ηδξ δενιαημζηζλίαξ. Σέθμξ, ηαζ ζηζξ παναθζθίεξ, ηονίςξ ζημ ζελμοαθζηυ θεηζπζζιυ, 

οπάνπεζ αολδιέκδ ζοπκυηδηα πνήζδξ ημο ηαημοάγ ςξ ιέζμο μθμηθήνςζδξ ιζαξ 

θακηαζίςζδξ. ήιενα, εηηυξ απυ ηδ δζαηυζιδζδ, ημ ηαημοάγ αλζμπμζείηαζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ ζηδκ Ηαηνζηή ςξ ιέεμδμξ βζα ιυκζιδ αθθαβή ημο πνχιαημξ ημο 

δένιαημξ ιε ζημπυ ηδκ επακυνεςζδ, ηαεχξ ηαζ βζα ζήιακζδ ζηδκ επζθάκεζα ημο 

ζχιαημξ ή ηςκ αθεκκμβυκςκ (Manuel L, Retzlaff PD, 2002). 

 
ΓΔΡΜΑΣΟΣΗΞΗΑ 

 

Σμ ηαηνπάδ (δενιαημζηζλία) είκαζ ιζα δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία ελςβεκείξ 

πνςζηζηέξ μοζίεξ, ιεηά απυ ακηίζημζπμ ηναοιαηζζιυ ηδξ επζηαθοπηζηήξ 

επζεδθζαηήξ ζηζαάδαξ, εζζάβμκηαζ δζεπζεδθζαηά ηαζ εκαπμηίεεκηαζ ημπζηά ζημ 

πυνζμ ημο δένιαημξ ή ηςκ αθεκκμβυκςκ μδδβχκηαξ ζε ιαηνμπνυκζα, εκημπζζιέκδ 

αθθαβή ημο θοζζμθμβζημφ πνχιαημξ ηςκ ζζηχκ. Ο υνμξ πνμένπεηαζ απυ ηδ θέλδ 

―tatau‖ ηςκ ζεαβεκχκ ηδξ Σασηήξ, πμο ζδιαίκεζ ζδιαδεφς. Ζ πνχηδ ζοθθααή ―ta‖ 

ιεηαθνάγεηαζ ςξ πένζ ηαζ επακαθαιαάκεηαζ δφμ θμνέξ βζα κα επζζδιάκεζ ηδκ 

επακάθδρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ, εκχ δ ζοθθααή ―u‖ ζδιαίκεζ πνχια (Vassileva S, 

Hristakieva E, 2007). 

Δξγαζηήξην δεξκαηνζηημίαο είκαζ μ εκζαίμξ ηαζ ακελάνηδημξ επαββεθιαηζηυξ 

πχνμξ, πμο δζαεέηεζ ηδκ απαναίηδηδ οπμδμιή, υπςξ εβηαηαζηάζεζξ, ζοζηεοέξ, 
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ενβαθεία ηαζ οθζηά, χζηε μ επαββεθιαηίαξ δενιαημζηζηημπμζυξ κα πναβιαημπμζεί 

ηδ δενιαημζηζλία (Τ.Γ. Αν. Τ1β/ΓΠ/μζη.21172/03, ΦΔΚ Β 306/14.03.03). 

 

Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  

 

Απυ ζζημνζηήξ - ακενςπμθμβζηήξ ζημπζάξ, μζ νίγεξ ηδξ «δζαηυζιδζδξ» ημο 

δένιαημξ ιε πνήζδ ηαημοάγ πάκμκηαζ ιέζα ζημοξ αζχκεξ, εκχ μζ δζάθμνεξ 

ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απακηχκηαζ ζε θαμφξ ιε δζαθμνεηζημφξ 

πμθζηζζιμφξ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαηάζηαζδ. Ζ εθανιμβή ημο οζμεεηήεδηε 

ηαζ απυ ηα δφμ θφθα, εκχ δ πνήζδ ημο ακηακαηθά ενδζηεοηζημφξ, ηεθεημονβζημφξ, 

αζζεδηζημφξ, ενςηζημφξ ή εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ. ε πμθθμφξ πμθζηζζιμφξ, ημ 

ακελίηδθμ ζδιάδζ ημο ηαημοάγ ηαευνζγε ηδ ιμκαδζηυηδηα ημο αηυιμο ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή ημο εέζδ ιέζα ζημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ. Ανπαζμθμβζηά εονήιαηα 

πνμκμθμβμφκ ηδκ εθανιμβή ημο ήδδ απυ ηδ θίεζκδ επμπή: Λείρακμ ακενχπμο, 

πμο δζαηδνήεδηε ζημκ παβεηχκα ζηδκ πενζμπή ηςκ Άθπεςκ ηαζ πνμκμθμβείηαζ 

ζηδ κεμθζεζηή επμπή, θένεζ επζαεααζςιέκμ, πνμηθδηυ ηαημοάγ. Σεηιδνζςιέκα 

εονήιαηα δδιζμονβίαξ ηαημοάγ ακαηαθφθεδηακ ηαζ ιεθεηήεδηακ ζε αζβοπηζαηέξ 

ιμφιζεξ πμο πνμκμθμβμφκηαζ απυ ημ 2000 π.Υ. Απυ ηδκ Αίβοπημ, δ εθανιμβή ημο 

ηαημοάγ ελαπθχεδηε ηαηά ιήημξ ηςκ ειπμνζηχκ μδχκ ζε υθδ ηδκ πενζμπή ηδξ 

Μεζμβείμο ηαζ ακαημθζηά πνμξ ηδκ Πενζία ηαζ ηδκ ανααζηή πενζυκδζμ. Πενί ημ 

1.100 π.Υ., δ δδιμηζηυηδηα ημο ηαημοάγ ελαπθχκεηαζ απυ ηζξ πχνεξ ηδξ 

δπεζνςηζηήξ Άπς Ακαημθήξ ζηζξ Φζθζππίκεξ, ζημ Βυνκεμ ηαζ ζηδκ Πμθοκδζία 

(Γεθιμφγμο Δ. 2002). ε ακηίεεζδ ιε ηδκ Ακαημθή, ζηδκ ανπαία Δθθάδα ηα 

δζαημζιδηζηά ηαημοάγ εεςνμφκηακ ιζα λεκζηή, ααναανζηή ζοκήεεζα. ημ πθαίζζμ 

ηδξ ίδζαξ πμθζηζζιζηήξ πανάδμζδξ, ηαζ ζηδ νςιασηή επμπή, ημ ηαημοάγ 

πνδζζιμπμζείημ ςξ ηνυπμξ δζάηνζζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ πμθέιμο ηαζ ζηζβιαηζζιμφ 

ηςκ εβηθδιαηζχκ ηαζ ηςκ θοθαηζζιέκςκ. Μεηέπεζηα, ήδδ απυ ημοξ πνχημοξ 

πνζζηζακζημφξ πνυκμοξ, ιε ηδκ ελάπθςζδ ημο πνζζηζακζζιμφ δ πνήζδ ημο ηαημοάγ 

ζπεδυκ εβηαηαθείπεηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ θεηάκδξ ηδξ Μεζμβείμο, 

ιε απμημνφθςζδ ημκ αθμνζζιυ ηδξ εθανιμβήξ ημο ιε παπζηή εβηφηθζμ ημ 787 

ι.Υ. Δκ ημφημζξ, ηαζ ζε ζοιθςκία ιε ημ εεμθμβζηυ ζηεπηζηυ ηδξ απαβυνεοζήξ ημο, 

ημ ηαημοάγ ζοκέπζζε κα πνδζζιμπμζείηαζ ζημκ εονςπασηυ πχνμ ζε υθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο ιεζαίςκα ηαζ ιεηέπεζηα, ζπεδυκ απμηθεζζηζηά, βζα ημ ζηζβιαηζζιυ 

εβηθδιαηζχκ. Έλς απυ ημκ εονςπασηυ-πνζζηζακζηυ πμθζηζζιζηυ πχνμ, δ ιέεμδμξ 

ηαθθςπζζιμφ ιε ηαημοάγ πανέιεζκε ζε πνήζδ ζηδ Μέζδ Ακαημθή ηαζ άκεζζε ζηδκ 

Άπς Ακαημθή (Πμθοκδζία ηαζ Ηαπςκία). Απυ ηδ ζηζβιή ηδξ επακειθάκζζήξ ημο 

ζηδ Γφζδ, ηδκ επμπή ημο Γζαθςηζζιμφ, ημ ηαημοάγ απμζηζβιαηίγεηαζ ηαζ δ 

εθανιμβή ημο δζαπέεηαζ ζε ζπεηζηά ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ημοξ 

καοηζημφξ ζε υθα ηα ημζκςκζηά ζηνχιαηα, απυ πενζθενεζαηέξ μιάδεξ υπςξ 

θοθαηζζιέκμζ, κανημιακείξ ηαζ εβηθδιαηίεξ ιέπνζ ηδκ άνπμοζα ηάλδ ηδξ επμπήξ 

(Levy J, Sewell M, Goldstein N, 2004). Σμκ 20μ αζχκα, δ ακηίθδρδ πενί ημο 

ηαημοάγ αθθάγεζ ηαεχξ ιεηααάθθμκηαζ ηαζ ηα ημζκςκζηά πνυηοπα. Απυ πμθθμφξ 
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εεςνείηαζ πθέμκ ιμνθή ηέπκδξ, αθθά επζαάθθεηαζ ηαζ ςξ έκα είδμξ ιυδαξ, ηιήια 

εκυξ ζοβηονζαημφ ―life style, πμο έπεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ μπαδμφξ. 

Ανηεημί είκαζ ζήιενα εηείκμζ, ζδζαίηενα μζ κέμζ, πμο ηαηαθεφβμοκ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ βζα κα απμηοπχζμοκ ζημ ζχια ημοξ ημ ζπέδζμ ηδξ 

ανεζηείαξ ημοξ πμο εα ημοξ πνμζδχζεζ ηάηζ ημ λεπςνζζηυ ζηδκ ειθάκζζή ημοξ ή 

εα ζδιαημδμηήζεζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ ημοξ πεπμζεήζεζξ. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, μ 

ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πμο έπμοκ ηάκεζ ηαημοάγ έπεζ αολδεεί ζδιακηζηά. ηζξ 

Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ, ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ πμο θένμοκ ηαημοάγ 

οπμθμβίγεηαζ ζημ 24% ηαζ ζε εονςπασηέξ πχνεξ, υπςξ ζηδ Γενιακία ηαζ ζημ 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ζημ 9% ηαζ ζημ 12%, ακηίζημζπα, ακάιεζα ζημκ εκήθζηα 

πθδεοζιυ (Laumann AE, Derick AJ, 2006). 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΑΣΟΤΑΕ  

 

Οζ δζάθμνμζ πμθζηζζιμί έπμοκ ακαπηφλεζ λεπςνζζημφξ ηνυπμοξ ηαζ δζαδζηαζίεξ βζα 

ηδ δδιζμονβία εκυξ ηαημοάγ. Έηζζ, ηάπμζεξ θοθέξ ζπεδζάγμοκ πάκς ζημ ζχια 

ημοξ ημ ηαηάθθδθμ ζπέδζμ ηυαμκηαξ ημ δένια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πάκς ζηδκ πθδβή 

ημπμεεημφκ ζηάπηδ, ιεθάκζ ή άθθεξ θοζζηέξ πνςζηζηέξ. ε άθθεξ ημζκςκίεξ, ημ 

ηαημοάγ ζπδιαηίγεηαζ ιε ηδκ έβποζδ ηδξ ιεθάκδξ ζημ δένια ιέζς αζπιδνχκ 

λφθςκ ή μζηχκ γχςκ. ηδκ Ηαπςκία, δ παναδμζζαηή ιέεμδμξ ηαημοάγ μκμιάγεηαζ 

“irezumi”. φιθςκα ιε αοηή ηδ δζαδζηαζία, ημ ιεθάκζ εζζάβεηαζ ζημ δένια 

πνδζζιμπμζχκηαξ πεζνμπμίδηα ενβαθεία πμο, ακηί βζα αεθυκεξ, απμηεθμφκηαζ απυ 

αζπιδνά ιπαιπμφ ή αηζάθζ (Γεθιμφγμο Δ, 2002). 

ημκ 21μ αζχκα, δ ηεπκζηή δδιζμονβίαξ εκυξ ηαημοάγ δζαθένεζ πμθφ απυ ηζξ 

παναπάκς δζαδζηαζίεξ (εζηυκα 1). Οζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ μζ 

αηυθμοεεξ: 

 

- Σαηνπάδ κε ειεθηξηθή κεραλή  

 

Σμ ηαημοάγ δδιζμονβείηαζ ιε ηδκ έβποζδ ιεθάκδξ ηάης απυ ηδκ επζδενιίδα ιέζς 

ιζαξ μιάδαξ αεθμκχκ πμο είκαζ ζοβημθθδιέκεξ ζε ιζα νάαδμ πμο θένεζ 

πεζνμηίκδηδ ζοζηεοή, δ μπμία μιμζάγεζ ιε πζζηυθζ. Οζ αεθυκεξ ηζκμφκηαζ πάκς-

ηάης ιε νοειυ ανηεηχκ εηαημκηάδςκ δμκήζεςκ ημ θεπηυ ηαζ δζεζζδφμοκ ζημ 

δένια ζε αάεμξ 1 mm πενίπμο. Ζ πνχηδ δθεηηνζηή ιδπακή ηαημοάγ 

ηαηαζηεοάζηδηε ημ 1881 απυ ημκ Samuel O’Reilly ηαζ ήηακ ααζζζιέκδ ζε 

δθεηηνζηυ ενβαθείμ ημο Thomas Edison, ημ μπμίμ ηνοπμφζε πανηί ιε ιζα αεθυκα 

(Γεθιμφγμο Δ. 2002). 

 

- Σαηνπάδ κε ρέλα 

 

Σμ πανμδζηυ αοηυ ηαημοάγ έπεζ βίκεζ πμθφ δδιμθζθέξ ζημ δοηζηυ πμθζηζζιυ, 

ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ εθήαςκ. Οζ ηφνζμζ θυβμζ είκαζ δ παιδθή ηζιή ημο, δ ηαπεία ηαζ 
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ακχδοκδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ημο, ηαεχξ ηαζ δ πνμζθμνά ημο ζε ημονζζηζηέξ 

πενζμπέξ. Δπεζδή δ ηαεανή πέκα ζηεβκχκεζ ζπεηζηά ανβά πάκς ζημ δένια, 

πνμζηίεεκηαζ επζπνυζεεηα έηδμπα, υπςξ έθαζα, ηαθέξ, ηζάζ, θμοθάηζ ή 

παναθαζκοθεκεδζαιίκδ (para-phenylenediamine, PPD), βζα κα ιεζςεεί μ πνυκμξ 

λήνακζδξ ηαζ κα ζημονφκεζ ημ πνχια ημο ηαημοάγ. Μενζηά απυ ηα έηδμπα 

εοεφκμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα πμθθέξ απυ ηζξ ακεπζεφιδηεξ ακηζδνάζεζξ, πμο 

παναηδνμφκηαζ ιε ηδ ζπεηζηή δζαδζηαζία (Borrego L, 2005). 

 

- Απηνθφιιεην ηαηνπάδ 

 

οκίζηαηαζ ζηδκ επζηυθθδζδ πνςζηζηήξ άιεζα ζημ δένια ή ιέζς ηαηάθθδθδξ 

ιειανάκδξ θμνέα, ιε ζημπυ ηδκ πνμζςνζκή δζαηυζιδζδ. Μπμνεί κα 

απμιαηνοκεεί ζπεηζηά εφημθα, εκχ είκαζ δδιμθζθέξ, ζδζαίηενα ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ 

(Sweeney SM., 2006). 

 

- Σξαπκαηηθφ ηαηνπάδ 

 

Αοημφ ημο είδμοξ ημ ηαημοάγ δδιζμονβείηαζ απυ ηδ δζαδενιαηζηή ηναοιαηζηή 

ειθφηεοζδ λέκςκ ζςιαηζδίςκ, υπςξ άζθαθημξ, παθίηζα, ηγάιζ, ιέηαθθα ηαζ ηυηημζ 

πονίηζδαξ. Ζ εεναπεία ηςκ ηναοιαηζηχκ ηαημοάγ ζοκίζηαηαζ ζηδκ άιεζδ 

απμιάηνοκζδ ηςκ λέκςκ ζςιαηζδίςκ ιε ιδπακζηή δενιαημαπυλεζδ ή ιε laser 

(Cambier B, 2006). 

 
ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΑΣΟΤΑΕ 

 

Με ηδκ αφλδζδ ηδξ δδιμηζηυηδηαξ ημο ηαημοάγ, ηονίςξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ημ 

επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ ζηνάθδηε ζηζξ οπδνεζίεξ πμο εα ιπμνμφζε κα πανέπεζ 

ζηδκ Ηαηνζηή. Οζ ζπμοδαζυηενεξ ηαζ μζ πθέμκ δδιμθζθείξ πνήζεζξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ ζαηνζηή πνάλδ είκαζ μζ ελήξ: 

 

- Δπαλνξζσηηθφ - θνζκεηηθφ ηαηνπάδ ζηε Γεξκαηνινγία θαη ζηελ Πιαζηηθή 

Υεηξνπξγηθή 

 

Σμ ηαημοάγ ιπμνεί κα είκαζ έκα πνήζζιμ ιέζμ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ πμθθχκ 

πεζνμονβζηχκ δζαδζηαζζχκ ζημ πθαίζζμ ηνακζμπνμζςπζηήξ πεζνμονβζηήξ ηαζ 

πθαζηζηχκ επακμνεςηζηχκ επειαάζεςκ, υπςξ απμηαηάζηαζδξ ζηήεμοξ. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, ημ ηαημοάγ αμδεά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ αθεθάνςκ 

ηαζ ηςκ θνοδζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ πενζθένεζαξ ημο πείθμοξ ιεηά απυ ηναοιαηζζιυ ή 

πεζνμονβείμ (―ιυκζιμ make-up‖), ηαεχξ ηαζ ζηδκ ειθακζζζαηή απμηαηάζηαζδ 

ιεηεβπεζνδηζηχκ εθθεζιιάηςκ, π.π. ηδξ εδθήξ ημο ιαζημφ. Έκα απυ ηα 

πθεμκεηηήιαηα ημο ιυκζιμο make-up είκαζ δ απμθοβή ηδξ ηαεδιενζκήξ 

δζαδζηαζίαξ ηαθθςπζζιμφ απυ άημια ιε θοζζηέξ ακαπδνίεξ, υπςξ εθαηηςιέκδ 
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μπηζηή μλφηδηα ηαζ παναιμνθςηζηή ανενίηζδα (De Cuyper C., 2008). Μζα άθθδ 

εθανιμβή ημο ηαημοάγ ζηδ ζφβπνμκδ Ηαηνζηή είκαζ δ ―δενιαημβναθία‖, ιζα ηεπκζηή 

βζα ηδκ ημζιδηζηή απμηαηάζηαζδ ημο πνχιαημξ ημο δένιαημξ ζηδκ πενζμπή 

δενιαηζηχκ αθθμζχζεςκ. Ζ ηεπκζηή, πμο ακαπηφπεδηε ζηδ δεηαεηία ημο 1990 

πάκς ζηζξ πνςημπυνεξ ενβαζίεξ ημο Οθθακδμφ δενιαημθυβμο van der Velden, 

ααζίγεηαζ ζηδκ ηθαζζηή ζαπςκζηή ηεπκζηή ημο ηαημοάγ ηαζ έπεζ ανεζ εθανιμβέξ ζε 

δζάθμνμοξ ηθάδμοξ ηδξ Ηαηνζηήξ. Ζ δζαδζηαζία ζοκίζηαηαζ ζηδκ ειθφηεοζδ 

δζαθυνςκ πνςζηζηχκ ζε δζαδμπζηέξ ζοκεδνίεξ, ιέπνζξ υημο επζηεοπεεί ηαοηυζδιμ 

πνχια ιε ημ βεζημκζηυ δένια. Σα ηεθεοηαία 15 πνυκζα, δ ―δενιαημβναθία‖ 

εθανιυγεηαζ ιε άνζζηα απμηεθέζιαηα ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ κμζδιάηςκ, π.π. 

αθςπεηία, θαβυπεζθμ, θοηυζημια, οπυ/οπενιεθάβπνςζδ, θεφηδ, είηε ςξ ααζζηή 

είηε ςξ επζημονζηή εεναπεία (Van Der Velden EM, 2001). 

 

- Ογθνινγία  

 

διακηζηή είκαζ δ ζοιαμθή ημο ηαημοάγ ζημκ εκημπζζιυ ηςκ πεδίςκ ηδξ 

εεναπείαξ ηαζ ζηδ ζηυπεοζδ ημο υβημο ηαηά ηδκ αηηζκμεεναπεία. Δπίζδξ, έπεζ 

εθανιμζηεί ηαζ ςξ δείηηδξ εκαπμιείκακημξ ηανηζκζημφ ζζημφ ιεηά απυ 

πδιεζμεεναπεία, π.π. ζε ηανηίκμ ημο ιαζημφ. Ζ οπενδπμβναθζηά ηαηεοεοκυιεκδ 

δενιαημζηζλία είκαζ ιζα κέα ηεπκζηή πμο εθανιυγεηαζ βζα ηδκ πνμ εβπεζνδηζηή 

εφνεζδ ηαζ ζήιακζδ ιδ ρδθαθδηχκ φπμπηςκ αθααχκ ημο ιαζημφ ηαζ βζα ηδκ 

εκηυπζζδ ιεηεβπεζνδηζηχκ οπμηνμπχκ ιεηά απυ εονεμεζδεηημιή θυβς 

ηαημήεεζαξ. Σμ οπενδπμβναθζηυ ηαημοάγ είκαζ ιζα εφημθδ, αζθαθήξ, ηαπεία ηαζ 

αηνζαήξ δζαδζηαζία πμο ζοιαάθθεζ ζημκ ηαθφηενμ ζπεδζαζιυ ιζαξ ακμζηηήξ 

αζμρίαξ ή ιζαξ επέιααζδξ (Kang TW, 2009). 

 

- Δλδνζθνπηθφ ηαηνπάδ 

 

Ζ ζήιακζδ ιε πνςζηζηή ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο ηαημοάγ ζοκέδναιε ηδ 

δζαβκςζηζηή ηαζ ηδ εεναπεοηζηή πνμζέββζζδ αθθμζχζεςκ ζε εκδμζημπζηά 

πνμζαάζζια εκδμημζθζαηά υνβακα, υπςξ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα (ΓΔ). 

Πνυηεζηαζ βζα ηεπκζηή ηαηά ηδκ μπμία ιζα ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ημο ΓΔ 

ζδιαδεφεηαζ, εβπέμκηαξ εκδμημζπςιαηζηά έκα πνςζηζηυ πανάβμκηα βζα ιεθθμκηζηή 

παναημθμφεδζδ ηαζ εεναπεία. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ είκαζ δοκαηή δ επακεφνεζδ 

ιζηνήξ έηηαζδξ εκδμαοθζηχκ αθθμζχζεςκ, υπςξ πμθφπμδεξ, κεμπθάζιαηα, 

ανηδνζμθθεαχδεζξ δοζπθαζίεξ, εηημθπχιαηα, ηαεχξ ηαζ εκημπίζεζξ αηνμθζηήξ 

βαζηνίηζδαξ (Sun L, 2009). 

 

- Σαηνπάδ θεξαηνεηδνχο ρηηψλα ηνπ νθζαικνχ 

 

Σμ ιυκζιμ ηαημοάγ ζημκ ηεναημεζδή πζηχκα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ βζα 

ζαηνζημφξ υζμ ηαζ βζα ημζιδηζημφξ θυβμοξ. Πανά ηδκ πνυμδμ ηδξ 
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ηεναημπθαζηζηήξ, ημ ηαημοάγ παναιέκεζ ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ ζε πενζπηχζεζξ 

θεοηχιαημξ ή θεοημημνίαξ, υηακ οπάνπεζ αολδιέκμξ ηίκδοκμξ απυννζρδξ ημο 

ιμζπεφιαημξ. ηδ αζαθζμβναθία έπεζ ακαθενεεί ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ 

θεοημημνίαξ ιε ηδ πνήζδ ηεναημεζδζημφ ηνδικμφ πμο έπεζ ειαοεζζηεί ζε 

δζαεέζζιδ ειπμνζηά ιαφνδ πνςζηζηή βζα ηαημοάγ. Δπίζδξ, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ιεηά απυ ζνζδεηημιή ή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ διζδζαθακχκ μοθχκ 

ζημκ ηεναημεζδή (Kymionis GD, 2009). 

 

- Ζ εθαξκνγή ηερλνγλσζίαο ηνπ ηαηνπάδ ζηνλ εκβνιηαζκφ 

 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, δ παναζηεοή DNA ειαμθίςκ απμηεθεί έκα ζηυπμ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ειαμθζαζιμφ ζοβηνζηζηά ιε ηα 

παναδμζζαηά ειαυθζα. Σμ δένια έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ςξ έκαξ ακηαπμηνζκυιεκμξ 

ζζηυξ εθανιμβήξ ηςκ DNA ειαμθίςκ. Ζ ιεβάθδ ακμζζαηή απυηνζζδ ημο 

δενιαηζημφ ειαμθζαζιμφ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ζηδκ πανμοζία ζδιακηζημφ 

ανζειμφ ακηζβμκμπανμοζζαζηζηχκ ηοηηάνςκ (APC) ζημ δένια, ηοηηάνςκ ημο 

Langerhans ζηδκ επζδενιίδα ηαζ δεκδνζηζηχκ ηοηηάνςκ ζημ πυνζμ (Pokorna D, 

2008). 

ημ πθαίζζμ ηδξ πνμζπάεεζαξ ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ ακηζζςιαηζηήξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ DNA ειαμθίςκ ιεθεηήεδηε δ ακμζζαηή ακηαπυηνζζδ 

πμκηζηζχκ ιεηά απυ εκδμδενιζηυ ειαμθζαζιυ ιε ηδ ιέεμδμ ηαημοάγ ιε ηδκ 

δθεηηνζηή ιδπακή, πνδζζιμπμζχκηαξ πνςηεσκζηυ ηθάζια ημο HPV. Σα 

απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηνεζξ δυζεζξ 

DNA ειαμθίςκ ιε ηδ δζαδζηαζία ημο ηαημοάγ πανήβαβακ ημοθάπζζημκ 16 θμνέξ 

ορδθυηενα επίπεδα ακηζζςιάηςκ ζοβηνζηζηά ιε ηνεζξ δυζεζξ ειαμθίςκ πμο 

πμνδβήεδηακ 

εκδμιοσηά. Φαίκεηαζ υηζ δ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα πμο ηαθφπηεζ μ ειαμθζαζιυξ ιε 

ηαημοάγ ηαζ επμιέκςξ μ ιεβαθφηενμξ πνμηαθμφιεκμξ ηναοιαηζζιυξ απμηεθμφκ 

ημοξ θυβμοξ βζα ιζα απμηεθεζιαηζηυηενδ ακμζζαηή απυηνζζδ. Ζ εκδμδενιζηή 

πμνήβδζδ DNA ειαμθίςκ ιε ηαημοάγ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

ειαμθζαζιμφξ νμοηίκαξ αμμεζδχκ ή άθθςκ εδθαζηζηχκ θυβς ημο παιδθμφ 

ηυζημοξ ηαζ ηδξ εοημθίαξ ηδξ ιεευδμο. Απαζημφκηαζ ηθζκζηέξ δμηζιέξ ζε 

ακενχπμοξ βζα κ’ απμδεζπεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκζηήξ 

ηαηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ζημκ άκενςπμ. Σέθμξ, εηηυξ απυ ημκ ειαμθζαζιυ, δ 

δζαδζηαζία ημο ηαημοάγ έπεζ δμηζιαζηεί ηαζ ςξ ιέεμδμξ εκδμαθααζηήξ πμνήβδζδξ 

εεναπείαξ, υπςξ δζαθφιαημξ ιπθεμιοηίκδξ βζα ιεβάθα πδθμεζδή (Naeini FF, 

2006). 

 

Μέζνδνη Απνκάθξπλζεο ηνπ Σαηνπάδ 

 

Πανάθθδθα ιε ημ ορδθυ πμζμζηυ αηυιςκ ιε ηαημοάγ, ελίζμο ορδθυ είκαζ ηαζ ημ 

πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ πμο επζεοιμφκ κα απμιαηνφκμοκ ημ ηαημοάγ απυ ημ ζχια 
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ημοξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ πμζμζηυ πενίπμο 28% ηςκ αηυιςκ ιεηακζχκμοκ βζα ηδκ 

απυθαζδ κα οπμαθδεμφκ ζε δζαημζιδηζηυ ηαημοάγ ήδδ ιέζα ζε δζάζηδια ιδκχκ 

έςξ μθίβςκ εηχκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ πνμπςνμφκ ζε αθαίνεζή ημο, ηαηά 

ιέζμκ υνμ ιεηά απυ 14 πνυκζα. Οζ ηονζυηενμζ θυβμζ πμο μδδβμφκ ζηδκ απυθαζδ 

βζα απμιάηνοκζδ ημο ηαημοάγ είκαζ μ ημζκςκζηυξ ζηζβιαηζζιυξ, μζ πζεακέξ 

δενιαηζηέξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, δ ακέθζλδ 

ζηδκ επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία, δ ημζκςκζηή πνμαμθή, ηαεχξ ηαζ δ 

εκδμμζημβεκεζαηή πίεζδ (Pfirrmann G, 2007). 

Ζ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ηαημοάγ 

έπεζ αεθηζςεεί ζδιακηζηά. Οζ παθαζυηενεξ, ιδ εζδζηέξ ιέεμδμζ πενζεθάιαακακ ηδ 

πεζνμονβζηή αθαίνεζδ, ηδκ ηνομεεναπεία, ηδ δενιμαπυλεζδ, ηδκ ηνζαή ιε αθάηζ, 

ημκ ηαοηδνζαζιυ, ηδκ αθαίνεζδ ιε laser CO2, ηαεχξ ηαζ ηδ πδιζηή ζζηζηή 

ηαηαζηνμθή ιε ηδ πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ υπςξ ηακκζηυ μλφ ηαζ κζηνζηυ άνβονμ. Ο 

ορδθυξ ηίκδοκμξ ακάπηολδξ μοθχκ, ημ ιεηεβπεζνδηζηυ άθβμξ, δ πζεακή 

αζιμνναβία, ηαεχξ ηαζ δ πζεακυηδηα απμηοπίαξ αθαίνεζδξ μθυηθδνδξ ηδξ 

πενζμπήξ ημο ηαημοάγ είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ηςκ εκ θυβς 

ιεευδςκ (Burris K, 2007). 

ήιενα, δ απμιάηνοκζδ ημο ηαημοάγ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ 

ζοζηδιάηςκ laser ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ επζθεηηζηήξ θςηυθοζδξ, πμο 

ελαζθαθίγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαηαζηνμθή ημο ηαημοάγ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ 

δοκαηέξ αθάαεξ ηδξ επζδενιίδαξ, ημο πμνίμο ηαζ ηςκ ελανηδιάηςκ ημο δένιαημξ. 

φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς ανπή, δ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο laser βίκεηαζ ιε 

αάζδ ημ πνχια ημο ηαημοάγ, χζηε παθιμί θςηυξ ορδθήξ εκενβεζαηήξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ πμθφ ιζηνήξ δζάνηεζαξ, πμο δζαπενκμφκ ημ δένια, κα 

απμδίδμοκ ηδκ εκένβεζά ημοξ επζθεηηζηά ζηδκ πενζμπή ηδξ απμεδηεοιέκδξ 

πνςζηζηήξ. Ζ απμννυθδζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ εκένβεζαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ζδζαίηενα ζφκημιδ δζάνηεζα ηςκ παθιχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απυημιδ αφλδζδ 

ηδξ εενιμηναζίαξ, εζηζαζιέκα βφνς απυ ηζξ εκαπμεέζεζξ ηδξ πνςζηζηήξ ηαηά 

εηαημκηάδεξ ααειμφξ Κεθζίμο. Χξ ζοκέπεζα, ηα ζςιαηίδζα ηδξ πνςζηζηήξ 

ελαενχκμκηαζ ή εηνήβκοκηαζ ηαζ απμδμιμφκηαζ ιε απμηέθεζια κα αθθάγμοκ 

ιέβεεμξ ηαζ ζπήια, εκχ πανάθθδθα έκα πμζμζηυ ηδξ πνςζηζηήξ απάβεηαζ ιε ημ 

θειθζηυ ζφζηδια ιεηά απυ ηάεε ηφηθμ εεναπείαξ ή επακαηαηακέιεηαζ, ιε 

ζοκέπεζα ηδκ αθθμίςζδ ημο ζπήιαημξ ημο ηαημοάγ. Πνυζθαηα, ηα Q switched 

lasers έπμοκ ηαηαζηεί πμθφ δδιμθζθή βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ηαημοάγ ηαζ 

απμηεθμφκ ηδ εεναπεία εηθμβήξ. Τπάνπμοκ ηεζζάνςκ εζδχκ Q switched lasers 

ηαζ ακάθμβα ιε ημ ιήημξ ηφιαημξ πμο εηπέιπμοκ δζαηνίκμκηαζ ζηα Q switched 

ruby (QSR) laser (694 nm), Q switchedalexandrite laser (755 nm) ηαζ ζηα Q 

switched Nd:YAG laser (532 ηαζ 1064 nm). Σμ ηαημοάγ ιαφνμο πνχιαημξ ιπμνεί 

κα αθαζνεεεί ιε ηδ πνήζδ υθςκ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ Q switched laser θυβς ηδξ 

εονέμξ θάζιαημξ απμννυθδζδξ πμο δζαεέηεζ. Ακηίεεηα, ηα πνςιαηζζηά ηαημοάγ, 

επεζδή απμννμθμφκ θςξ ζε δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφιαημξ, δεκ απακημφκ ημ ίδζμ 

απμηεθεζιαηζηά ζε υθα ηα lasers. Γζα πανάδεζβια, δ ηυηηζκδ ηαζ δ ηίηνζκδ 
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πνςζηζηή ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζημφκ ιε ημ Nd:YAG laser 532 nm, εκχ ηα 

πμθφπνςια ηαημοάγ ιπμνεί κα απμιαηνοκεμφκ ιε ημ Q switched alexandrite laser 

(Wenzel S, 2009). 

Γεκζηά, βζα ηδκ επίηεολδ ημο επζεοιδημφ απμηεθέζιαημξ απαζηείηαζ ιζα ζεζνά απυ 

ζοκεδνίεξ laser, ζοκήεςξ 5-10 ζε ιδκζαία αάζδ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα lasers 

απμηεθμφκ ηδκ πνχηδ βναιιή εεναπείαξ βζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ηαημοάγ, εκ 

ημφημζξ πανμοζζάγμοκ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ υπςξ οπμ- ή οπενιεθάβπνςζδ, 

αιαφνςζδ ηδξ πνςζηζηήξ, ιυθοκζδ, εθεθηζδμπμίδζδ, πνυηθδζδ θοζαθίδςκ, 

αζιμνναβία, αηεθή αθαίνεζδ, εκχ δ δδιζμονβία μοθχκ ηαζ δ επίδναζδ ζηδκ οθή 

ημο δένιαημξ (δένια ιε οθή ηζζβανυπανημο, ήπζμο ααειμφ ενφεδια, ηδνχδδξ 

επζθάκεζα δένιαημξ) είκαζ πζμ ζπάκζεξ. Απυ ηδ αζαθζμβναθία πνμηφπηεζ υηζ δ 

πνήζδ ηνέιαξ ζιζημοσιυδδξ 5% ημπζηά ςξ ζοιπθδνςιαηζηή αβςβή ζηδ εεναπεία 

ιε YAG laser αεθηζχκεζ ημ απμηέθεζια υζμκ αθμνά ζηδκ απμιάηνοκζδ ημο 

ηαημοάγ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ παναηήνδζδ απαζηείηαζ κα ηεηιδνζςεεί ιε πενζζζυηενεξ 

ιεθέηεξ (Bregnhoj A, 2010). 

 
ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΣΑΣΟΤΑΕ 

 

Οη Υξσζηηθέο ηνπ Σαηνπάδ 

 

Σμ θάζια ηςκ πνςζηζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα βζα ηδ δδιζμονβία 

ηαημοάγ είκαζ ηενάζηζμ, ηαεχξ πνςζηζηέξ πμο ακαπηφζζμκηαζ βζα δζάθμνμοξ 

ηθάδμοξ ηδξ αζμιδπακίαξ δμηζιάγμκηαζ ηαζ ζημ ηαημοάγ. Έηζζ, δεκ είκαζ πενίενβμ 

πμο ααθέξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ζοκηεεεί βζα πνήζδ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζήιενα ζημ ―life style‖ ηαημοάγ ελ αζηίαξ ηδξ 

ζηαεενυηδηάξ ημοξ ηαζ ηςκ θαιπνχκ ημοξ απμπνχζεςκ. Δηηυξ απυ ηδ πνςζηζηή, 

βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ ηαηάθθδθδξ ααθήξ πνεζάγεηαζ ηαζ έκα δζάθοια θμνέαξ. Σμ 

δζάθοια θμνέαξ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ ζηαεενυηδηα ημο εκαζςνήιαημξ ηδξ 

πνςζηζηήξ (απμθοβή ζοζζςιάηςζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ), ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

απμθοβή ακάπηολδξ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. Δπίζδξ, ελαζθαθίγεζ ηδκ 

μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηδξ ααθήξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εοημθυηενδ εθανιμβή ηδξ ζημ 

δένια. Μεηαλφ ηςκ πζμ ημζκχκ ηαζ αζθαθέζηενςκ δζαθοιάηςκ είκαζ δ αζεακυθδ, 

ημ απμζηαβιέκμ κενυ, δ θζζηενίκδ, δ βθοηενίκδ ηαζ δ αιαιδθίξ (http://chemistry. 

about.com/library/weekly/ aa121602a.htm). Οζ ααθέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδ δδιζμονβία ηαημοάγ απμηεθμφκηαζ απυ ιία ή πενζζζυηενεξ πνςζηζηέξ ζε έκα 

δζάθοια θμνέα. Οζ πνςζηζηέξ ημο ηαημοάγ δεκ οπυηεζκηαζ ζε έθεβπμ ηαζ έβηνζζδ 

απυ ηεκηνζηέξ εθεβηηζηέξ οπδνεζίεξ, υπςξ μ Ονβακζζιυξ Σνμθίιςκ ηαζ 

Φανιάηςκ (Food and Drug Administration, FDA) ή μ Δονςπασηυξ Ονβακζζιυξ 

Φανιάηςκ (European Medicines Agency, ΔΜΑ) η.θπ., αθθά εθέβπμκηαζ ιυκμ απυ 

ημπζημφξ - πενζθενεζαημφξ θμνείξ εθέβπμο ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ. Απμηέθεζια 

αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ κα πανααθέπμκηαζ ζοπκά ζαηνζηά δεδμιέκα ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία αδεζμδυηδζδξ εζζαβςβχκ οθζηχκ βζα ηαημοάγ ή άημια κα εηηίεεκηαζ ζε 
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πνςζηζηέξ δ πνήζδ ηςκ μπμίςκ απαβμνεφεηαζ ζε ιζα πχνα, επεζδή επζθέβμοκ κα 

οπμαθδεμφκ ζε ηαημοάγ ηάπμο αθθμφ, π.π. ηαηά ηδ δζάνηεζα δζαημπχκ ζημ 

ελςηενζηυ. Ο ηαηάθμβμξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ πνςζηζηχκ είκαζ ιαηνφξ ηαζ ζε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ πνςζηζηέξ μοζίεξ είκαζ εηείκεξ πμο εοεφκμκηαζ άιεζα βζα 

ηζξ δζάθμνεξ επζπθμηέξ ημο ηαημοάγ. Οζ ζφβπνμκεξ ααθέξ πενζθαιαάκμοκ 

ιεηαθθζηά ζημζπεία, ηαεχξ ηαζ αζμιδπακμπμζδιέκεξ μνβακζηέξ, θοηζηέξ ηαζ 

ζοκεεηζηέξ μοζίεξ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ είκαζ ιείβιαηα απυ ακυνβακα ζοζηαηζηά 

ηαζ αγς-πνςζηζηέξ ή πμθοηοηθζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ 

Πίκαηα 1 (http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-204.html). 

 

Υξσζηηθή Υεκηθή ζχζηαζε Laser* 

(απνηειεζκαηηθφηεηα**) 

Μαφνδ Άκεναηαξ QS RL (1−3), QS Nd:YAG (1−3), 

QS Alex (1−3) 

Κοακή Αθμοιίκζμ ημο ημααθηίμο QS RL (≤2), QS Nd:YAG (≤2), 

QS Alex (1−2) 

Καθέ Έκοδνμ μλείδζμ ημο ζζδήνμο QS RL (≤2), QS Nd:YAG (≤2) 

Πνάζζκδ Ολείδζμ ημο πνςιίμο QS RL (≤2), QS Nd:YAG (≤2) 

Μςα Μαβκήζζμ QS RL (1−3), QS Nd:YAG (≤2), 

QS Alex (≤2) 

Κυηηζκδ Θεζμφπμξ οδνάνβονμξ QS FD Nd:YAG (1−3), Dye/510 

(1−3) 

Λεοηή Ολείδζμ ημο ηζηακίμο Ακελάνηδηα απυ ημκ ηφπμ laser 

(≤1) 

Κίηνζκδ Θεζμφπμ ηάδιζμ QS RL (≤2), QS Nd:YAG (≤2), 

Dye/510 (≤2) 

 

Πίλαθαο 1. Υδιζηή ζφζηαζδ ηςκ ζπμοδαζυηενςκ ακυνβακςκ πνςζηζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ηαημοάγ ηαζ ηαηαθθδθυηενμξ ηφπμξ laser βζα ηδκ αθαίνεζδ 

ημο ηαημοάγ ακάθμβα ιε ημ πνχια ημο. * Σφπμζ lasers (ιήημξ ηφιαημξ): QS RL: 

Quality-switched ruby laser (694 nm), QS Nd:YAG: Quality-switched 

neodymium:yttrium aluminium garnet (1064 nm), FD QS Nd:YAG: Frequency 

doubling QS Nd:YAG (532 nm), QS Alex: Quality-switched alexandrite (755 nm), 

Dye/510: Flashlamp-pumped dye laser (510 nm), ** Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδκ 

απμιάηνοκζδ ηαημοάγ ζε ηθίιαηα 0-3. Πδβή: Pfirrmann G, Karsal S, Roos S, 

Hammes S, Raulin C., Tattoo removal - state of the art. J Dtsch Dermatol Ges. 

2007, 5:889-897. 

 

ηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία μνίγεηαζ υηζ: ηα πνδζζιμπμζμφιεκα ζηα ενβαζηήνζα 

δενιαημζηζλίαξ πνχιαηα ηαζ ααθέξ, εα πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ 

πζζημπμζδηζηυ ηαηαθθδθυηδηαξ ημο ανιυδζμο επίζδιμο Φμνέα ηδξ Υχναξ 

πνμέθεοζήξ ημοξ ή απυ ζπεηζηή αεααίςζδ Κναηζημφ Φμνέα, απυ ηδκ μπμία εα 
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πνμηφπηεζ υηζ δ επζπείνδζδ παναζηεοήξ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ θεζημονβεί 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ ζηδ Υχνα πνμέθεοζδξ δζαηάλεζξ (Τ.Γ. Αν. 

Τ1β/ΓΠ/μζη.21172/03, ΦΔΚ Β 306/14.03.03). 

 

Οη ρξσζηηθέο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

 

Ζ είζμδμξ ηδξ πνςζηζηήξ ζημ δένια δζά ιέζμο ιζαξ ηναοιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ πνςζηζηήξ, ηδκ έκηαζδ ημο ηναοιαηζζιμφ ηαζ ηδκ 

ζδζμζοβηναζία ημο αηυιμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε ζδζαίηενα έκημκεξ ημπζηέξ 

ακηζδνάζεζξ. Χξ ζοκέπεζα ηδξ θθεβιμκχδμοξ ακηίδναζδξ ηαζ ηδξ θειθζηήξ 

απαβςβήξ ηδξ πνςζηζηήξ, δ ειθάκζζδ ημο ηαημοάγ ζηαεενμπμζείηαζ ανβά ζε 

δζάζηδια ιενζηχκ εαδμιάδςκ ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ ιεηά απυ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ επμφθςζδξ ηδξ αθάαδξ. ηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο 

ηαημοάγ, δ πνςζηζηή εκημπίγεηαζ ηονίςξ ιε ηδ πδιζηά αδνακή ιμνθή 

εκδμηοηηάνζςκ ζοζπεζνςιάηςκ (δζαιέηνμο 0,5 - 10,0 mm) ζε δεοηενμηαβή 

θοζμζχιαηα ιαηνμθάβςκ ημο πμνίμο ηαζ ζε αάεμξ 1 - 3 mm απυ ηδκ επζθάκεζα 

ηδξ επζδενιίδαξ (Kazandjieva J, 2007). 
 
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΤΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΧΣΗΚΔ 

 

- Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο, αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο 

  

Γζα ηζξ ακηζδνάζεζξ οπενεοαζζεδζίαξ ηφνζμ αίηζμ είκαζ δ πνςζηζηή. Οζ πνςζηζηέξ 

ηδξ δενιαημζηζλίαξ πενζέπμοκ πμθθά δοκδηζηά αθθενβζμβυκα, υπςξ εεζμφπμ 

οδνάνβονμ, εεζμφπμ ηάδιζμ, μλείδζμ ημο ζζδήνμο, αθμοιίκζμ ημ ημααθηίμο, 

ιαββάκζμ, πνχιζμ, ηζηάκζμ η.ά. Ζ ακελέθεβηηδ πνήζδ ιδ εβηεηνζιέκςκ πνςζηζηχκ 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εθθζπή βκχζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ, πενζθαιαακμιέκςκ 

ηςκ ηαηάθμζπςκ ηαζ ηςκ πνμζιίλεςκ απυ ηδ αζμιδπακζηή δζαδζηαζία παναβςβήξ 

ημοξ, είκαζ δ ηονζυηενδ αζηία ηδξ ζπεηζηά ζοπκήξ εηδήθςζδξ αθθενβζηχκ 

ακηζδνάζεςκ. Γοζηοπχξ, ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ ιυκμκ υηακ πενζβναθεί ιζα ηέημζα 

ακεπζεφιδηδ ακηίδναζδ μζ πνςζηζηέξ εθέβπμκηαζ ηαζ ηαοημπμζμφκηαζ ηα 

αθθενβζμβυκα (Setlur J, 2007). 

Έπμοκ βίκεζ πνμζπάεεζεξ ιείςζδξ ηςκ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ ιε 

ακηζηαηάζηαζδ αθθενβζμβυκςκ ηαζ ηοπμπμίδζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ πνςζηζηχκ. 

Έηζζ, βζα πανάδεζβια, μ οδνάνβονμξ, πμο απμηεθμφζε ζοζηαηζηυ ηδξ ηυηηζκδξ 

πνςζηζηήξ ηαζ ήηακ οπεφεοκμξ βζα ανηεηέξ ακεπζεφιδηεξ ακηζδνάζεζξ, ζημ ιεηαλφ 

έπεζ ακηζηαηαζηαεεί απυ άθθεξ ααθέξ υπςξ θφθθηλε ψρξα (ferric hydrate) ηαζ 

μνβακζηέξ θοηζηέξ ααθέξ (π.π. ημηηζκυλοθμ). Παν’ υθα αοηά, δ εοαζζεδζία ζηζξ 

ηυηηζκεξ πνςζηζηέξ ιπμνεί ηαζ πάθζ κα ειθακζζηεί (Mortimer NJ, 2003). 

Οζ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηζξ πνςζηζηέξ ημο ηαημοάγ ηαλζκμιμφκηαζ ζε μλείεξ 

θθεβιμκχδεζξ ακηζδνάζεζξ, ζε αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ οπενεοαζζεδζίαξ, ζε 
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ημηηζςιαηχδεζξ, ζε θεζπδκμεζδείξ ηαζ ζε ρεοδμθειθςιαηχδεζξ ακηζδνάζεζξ (Kaur 

RR, 2009). 

Τπάνπεζ έκα ιεβάθμ εφνμξ ηθζκζηχκ εηδδθχζεςκ ιε ηζξ μπμίεξ ειθακίγεηαζ ιζα 

ηέημζα εοαζζεδζία, υπςξ δ δενιαηίηζδα ελ επαθήξ, δ ηκίδςζδ, δ θςημδενιαηίηζδα, 

δ αθθενβζηή ηαηαπθδλία, ηαεχξ ηαζ δ θεζπδκμεζδήξ ή δ ημηηζςιαηχδδξ 

δενιαηίηζδα (είηε ςξ ακηίδναζδ έκακηζ λέκμο ζχιαημξ είηε ςξ ακηίδναζδ 

οπενεοαζζεδζίαξ). Μαηνμπνυεεζιεξ, πζμ ζπάκζεξ επζπθμηέξ έπμοκ ακαθενεεί 

ζηδ αζαθζμβναθία, υπςξ δ ρεοδμεπζεδθζςιαηχδδξ οπενπθαζία, δ ακηίδναζδ 

ηφπμο ιμνθέα ηαζ μζ πμθθαπθέξ επζδενιζδζηέξ ηφζηεζξ (Kluger N, 2008). 

 

- Σνμηθνινγηθά πξνβιήκαηα απφ ηηο ρξσζηηθέο ηνπ ηαηνπάδ  

 

Δκχ δ αθθενβζμθμβζηή ζοιπενζθμνά πμθθχκ πνςζηζηχκ είκαζ βκςζηή, μζ 

ημλζημθμβζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ έπμοκ ιεθεηδεεί ζε ιζηνυηενμ ααειυ, ηαεχξ ηαζ μζ 

ζοκέπεζεξ απυ ηδ ιαηνμπνυκζα πανμοζία ημοξ ζημκ μνβακζζιυ. Μαηνμπνυκζα, 

ζδζαίηενα ηάης απυ έηεεζδ ζηδκ δθζαηή ηαζ ζηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηα 

ηαημοάγ αθθμζχκμκηαζ. Δκ ημφημζξ, δεκ είκαζ ανηεηά ηαηακμδηυ ηζ ζοκέπεζεξ ιπμνεί 

κα έπεζ δ ιεηααμθή ημο πνχιαημξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. ήιενα, μζ 

πενζζζυηενεξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ πνςζηζηέξ ημο ηαημοάγ εηηυξ απυ ακυνβακα 

ζοζηαηζηά πενζέπμοκ αγς-πνςζηζηέξ ή πμθοηοηθζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ δ ιαφνδ ιεθάκδ, πμο είκαζ ζήιενα ζδζαίηενα 

δζαδεδμιέκδ βζα ηδ δδιζμονβία ηαημοάγ, πενζθαιαακμιέκμο ημο ζαηνζημφ ηαημοάγ. 

Ζ ιαφνδ (ζζκζηή) ιεθάκδ είκαζ ιείβια οδνμβμκακενάηςκ, ακάιεζά ημοξ ηαζ 

πμθοηοηθζηχκ ανςιαηζηχκ εκχζεςκ, πμο έπμοκ ηαηαηαβεί απυ ημ International 

Agency for Research on Cancer (IARC) ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πζεακχκ 

ηανηζκμβυκςκ (μιάδα 2Β) βζα ημκ άκενςπμ (Koh MJA, 2009). 

 
ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑΣΟΤΑΕ 

 

- Γεξκαηνζηημία κε ηελ ειεθηξηθή κεραλή 

 

Ο επειααηζηυξ παναηηήναξ ηδξ δενιαημζηζλίαξ ιε δθεηηνζηή ιδπακή, πμο μδδβεί 

ζε θφζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ επζδενιίδαξ ηαζ ηναοιαηζζιυ ημο δένιαημξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοπκά εθθζπή απμζηείνςζδ ηςκ πνςζηζηχκ ηαζ ημο 

πνδζζιμπμζμφιεκμο ελμπθζζιμφ, είκαζ αζηία βζα ιζα ζεζνά δοκδηζηχκ επζπθμηχκ 

υπςξ: 

 

- Λνηκψμεηο 

 

ε πενίπηςζδ ακεπανημφξ απμζηείνςζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ, επζιυθοκζδξ ηςκ 

πνςζηζηχκ ή πθδιιεθμφξ απμθφιακζδξ ηδξ πενζμπήξ ημο δένιαημξ υπμο εα βίκεζ 

ημ ηαημοάγ, οπάνπεζ πζεακυηδηα εκμθεαθιζζιμφ παεμβυκμο πανάβμκηα ιε 
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επαηυθμοεδ θμίιςλδ. ηδ αζαθζμβναθία έπμοκ ακαθενεεί πενζζηαηζηά ιυθοκζδξ 

απυ ιζηνυαζα (Staphylococcus, Streptococcus, Mycobacterium bovinum, 

Treponema pallidum, Mycobacterium leprae, Clostridium tetani), ζμφξ (HSV, HPV, 

HIV, HBV, HCV) ηαζ ιφηδηεξ (Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum). 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, πανά ηδκ ακεηδμημθμβζηή ηεηιδνίςζδ ιεηάδμζδξ 

θμζιχλεςκ ςξ ζοκέπεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο ηαημοάγ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, εκ 

ημφημζξ δ αηνζαήξ επζηζκδοκυηδηα ημο ηαημοάγ ςξ πανάβμκηα δζαζπμνάξ 

αζιαημβεκχξ ιεηαδζδμιέκςκ κμζδιάηςκ παναιέκεζ αηυιδ άβκςζηδ, εκχ είκαζ 

ακαβηαίεξ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ πνμηεζιέκμο κα απμζαθδκζζηεί μ αηνζαήξ νυθμξ 

ηδξ ημζιδηζηήξ δενιαημζηζλίαξ ζηδ ιεηάδμζδ θμζιμβυκςκ παναβυκηςκ, υπςξ μ 

HIV ή μ HCV (Hwang LY, 2006). 

 

- αξθνεηδή θνθθηψκαηα 

 

Tα ημηηζχιαηα ζηδκ πενζμπή ημο ηαημοάγ είκαζ ζπεηζηά ζοπκυ εφνδια ζε 

αζεεκείξ ιε ζανημείδςζδ, εκχ έπμοκ πενζβναθεί ηαζ ςξ δ πνχηδ εηδήθςζδ ηδξ 

κυζμο. ηδκ πνυζθαηδ αζαθζμβναθία, ζε πενίπηςζδ ειθάκζζδξ ημηηζχιαημξ 

ζηδκ πενζμπή ηαημοάγ ζοζηήκεηαζ πεναζηένς έθεβπμξ βζα ηδκ πανμοζία 

ζανημείδςζδξ (Baumgartner M, 2010). 

 

- Όγθνη δέξκαηνο 

 

Ο ηναοιαηζζιυξ, μζ μοθέξ ηαζ δ πνυκζα θθεβιμκή έπμοκ ακαθενεεί ςξ 

πνμδζαεεζζημί πανάβμκηεξ ζηδκ ειθάκζζδ κεμπθαζιάηςκ ημο δένιαημξ. Σμ 

ηαημοάγ είκαζ ιζα ηναοιαηζηή δζαδζηαζία πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ εζζαβςβή 

ελςβεκμφξ πνςζηζηήξ ζημ δένια, ιε δοκδηζηά ηανηζκμβυκεξ ζδζυηδηεξ. ηδ 

αζαθζμβναθία έπμοκ πενζβναθεί ιειμκςιέκα πενζζηαηζηά ειθάκζζδξ 

ααζζημηοηηανζημφ ηανηζκχιαημξ, αηακεμηοηηανζημφ ηανηζκχιαημξ, ηαημήεμοξ 

ιεθακχιαημξ, αθθά ηαζ ηεναημαηακεχιαημξ ημο δένιαημξ ζηδκ πενζμπή ημο 

ηαημοάγ. Δκ ημφημζξ, μ αηνζαήξ νυθμξ ημο ηαημοάγ ζηδκ παεμβέκεζδ 

κεμπθαζιάηςκ ημο δένιαημξ πνήγεζ πεναζηένς δζενεφκδζδξ, οπυ ημ πνίζια ηδξ 

ζπακζυηδηαξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πενζζηαηζηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ορδθή 

ζοπκυηδηα ηςκ υβηςκ ημο δένιαημξ ηαζ ηδκ εονεία δζάδμζδ ηςκ δζαθυνςκ 

ιμνθχκ δενιαημζηζλίαξ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ (Kluger N, 2008). 

 

- Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ζε αζζελείο κε ηαηνπάδ 

 

Πμθθέξ πνςζηζηέξ πενζέπμοκ ιεηαθθζηά ζημζπεία, ιε απμηέθεζια ημ ιαβκδηζηυ 

πεδίμ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδ ιαβκδηζηή ημιμβναθία (MRI) κα έθηεζ ημ 

ζζδδνμιαβκδηζηυ ζημζπείμ (π.π. μλείδζμ ημο ζζδήνμο) ιε ζοκέπεζα κα 

παναηδνμφκηαζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ. Έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ αζεεκχκ πμο 

θένμοκ ηαημοάγ ηαζ οπμαθήεδηακ ζε ΜRI πανμοζίαζακ ζοιπηχιαηα, υπςξ 
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ενεεζζιυ, εθίδνςζδ ηαζ αίζεδια ηαφζμο ηαζ πζμ ζπάκζα έβηαοια ζημ ζδιείμ ημο 

ηαημοάγ. Ζ έβηαζνδ βκςζημπμίδζδ ζημ δζεκενβμφκηα ηδκ ελέηαζδ ζαηνυ υηζ μ 

αζεεκήξ θένεζ ηαημοάγ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο ζχιαηυξ ημο, ηαεχξ ηαζ δ θήρδ 

πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ, υπςξ έκα ηνφμ επίεεια ζημ ζδιείμ ημο ηαημοάγ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ελέηαζδξ, ιπμνεί κα ιεζχζμοκ ζδιακηζηά ηζξ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ 

ηςκ παναπάκς επζπθμηχκ (Kuczowski KM. 2007). 

 

- Σαηνπάδ κε ρξήζε ρέλαο 

 

Σμ ηαημοάγ ιε πνήζδ πέκαξ είκαζ δ ζοπκυηενδ ιέεμδμξ πανμδζημφ ημζιδηζημφ 

ηαημοάγ ζημκ πμθζηζζιζηυ ιαξ πχνμ, ιε ζπεηζηά εονεία δζάδμζδ ηαζ ζε άημια 

πνμεθδαζηήξ ηαζ εθδαζηήξ δθζηίαξ.  

Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιδ ηναοιαηζηή δζαδζηαζία ηαεχξ ζοκίζηαηαζ ζηδ ααθή ηδξ 

ηεναηίκδξ ζηζαάδαξ ηδξ επζδενιίδαξ, εκχ μζ επζπθμηέξ πμο ειθακίγμκηαζ ιε ηδ 

πνήζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο δεκ μθείθμκηαζ ζηδ πνςζηζηή αοηή ηαε’ εαοηή 

αθθά ζοκήεςξ ζηα έηδμπα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα επζηαπφκμοκ ηδ 

δζαπεναηυηδηα ημο πνςζηζημφ δζαθφιαημξ ζηδκ ηεναηίκδ ζηζαάδα ηαζ ηδ 

δζαδζηαζία ημο ζηεβκχιαημξ ηδξ πνςζηζηήξ ζηδκ επζθάκεζα ημο δένιαημξ.  

Χξ δ πθέμκ ζδιακηζηή πδβή ακεπζεφιδηςκ ακηζδνάζεςκ έπεζ εκημπζζηεί υηζ είκαζ 

δ πενζεηηζηυηδηα ηδξ πνςζηζηήξ ζε PPD. Ζ ιμνθμθμβία ηδξ δενιαηζηήξ αθάαδξ 

πμο πνμηαθείηαζ ιπμνεί κα πμζηίθθεζ ζδιακηζηά.  

Έηζζ, έπμοκ πενζβναθεί δενιαηίηζδα/έηγεια, θεζπδκμεζδήξ ακηίδναζδ, 

θοζαθζδχδεζξ αθάαεξ ή αθάαεξ ημο ηφπμο ημο πμθφιμνθμο ενοεήιαημξ ζημ 

ζδιείμ ημο ηαημοάγ. Δπίζδξ, έπεζ ακαθενεεί ακηζδναζηζηή οπενηνίπςζδ ιία 

εαδμιάδα ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ πέκαξ, δ μπμία οπμπχνδζε αοηυιαηα ιεηά 

απυ 3-4 ιήκεξ. Άιεζεξ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ, υπςξ δ ηκίδςζδ, δ ακαθοθαλία, δ 

μλεία ακαπκεοζηζηή ή αηυιδ ηαζ δ κεθνζηή ακεπάνηεζα έπμοκ ηαηαβναθεί ζηδ 

αζαθζμβναθία ςξ ζοκέπεζα ηαημοάγ ιε πέκα.  

Μζα ακμζηηή επζδενιζδζηή δμηζιαζία ιε ιζηνή πμζυηδηα πνςζηζηήξ βζα ηδκ 

απμηάθορδ ηοπυκ εοαζζεδζίαξ πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο ηαημοάγ ιπμνεί κα 

ζοιαάθεζ ζηδκ πνυθδρδ ιενζηχκ πενζζηαηζηχκ, ηαεχξ ηαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο PPD ζηδ πνςζηζηή ζηα επζηνεπηά υνζα (Gunasti S, 2010). 

Αλίγεζ υιςξ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαεχξ δ πέκα πνμζημθθάηαζ ζηδκ ηεναηίκδ ζηζαάδα 

ηδξ επζδενιίδαξ ηαζ παναιέκεζ εηεί ιέπνζ κα απμαθδεεί, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

θοζζμθμβζηήξ ακακέςζδξ ημο δένιαημξ οπάνπεζ ανηεηυξ πνυκμξ ζηδ δζάεεζδ ημο 

ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ημο αζεεκμφξ χζηε κα πνμηθδεεί ηθζκζηά ειθακήξ 

εοαζζεδημπμίδζδ ήδδ ζημ πθαίζζμ ηδξ πνχηδξ εθανιμβήξ ζε έκα άημιμ πςνίξ 

πνμδβμφιεκδ εοαζζεδημπμίδζδ.  

Απχηενεξ επζπθμηέξ ηαημοάγ ιε πνήζδ πέκαξ πενζθαιαάκμοκ ηδ ιεηαθθεβιμκχδδ 

οπμ ή οπενιεθάβπνςζδ, ηδκ ημπζηή μοθή ηαζ ηδ ιυκζιδ εοαζζεδημπμίδζδ ζε 

ζοβηεηνζιέκα έηδμπα (Bukhari IA, 2005). 
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- «Απηνθφιιεην» ηαηνπάδ 

 

Απυ ηδκ πνμζζηή αζαθζμβναθία δεκ πνμηφπηεζ ζοζπέηζζδ ηςκ αοημηυθθδηςκ 

ηαημοάγ ιε ζοβηεηνζιέκεξ επζπθμηέξ. Απαζημφκηαζ πεναζηένς ιεθέηεξ βζα ηδ 

δζενεφκδζδ πζεακχκ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηαημοάγ, 

ζδζαίηενα επεζδή πνυηεζηαζ βζα ιζα ιμνθή πμο απεοεφκεηαζ ηονίςξ ζε παζδζά 

(Rastogi SC, 2005). 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Δξγαιεία Γεξκαηνζηημίαο 

 

φιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία απαναίηδηα ενβαθεία, ιδπακήιαηα, υνβακα, 

ζοζηεοέξ ηαζ ζηεφδ βζα ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ενβαζηδνίμο δενιαημζηζλίαξ 

είκαζ ηα ελήξ: 

 

- Γεξκαηνζηίθηεο (ηεθαθή δενιαημζηζλίαξ ή ιδπακή ηαημοάγ) είκαζ ημ ααζζηυ 

ενβαθείμ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δενιαημζηζλίαξ, ζημ μπμίμ εθανιυγμκηαζ μζ θααέξ, μζ 

ιεηαθθζηέξ ιπάνεξ ηςκ αεθυκςκ ηαζ μζ αεθυκεξ. Ζ ηαηαζηεοή ημο εα πνέπεζ κα 

είκαζ ηέημζα, χζηε κα επζηοβπάκμκηαζ ζπεδυκ ακεπαίζεδηεξ πμθθαπθέξ 

επζδενιζηέξ δζεζζδφζεζξ ακά δεοηενυθεπημ, πςνίξ κα πνμζαάθθεηαζ ημ πυνζμ ηαζ 

οπμδυνζμ ζηνχια ημο ακενχπζκμο δένιαημξ. 

 

- Λαβέο δεξκαηνζηίθηε: εθανιυγμοκ αζδςηά ζημκ δενιαημζηίηηδ ηαζ ζε αοηέξ 

εζζάβμκηαζ μζ ιπάνεξ αεθμκχκ. Δίκαζ απυ ακμλείδςημ αηζάθζ ηαζ ιεηά απυ ηάεε 

πνήζδ οπμπνεςηζηά απμθοιαίκμκηαζ ζηδκ ζοζηεοή οπενήπςκ ηαζ ηαηυπζκ 

απμζηεζνχκμκηαζ ζημκ ηθίαακμ. 

 

- Μπάξεο βεινλψλ. Αθμφ μθμηθδνςεεί έκα ζπέδζμ δενιαημζηζλίαξ, απμζπάηαζ ημ 

εκζαίμ ζχια αεθμκχκ απυ ηζξ ιπάνεξ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μζ ιπάνεξ οπμπνεςηζηά 

ηαεανίγμκηαζ ζηδκ ζοζηεοή οπενήπςκ ηαζ απμζηεζνχκμκηαζ ζημκ ηθίαακμ. 

 

- Βειφλεο είλαη εηδηθέο κεηαιιηθέο αλνμείδσηεο βειφλεο γηα δεξκαηνζηίμηα κίαο 

ρξήζεο. Κμθθζμφκηαζ ιε ημθθδηήνζ ανπζηά ιεηαλφ ημοξ εθανιμγυιεκεξ ζε ηαθμφπζ 

αεθμκχκ ηαζ ακάθμβα ιε ημ ηιήια ημο ζπεδίμο δενιαημζηίλζαξ, (π.π. ηνείξ αεθυκεξ 

βζα πενίβναιια ζπεδίμο, πέκηε αεθυκεξ βζα ζηζέξ, επηά αεθυκεξ βζα βέιζζια), ηαζ 

ηαηυπζκ ημ εκζαίμ ζχια αεθμκχκ ημθθζέηαζ ζηδκ ακμλείδςηδ ιεηαθθζηή ιπάνα, 

αθμφ εθανιμζεμφκ αεθυκεξ ηαζ ιπάνα ζε εζδζηυ ηαθμφπζ βζα ιπάνεξ, χζηε κα 

επζηεοπεεί δ πθήνδξ εοεοβνάιιζζδ ιπάναξ ηαζ αεθμκχκ. Κάεε εκζαίμ ζχια 

αεθμκχκ πνζκ ηδ πνήζδ ημο απμθοιαίκεηαζ ηαζ απμζηεζνχκεηαζ. Μεηά ηδκ πνήζδ 

μζ αεθυκεξ απμζπχιεκεξ απυ ηζξ ιπάνεξ, απνδζηεφμκηαζ ηαζ απμννίπημκηαζ ζημ 

εζδζηυ δμπείμ. 
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- Σξνθνδνηηθφ: πανέπεζ νεφια ζημ δενιαημζηίηηδ, ιέζς ηαθςδίμο ηαθοιιέκμο ιε 

οθζηυ ιίαξ πνήζδξ, πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημκ πεθάηδ. 

 

- Πεηάιη θαη θαιψδην δεξκαηνζηίθηε: ιέζς αοηχκ ηνμθμδμηείηαζ μ δενιαημζηίηηδξ 

ιε νεφια ηαζ δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημκ πεθάηδ. 

 

- πζθεπή θαζαξηζκνχ ππεξήρσλ: ηδκ ζοζηεοή αοηή ηαζ πνζκ ηδκ απμζηείνςζδ 

ηθζαάκμο απμθοιαίκμκηαζ (αθμφ πνμδβμοιέκςξ έπμοκ αμονηζζζεεί ιε 

ακηζααηηδνζδζαηυ ζαπμφκζ ηαζ λεπθοεεί ιε γεζηυ κενυ) ειααπηζγυιεκεξ ζε εζδζηυ 

πδιζηυ οβνυ οπενήπςκ αθ’ εκυξ μζ ηαζκμφνβζεξ αεθυκεξ απυ ηα οπμθείιιαηα ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ημθθήζεςξ, ηαζ αθ’ εηένμο μζ πνδζζιμπμζδιέκεξ θααέξ ηαζ ιπάνεξ 

απυ ηα οπμθείιιαηα πνςιάηςκ. Σα πνμξ απμθφιακζδ οθζηά ενβαθεία 

παναιέκμοκ ζηδκ εκ θεζημονβία ζοζηεοή ζημοξ 60 °C (ααειμφξ Κεθζίμο) βζα 

πενζζζυηενμ απυ ηνζάκηα (30′) θεπηά ηδξ χναξ. Καηυπζκ ηα απμθοιακεέκηα 

ενβαθεία ημπμεεημφκηαζ ηάης απυ ηνεπμφιεκμ κενυ, χζηε κα απμιαηνοκεμφκ ηα 

οπμθείιιαηα ημο πδιζημφ οβνμφ. 

 

- Απνζηεηξσηήο (ηθίαακμξ) επαββεθιαηζηυξ: μ ηθίαακμξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα 

απμζηεζνςεμφκ μζ θααέξ ημο δενιαημζηίηηδ ηαζ μζ ιπάνεξ αεθμκχκ, πμο ένπμκηαζ 

ζε επαθή ιε ημκ πεθάηδ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ απμζηείνςζδ ημο εκζαίμο ζχιαημξ 

αεθμκχκ ιζαξ πνήζδξ. 

 

Οζ πνδζζιμπμζμφιεκμζ απνζηεηξσηέο (ηθίαακμζ) ιπμνεί κα είκαζ: 

 

α) Ξεξνχ Σχπνπ: Σα πνμξ απμζηείνςζδ ενβαθεία παναιέκμοκ ζημκ 

εκενβμπμζδιέκμ βζα εηαηυκ είημζζ (120΄) θεπηά ηδξ χναξ απμζηεζνςηή ζημοξ 

180°C. 

 

α) Τγξνχ Σχπνπ: Σα πνμξ απμζηείνςζδ ενβαθεία πνμ-εζςηθείμκηαζ ζε εζδζηά 

θαηεθάηζα ιζαξ πνήζδξ ηαζ ηαηυπζκ ημπμεεημφκηαζ εκηυξ ημο ηθζαάκμο, ζφιθςκα 

ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πνήζδξ ημο, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ πθήνδξ 

απμζηείνςζδ. 

 

β) Απνζηεηξσηέο Άιισλ Σχπσλ, πμο ιε ηδ πνήζδ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ 

πνμδζαβναθέξ ημοξ, επζηοβπάκεηαζ πθήνδξ απμζηείνςζδ. 

 

- Πάγθνο εξγαζίαο: είκαζ έκαξ επίπεδμξ ηαζ θείμξ πάβημξ ηαζ πάκς ζ’ αοηυκ 

ημπμεεηείηαζ εζδζηυ θφθθμ ιίαξ πνήζδξ, πμο απυ ηδκ υρδ επαθήξ ημο ιε ημκ 

πάβημ είκαζ πθαζηζηυ ηαζ απυ ηδκ άθθδ υρδ είκαζ πάνηζκμ. Πάκς ζημ θφθθμ αοηυ 

ημπμεεημφκηαζ ηα οθζηά ηαζ ηα ενβαθεία ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δενιαημζηζλίαξ. Ο 

πάβημξ οπμζηδνίγεηαζ απυ αοηυκμιμ νοειζγυιεκμ θςηζζιυ. 
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- Φεθαζηήξαο: ζημκ μπμίμ ημπμεεηείηαζ απμζηεζνςιέκμ (ιεηά απυ αναζιυ) κενυ 

ηαζ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ζημκ πάβημ ενβαζίαξ δίπθα ζημκ δενιαημζηζηημπμζυ βζα 

κα ρεηάγεηαζ, υπμηε απαζηείηαζ, δ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ, ζηδκ μπμία 

πναβιαημπμζείηαζ δ δενιαημζηζλία. Ο ρεηαζηήναξ ιεηά απυ πνήζδ ηαθφπηεηαζ 

απυ οθζηυ ιίαξ πνήζδξ. 

 

- Τγξφ απνιχκαλζεο επηθαλεηψλ: πνδζζιεφεζ βζα ηδκ απμθφιακζδ ηςκ επζθα-

κεζχκ ενβαζίαξ. 

 

- Κάδνο απνξξηκκάησλ: είκαζ ακμλείδςημξ ηαζ εθμδζαζιέκμξ πάκημηε ιε ζαημφθα 

απμννζιιάηςκ. Γζαεέηεζ πεηάθζ πμδζμφ, πμο νοειίγεζ ημ άκμζβια ηαζ ημ ηθείζζιμ 

ημο. Βνίζηεηαζ δίπθα ζημκ δενιαημζηζηημπμζυ βζα ηδκ απυννζρδ πανηζχκ ηαζ 

άθθςκ οθζηχκ ιίαξ πνήζδξ (εηηυξ απυ ηζξ πνδζζιμπμζδιέκεξ αεθυκεξ ιζαξ 

πνήζδξ, πμο απμννίπημκηαζ ζημ εζδζηυ δμπείμ). 

 

- Γνρείν απφξξηςεο βεινλψλ κηαο ρξήζεο: είκαζ εζδζηυ δμπείμ, πμο πνμεζδμπμζεί 

βζα ημ πενζεπυιεκυ ημο. ε αοηυ απμννίπημκηαζ μζ πνδζζιμπμζδιέκεξ αεθυκεξ, ηαζ 

ηαηυπζκ απμζηέθθεηαζ ζημ πθδζζέζηενμ κμζμημιείμ, ή ζε άθθδ πενίπηςζδ ζημ 

πθδζζέζηενμ ενβαζηήνζμ ή θανιαηείμ, πμο ελοπδνεηείηαζ απυ κμζμημιείμ βζα ηδκ 

απυννζρδ ζαηνζηήξ θφζεςξ απμννζιιάηςκ. 

 

- Καιάη αλνμείδσην: πνδζζιεφεζ ζηδ δζαδζηαζία ζοβηυθθδζδξ ηςκ αεθμκχκ. 

 

- Μεγεζπληηθφο θαθφο: πνδζζιεφεζ βζα ηδκ παναηήνδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηυθθδζδξ 

ηαζ ημο εοεφβναιιμο απμηεθέζιαηυξ ηδξ. 

 

- Πιαζηηθά θαπάθηα, ζπάηνπιεο, μπξαθάθηα, γάληηα, ζηάκπεο κηαο ρξήζεο. 

 

α) Πιαζηηθά θαπάθηα κηαο ρξήζεο: είκαζ ιζηνμφ ιεβέεμοξ, ηαζ ζε ηάεε έκα απυ 

αοηά ημπμεεηείηαζ δ απαναίηδηδ πμζυηδηα πνχιαημξ, πμο πνυηεζηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα έκα ζπέδζμ δενιαημζηζλίαξ (π.π. βζα έκα ζπέδζμ πμο εα έπεζ 

ηνία πνχιαηα, πνδζζιμπμζμφιε ηνία ηαπάηζα). Όηακ μθμηθδνςεεί ημ ζπέδζμ ηα 

ηαπάηζα ιε ηδκ ηοπυκ οπμθεζπυιεκδ πνςζηζηή απμννίπημκηαζ. 

 

α) πάηνπιεο κηαο ρξήζεο: είκαζ ιζηνέξ λφθζκεξ ζπάημοθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα ηδκ επάθεζρδ ααγεθίκδξ (ιδ ανςιαηζηήξ) ζημ δένια πνζκ ηδ δδιζμονβία εκυξ 

ζπεδίμο, ηαζ επμοθςηζηήξ αθμζθήξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ημο ζπεδίμο. 

 

β) Ξπξαθάθηα κηαο ρξήζεο: πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ημπζηή απμηνίπςζδ ημο 

ζδιείμο, υπμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεεί δ δενιαημζηζλία. 
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δ) Γάληηα κηαο ρξήζεο: πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημκ δενιαημζηζηημπμζυ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ζπεδίμο δενιαημζηζλίαξ. Σα βάκηζα εα αθθάγμκηαζ 

ηάεε θμνά πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ιδ απμζηεζνςιέκα οθζηά ηαζ οθζηά ιίαξ 

πνήζδξ. διεζχκεηαζ υηζ πνζκ ηδκ ανπή δδιζμονβίαξ εκυξ ζπεδίμο δενιαημζηζλίαξ, 

μ δενιαημζηζηημπμζυξ πθέκεζ ηαεανά ηα πένζα ημο ιέπνζ ημοξ αβηχκεξ ιε 

ακηζζδπηζηυ ζαπμφκζ. 

 

ε) ηάκπεο κηαο ρξήζεο: πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμηφπςζδ ημο ζπεδίμο, πμο 

πνυηεζηαζ κα δενιαημζηζπεεί ζημ επζθεβιέκμ ζδιείμ ημο ζχιαημξ. 

 

- Καηαπξαυληηθή θαιιπληηθή αινηθή: πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ επάθεζρδ ημο 

ζδιείμο, πμο ιυθζξ έπεζ δενιαημζηζπεεί, ηαζ βίκεηαζ ιε ζπάημοθα ιίαξ πνήζδξ. 

 

Ο δενιαημζηζηημπμζυξ οπμπνεμφηαζ: 

 

1. Να δζεκενβεί ηδ δενιαημζηζλία ιυκμ ζε άημια, πμο έπμοκ ζοιπθδνχζεζ ημ 18μ 

έημξ ηδξ δθζηίαξ ημοξ, εκχ βζα ημοξ ηάης ηςκ 18 εηχκ, εα πνέπεζ κα δζεκενβείηαζ 

ιυκμ πανμοζία ηδδειυκα ηαζ κα οπάνπεζ έββναθδ ζπεηζηή ζοβηαηάεεζδ απυ 

αοηυκ. 

 

2. Να ιδκ πανέπεζ ζοιαμοθέξ πενί οβζχκ ή ιδ ηαηαζηάζεςκ ημο ζχιαημξ, ηαεχξ 

ηαζ μπμζαδήπμηε ζαηνζηή βκςιάηεοζδ. 

 

3. Να ιδκ δζεκενβεί ζαηνζηέξ πνάλεζξ, μφηε ιε οπυδεζλδ, ή ιε ηαεμδήβδζδ, ή ιε 

ζοκενβαζία ζαηνμφ μπμζαζδήπμηε εζδζηυηδηαξ. 

 

4. Να ιδκ πνμααίκεζ, ηαε’ μζμκδήπμηε ηνυπμ, ζε αθαίνεζδ ηδξ δενιαημζηζλίαξ 

(Τ.Γ. Αν. Τ1β/ΓΠ/μζη.21172/03, ΦΔΚ Β 306/14.03.03, άνενμ 1). 

 
ΑΓΔΗΑ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΓΔΡΜΑΣΟΣΗΞΗΑ 

 

Ζ άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ενβαζηδνίμο δενιαημζηζλίαξ πμνδβείηαζ ζε 

θοζζηυ ή ζε κμιζηυ πνυζςπμ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 6, ηδξ Α1α/8577/83 

Τβεζμκμιζηήξ Γζάηαλδξ, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζοιπθδνχεδηε ιεηαβεκέζηενα, 

μζ δζαηάλεζξ ηδξ μπμίαξ έπμοκ εθανιμβή ηαζ βζα ηα ενβαζηήνζα δενιαημζηζλίαξ. 

φιθςκα ιε αοηυ, βζα ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ηαηαζηήιαημξ ή ενβαζηδνίμο ή 

ενβμζηαζίμο οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ απαζηείηαζ άδεζα ηδξ μζηείαξ 

Αζηοκμιζηήξ Ανπήξ, πμνδβμφιεκδ ιε ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ ανιυδζαξ Τβεζμκμιζηήξ 

Δπζηνμπήξ ή, ακ δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ημ Νυιμ ηέημζα Δπζηνμπή, ηδξ ανιυδζαξ 

Τβεζμκμιζηήξ Τπδνεζίαξ, υηζ πθδνμφκηαζ μζ υνμζ ηςκ ζπεηζηχκ Τβεζμκμιζηχκ 

δζαηάλεςκ. Γζα ηδ πμνήβδζδ ηδξ ακςηένς άδεζαξ μζ εκδζαθενυιεκμζ πνέπεζ 



 

160 
 

απαναζηήηςξ κα έπμοκ ζοιπθδνχζεζ ημ 18μ έημξ ηδξ δθζηίαξ ημοξ (Α1α/8577/83, 

Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ. Β΄, άνενμ 6). 

ε ηάεε ενβαζηήνζμ δενιαημζηζλίαξ πνέπεζ κα οπάνπεζ Βζαθίμ Τβεζμκμιζηχκ 

Δπζεεςνήζεςκ εκζαίμο ηφπμο, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 12 ηδξ Α1α/8577/83 

Τβεζμκμιζηήξ Γζάηαλδξ βζα κα ηαηαπςνμφκηαζ ζ`αοηυ μζ δζαπζζηχζεζξ, πμο έβζκακ 

ηαηά ημκ οβεζμκμιζηυ έθεβπμ - εββναθέξ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 

12). 

Όζμζ αζημφκ ή επζεοιμφκ κα αζηήζμοκ ημ επάββεθια ημο δενιαημζηζηημπμζμφ, 

πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμζ ιε Βζαθζάνζμ Τβείαξ, ζημ μπμίμ εα αεααζχκεηαζ υηζ 

μ ηάημπυξ ημο δεκ πάζπεζ απυ ιεηαδμηζηυ κυζδια (θοιαηίςζδ, ηναπχιαηα, 

έηδδθεξ δενιαημπάεεζεξ, ζφθζθδ, η.θπ.) ηαζ δεκ είκαζ θμνέαξ εκηενζηχκ 

παεμβυκςκ ιζηνμαίςκ ηαζ παναζίηςκ. ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 14 ηδξ Α1α/ 

8577/83 Τβεζμκμιζηήξ Γζάηαλδξ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 14). 

 

Υψξνη εξγαζηεξίσλ δεξκαηνζηημίαο 

 

Γζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ δενιαημζηζλίαξ απαζηείηαζ πχνμξ επανηήξ, 

χζηε κα ελαζθαθίγμκηαζ μζ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ηαζ άκεηδξ εηηεθέζεςξ 

ηςκ πνμαθεπμιέκςκ ενβαζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ παναιμκήξ ηςκ πεθαηχκ. ηδκ 

Δθθδκζηή Νμιμεεζία μνίγμκηαζ μζ ελήξ πχνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ενβαζηδνίμο 

δενιαημζηζλίαξ: 

 

Υψξνο εξγαζίαο  

 

Ο πχνμξ ενβαζίαξ ηςκ ενβαζηδνίςκ δενιαημζηζλίαξ εα έπεζ ειααδυκ ημοθάπζζημκ 

15 η.ι., βζα ιία εέζδ ενβαζίαξ. Γζα ηδκ πνμζεήηδ εηένςκ εέζεςκ ενβαζίαξ εα 

πνέπεζ κα οπάνπεζ πένακ ηςκ 15 η.ι. ηαζ πχνμξ 10 η.ι. ημοθάπζζημκ, βζα ηάεε ιία 

επζπθέμκ εέζδ ενβαζίαξ. Οζ πχνμζ ηδξ ηάεε εέζδξ ενβαζίαξ πνέπεζ κα είκαζ 

ακελάνηδημζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα πςνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηαηάθθδθμ πχνζζια 

(ημίπμ ή άθθδ ζηενεή ηαηαζηεοή) ιέπνζ φρμξ 2 ιέηνςκ ημοθάπζζημκ. ε 

πενίπηςζδ πμο μ πχνμξ ενβαζίαξ ιε πενζζζυηενεξ απυ ιία εέζεζξ είκαζ εκζαίμξ, 

δ ηάεε ιζα εέζδ ενβαζίαξ εα απμιμκχκεηαζ απυ ηζξ άθθεξ ιε εζδζηή ζονυιεκδ 

ηαηαζηεοή (Τ.Γ. Αν. Τ1β/ΓΠ/μζη.21172/03, ΦΔΚ Β 306/14.03.03). 

Οζ επζθάκεζεξ ηςκ ημίπςκ ηςκ πχνςκ ενβαζίαξ εα είκαζ θείεξ ηαζ αδζαπυηζζηεξ 

επεκδοιέκεξ ιε πθαηίδζα εθοαθςιέκδξ πμνζεθάκδξ, ιέπνζ φρμξ 2 ιέηνςκ, 

ημοθάπζζημκ. ε ηάεε εέζδ ενβαζίαξ ηαζ πθδζίμκ ημο πάβημο ενβαζίαξ εα 

οπάνπεζ οπμπνεςηζηά κζπηήναξ ιε εβηαηάζηαζδ γεζημφ ηαζ ηνφμο κενμφ ιε 

νοειζγυιεκμ ηνμοκυ - ιπαηανία (Τ.Γ. Αν. Τ1β/ΓΠ/μζη.21172/03, ΦΔΚ Β 

306/14.03.03). 

Ζ μνμθή ημο ενβαζηδνίμο εα είκαζ ηαθήξ ηαηαζηεοήξ, πςνίξ νςβιέξ ή μπέξ ή 

άθθα πανυιμζα ακμίβιαηα, ηαζ δ επζθάκεζά ηδξ εα είκαζ θεία ηαζ 
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εθαζμπνςιαηζζιέκδ ή ζηζθαςιέκδ, ακ είκαζ λφθζκδ, ή οδνμπνςιαηζζιέκδ, ακ είκαζ 

απυ αζαεζημημκία (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 19, παν. 1). 

Ακ μ πχνμξ ημο ενβαζηδνίμο ηαθφπηεηαζ απυ ηεναιςηή ή πανυιμζαξ ηαηαζηεοήξ 

ζηέβδ ή απυ ημ λφθζκμ δάπεδμ ημο αιέζςξ οπενηείιεκμο μνυθμο, εα οπάνπεζ 

απαναίηδηα ρεοδμνμθή, εηηυξ ακ μζ ζακίδεξ ηδξ ζηέβδξ ή ημο δαπέδμο είκαζ ηαθά 

πνμζανιμζιέκεξ ζε ζδιείμ πμο κα ιδ δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηεκά, μπυηε δ 

ηαηαζηεοή ρεοδμνμθήξ είκαζ πνμαζνεηζηή.  

ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ δ επζθάκεζα ηδξ μνμθήξ, πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηζξ 

ζακίδεξ ηδξ ζηέβδξ ή ημο δαπέδμο ημο οπενηείιεκμο μνυθμο, εα είκαζ 

εθαζμπνςιαηζζιέκδ ή ζηζθαςιέκδ ηαζ μ κμιέαξ ημο ηαηαζηήιαημξ ή ενβαζηδνίμο 

εα θνμκηίγεζ κα ιδ δδιζμονβμφκηαζ ζημοξ δμημφξ ανάπκεξ ηαζ βεκζηά κα 

δζαηδνείηαζ δ μνμθή απυθοηα ηαεανή. Ακ μ υνμθμξ, πμο ανίζηεηαζ αιέζςξ πάκς 

απυ ημ ενβαζηήνζμ, ηαημζηείηαζ απυ μζημβέκεζα άζπεηδ πνμξ ημκ κμιέα ημφημο, δ 

ηαηαζηεοή ηδξ ρεοδμνμθήξ είκαζ οπμπνεςηζηή, εηηυξ ακ οπάνπεζ δήθςζδ Ν.Γ. 

105/69 ημο ανπδβμφ ηδξ μζημβέκεζαξ αοηήξ υηζ δέπεηαζ κα ιδκ ηαηαζηεοαζεεί δ 

ακςηένς ρεοδμνμθή (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 19, παν. 2). 

Σα δάπεδα ηςκ ενβαζηδνίςκ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ αδζαπυηζζημ οθζηυ 

ηαζ θείμ (ηζζιεκημημκία, ιςζασηυ, πθάηεξ ιανιάνμο) ηαζ εα δζαηδνείηαζ ζε ηαθή 

ηαηάζηαζδ, πςνίξ νςβιέξ ή άθθεξ θεμνέξ, ηαζ απυθοηα ηαεανυ (Α1α/8577/83, 

Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 20, παν. 1). 

Ο αενζζιυξ ηςκ ενβαζηδνίςκ εα είκαζ πθήνδξ ηαζ εα βίκεηαζ ιε ηζξ εφνεξ, ηα 

πανάεονα ηαζ ημοξ θεββίηεξ ηςκ εονχκ ή παναεφνςκ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 

526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 21, παν. 1). 

ε ιζηνά ενβαζηήνζα ιπμνεί κα επζηναπεί δ πνήζδ ηαζ άθθςκ ιέζςκ ηεπκδημφ 

αενζζιμφ, ζηακχκ κα πεηφπμοκ ηδ ζοκεπή ηαζ πθήνδ ακακέςζδ ημο αένμξ, υπςξ 

εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ εζδζημί ακειζζηήνεξ (Ventilateur), πμο ημπμεεημφκηαζ ζε 

ακμίβιαηα ηςκ ημίπςκ ακακεχκμοκ ζοκεπχξ ημκ αένα (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 

526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 21, παν. 4). 

Καηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ιέζςκ ηεπκδημφ αενζζιμφ βεκζηά εα παίνκμκηαζ ιέηνα, 

χζηε ηαηά ηδ θεζημονβία ημοξ κα ιδ δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα οβείαξ ηςκ 

πεθαηχκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ, αηυιδ ηαζ εκμπθήζεζξ ζε αάνμξ ηςκ πενζμίηςκ. Ακ 

ηαηά ηδ θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηεπκδημφ αενζζιμφ πνμηαθμφκηαζ νεφιαηα 

επζηίκδοκα βζα ηδκ οβεία ηςκ πεθαηχκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ ή ευνοαμζ ζε ααειυ 

πμο, ηαηά ηζξ δζαπζζηχζεζξ ηδξ Τβεζμκμιζηήξ Τπδνεζίαξ, κα εκμπθμφκηαζ μζ 

πενίμζημζ, μ ηαηαζηδιαηάνπδξ μθείθεζ κα πάνεζ πνυζεεηα ιέηνα ελμοδεηενχζεςξ 

ηςκ νεοιάηςκ ή ηςκ εμνφαςκ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 21, παν. 

5). 

Ο θςηζζιυξ υθςκ ηςκ πχνςκ ημο ενβαζηδνίμο εα είκαζ επανηήξ ηαζ εα βίκεηαζ 

απυ ηα πανάεονα ηαζ ηζξ οαθμεφνεξ ημο πχνμο, ημ ζοκμθζηυ ειααδυκ ηςκ 

μπμίςκ δεκ εα πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενμ ημο 1/9 ημο ειααδμφ ημο ακηίζημζπμο 

δαπέδμο (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 22, παν. 1). 
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Ακ πνδζζιμπμζείηαζ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ εα πνέπεζ:  

α) Ζ έκηαζδ ημο θςηζζιμφ κα είκαζ επανηήξ, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ εοπενήξ 

ακάβκςζδ εκηφπςκ ζημζπείςκ «αηηζηχκ ηςκ 8 ζηζβιχκ».  

α) Σμ πνχια ημο ηεπκδημφ θςηζζιμφ κα είκαζ υιμζμ ιε εηείκμ ημο θοζζημφ 

θςηζζιμφ.  

β) Ζ ποηκυηδηα ημο θςηυξ κα ιδκ πνμηαθεί εάιαςζδ.  

δ) Ο θςηζζιυξ κα είκαζ ημπζηά ηαζ πνμκζηά μιμζμβεκήξ.  

ε) Ζ πδβή ημο θςηζζιμφ κα ιδκ πνμηαθεί επζαθααή νφπακζδ ημο αένμξ.  

ζη) Οζ θςηζζηζηέξ πδβέξ κα ημπμεεημφκηαζ ηαηάθθδθα, χζηε κα ιεζχκεηαζ δ έκηαζδ 

ηςκ ζηζχκ.  

γ) Οζ θςηζζηζηέξ πδβέξ κα ιδκ είκαζ επζηίκδοκεξ απυ ηδκ άπμρδ πνμηθήζεςξ 

πονηαβζάξ ή εηνήλεςξ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 22, παν. 2). 

Ζ φδνεοζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ δενιαημζηζλίαξ εα βίκεηαζ οπμπνεςηζηά απεοεείαξ 

απυ ημ δίηηομ οδνεφζεςξ ημο Γήιμο ή ηδξ Κμζκυηδημξ, ακ οπάνπεζ ηέημζμ δίηηομ, 

άθθςξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ επζπεζνήζεςξ εα πνδζζιμπμζείηαζ κενυ 

απυ άθθμοξ είδμοξ φδνεοζδ (πδβή, πδβάδζ, η.θπ.) δδιυζζα ή ζδζςηζηή, ηαηάθθδθα 

πνμζηαηεουιεκδ απυ ηζξ επζθακεζαηέξ ηαζ οπυβεζεξ ιμθφκζεζξ. Σμ κενυ ηςκ 

ακςηένς οδνεφζεςκ εα έπεζ απμδεζπεεί ενβαζηδνζαηχξ υηζ πθδνμί ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο πυζζιμο κενμφ, υπςξ αοηά ηαεμνίγμκηαζ ιε ηζξ εηάζημηε 

ζζπφμοζεξ Τβεζμκμιζηέξ Γζαηάλεζξ βζα ημ πυζζιμ κενυ. Απυ ηδκ ζδζςηζηή φδνεοζδ, 

ακ ημφημ είκαζ δοκαηυ, ημ κενυ εα δζμπεηεφεηαζ ιε ηαηάθθδθμ ζςθήκα ζε δελαιεκή 

απυ ιπεηυκ ή θαιανίκα βαθαακζζιέκδ ή απυ οβεζμκμιζηχξ απμδεηηή πθαζηζηή 

φθδ ηαζ απυ εηεί ζηα ζδιεία οδνμθδρίαξ ιε εζςηενζηή οδναοθζηή εβηαηάζηαζδ 

(Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 23, παν. 1). 

ε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ, υηακ δ απεοεείαξ ζφκδεζδ Γδιυζζαξ ή ζδζςηζηήξ 

οδνεφζεςξ ιε ημ ενβαζηήνζμ δεκ είκαζ δοκαηή, θυβς εζδζηχκ ημπζηχκ ζοκεδηχκ, 

ημ κενυ εα ιεηαθένεηαζ ιε εζδζηά αοηζμθυνα μπήιαηα ηαζ εα απμεδηεφεηαζ ζε 

ηαηάθθδθδ οδαημδελαιεκή (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 23, παν. 2). 

Σα δμπεία ιεηαθμνάξ κενμφ εα είκαζ ιεηαθθζηά, απυ βαθαακζζιέκδ θαιανίκα, 

πςνίξ εζςηενζηέξ ζοβημθθήζεζξ ιμθφαδμο ή πθαζηζηά, απυ οβεζμκμιζηχξ 

απμδεηηή πθαζηζηή φθδ ή άθθμ ηαηάθθδθμ απυ οβεζμκμιζηήξ απυρεςξ οθζηυ ηαζ 

εα ηθείκμοκ ζηεβακά, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ απυ 

μπμζεζδήπμηε νοπάκζεζξ ηαζ ιμθφκζεζξ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, 

άνενμ 23, παν. 3). 

Ακ πνδζζιμπμζείηαζ δελαιεκή απμεδηεφζεςξ κενμφ, δ εέζδ ηαζ δ δζάηαλδ 

οβεζμκμιζηήξ πνμζηαζίαξ εα δζαζθαθίγμοκ πθήνςξ ημ κενυ απυ ηάεε ηίκδοκμ 

νοπάκζεςξ ή ιμθφκζεςξ. Δζδζηυηενα, δ δελαιεκή απμεδηεφζεςξ εα είκαζ απυ 

ακμλείδςημ ηαζ βεκζηά ιδ δζαανχζζιμ οθζηυ, ιε ηαθφιιαηα πμο εα έπμοκ πείθδ 

πενζιεηνζηχξ πνμξ ηα ηάης ημοθάπζζημκ 5 εηηζηι. ηαζ ιε ιμκςηζηυ πανέιαθδια, 

χζηε κα απμηθείεηαζ δ είζμδμξ κενχκ, ζηυκδξ ή λέκςκ ζςιάηςκ απυ ημκ αένα, 

ζημκ ποειέκα δε εα οπάνπεζ μπή εηηεκχζεςξ, βζα κα αδεζάγεζ ηεθείςξ ηαηά ημκ 

ηαεανζζιυ ηδξ. Σμ ζηυιζμ ημο ζςθήκα ελυδμο ημο κενμφ εα ανίζηεηαζ ζε φρμξ 5 
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εηηζηι. απυ ημκ ποειέκα ηδξ δελαιεκήξ. Ο αενζζιυξ ηδξ δελαιεκήξ εα βίκεηαζ ιε 

αενζζηήνεξ (ζςθήκεξ), μζ μπμίμζ εα πνμζηαηεφμκηαζ ηαηάθθδθα, χζηε κα 

απμηθείεηαζ δ είζμδμξ εκηυιςκ ή αηαεανζζχκ, δ πςνδηζηυηδηα δε αοηήξ εα 

πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ αζπιχκ ηδξ διενδζίαξ ηαηακαθχζεςξ ηαζ δεκ εα 

παναιέκεζ κενυ απμεδηεοιέκμ ζ’ αοηή πςνίξ ακακέςζδ πενζζζυηενμ απυ 12 

χνεξ. Ο πχνμξ ηδξ δελαιεκήξ εα είκαζ βεκζηά ζημηεζκυξ βζα ηδκ απμθοβή 

ακαπηφλεςξ ιζηνμθοηχκ. Ζ δελαιεκή εα επζεεςνείηαζ ηαζ εα ηαεανίγεηαζ ιε 

έηπθοζδ, απμθφιακζδ ηαζ πθήνδ εηηέκςζδ ζε ηαηηζηά δζαζηήιαηα (Α1α/8577/83, 

Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 23, παν. 4). 

Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ δμπείςκ, πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ πενζέηηεξ 

εκημιμηηυκςκ, θοημθανιάηςκ, ηαζ άθθςκ πανυιμζςκ πδιζηχκ ημλζηχκ μοζζχκ, 

βζα ηδκ απμεήηεοζδ ή βζα ηδ ιεηαθμνά κενμφ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, 

άνενμ 23, παν. 5). 

Ζ οδνμθδρία απυ ηζξ δελαιεκέξ απμεδηεφζεςξ κενμφ εα βίκεηαζ οπμπνεςηζηά ιε 

ηνμοκμφξ. Ζ θήρδ κενμφ ιε ειαάπηζζδ δμπείςκ ζηδκ οδαηαπμεήηδ απαβμνεφεηαζ 

(Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 23, παν. 6). 

 

Υψξνο αλακνλήο πειαηψλ 

 

Ο πχνμξ ακαιμκήξ πεθαηχκ είκαζ οπμπνεςηζηυξ βζα ηα ενβαζηήνζα 

δενιαημζηζλίαξ, εα έπεζ ειααδυ ημοθάπζζημκ 10 η.ι., ηαζ εα είκαζ ηεθείςξ 

απμιμκςιέκμξ απυ ημκ πχνμ ενβαζίαξ ιε ημίπμ. Ο πχνμξ αοηυξ εα 

πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ακαιμκή ηςκ πεθαηχκ ηαζ ζοκμδχκ ημοξ. 

Γεκ επζηνέπεηαζ δ ειπμνία ή δ δζάεεζδ θζακζηχξ, απυ ηα ενβαζηήνζα 

δενιαημζηζλίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ (Τ.Γ. Αν. 

Τ1β/ΓΠ/μζη.21172/03, ΦΔΚ Β 306/14.03.03). 

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο πχνμο ακαιμκήξ πεθαηχκ (ημίπμζ, δάπεδμ, μνμθή) ηαεχξ 

ηαζ βζα ημκ αενζζιυ ηαζ θςηζζιυ ημο ζζπφμοκ μζ ίδζεξ πνμτπμεέζεζξ πμο ζζπφμοκ 

ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο πχνμο ενβαζίαξ ενβαζηδνίμο δενιαημζηζλίαξ 

(Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενα 19, 20, 21, 22). 

 

Xψξνο απνρσξεηεξίνπ θαη πξνζάιακνο  

 

Ο πχνμξ ημο απμπςνδηδνίμο ιε ημκ πνμεάθαιυ ημο εα είκαζ επζπθέμκ ηςκ 

ακαθενυιεκςκ ακςηένς εθάπζζηςκ πχνςκ, ηαηά πενίπηςζδ. Ζ πνμζπέθαζδ ηςκ 

πεθαηχκ πνμξ ημ απμπςνδηήνζμ δεκ επζηνέπεηαζ κα βίκεηαζ ιέζς ημο πχνμο 

ενβαζίαξ (Τ.Γ. Αν. Τ1β/ΓΠ/μζη.21172/03, ΦΔΚ Β 306/14.03.03). 

Ο απαναίηδημξ ανζειυξ απμπςνδηδνίςκ ηαεμνίγεηαζ ακαθυβςξ ημο ανζειμφ ηςκ 

ηαεζζιέκςκ πεθαηχκ, πμο είκαζ δοκαηυκ κα ελοπδνεηδεμφκ ζημ ηαηάζηδια ή ηςκ 

απαζπμθμοιέκςκ ζημ ηαηάζηδια ή ημ ενβαζηήνζμ αηυιςκ ςξ αημθμφεςξ:  
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Αξηζκφο εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ Απαξαίηεηνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ  

 

Μέπνζ 40     1 απμπςνδηήνζμ (ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ)  

 

Απυ 41 ιέπνζ 120    2 απμπςνδηήνζα (1 ακδν. ηαζ 1. βοκαζη.) 

 

Απυ 121 ιέπνζ 250   4 απμπςνδηήνζα (2 ακδν. ηαζ 2 βοκαζη.)  

 

Απυ 251 ιέπνζ 500    6 απμπςνδηήνζα (3 ακδν. ηαζ 3 βοκαζη.)  

 

Ακ ηα απμπςνδηήνζα ακδνχκ οπενααίκμοκ ηα δφμ, δ Τβεζμκμιζηή Τπδνεζία 

ιπμνεί, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ, κα επζηνέρεζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηαηά ημ έκα ηνίημ 

αοηχκ ιε μονδηήνζα οβζεζκμφ ηφπμο (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, 

παν. 3). 

Σα απμπςνδηήνζα ηςκ δενιαημζηζλίαξ εα ανίζημκηαζ ιέζα ζημ πχνμ ημο 

ενβαζηδνίμο ή ζε ζοκέπεζα ιε αοηυκ. Μεηαλφ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ημο πχνμο, 

ζημκ μπμίμ ανίζημκηαζ, εα πανειαάθθμκηαζ, ζδζαίηενμζ πνμεάθαιμζ. ε ελαζνεηζηέξ 

πενζπηχζεζξ, ακ δεκ είκαζ δοκαηή δ ηαηαζηεοή ημοξ ιέζα ζημ πχνμ ημο 

ενβαζηδνίμο ή ζε ζοκέπεζα ιε αοηυκ, ηα απμπςνδηήνζα επζηνέπεζ κα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ έλς απυ ημκ ακςηένς πχνμ, ζε ηαηάθθδθδ εέζδ, δ μπμία εα 

ανίζηεηαζ πθδζζέζηενα πνμξ ημ ηαηάζηδια ή ημ ενβαζηήνζμ απυ ηάεε άθθμ πχνμ 

ηονίαξ πνήζεςξ (ηαηάζηδια, ηαημζηία, ηθπ) λέκδξ πνμξ ηδκ επζπείνδζδ 

ζδζμηηδζίαξ. ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ εα παίνκμκηαζ ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηδξ άκεηδξ πνμζπεθάζεςξ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ πνμξ 

ηα απμπςνδηήνζα (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 4). 

Σα απμπςνδηήνζα ηαζ μζ πνμεάθαιμί ημοξ εα είκαζ ιυκζιδξ ηαηαζηεοήξ (ιε 

ημίπμοξ απυ ημφαθα, πέηνεξ ή άθθα πανυιμζα οθζηά). ε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ, 

βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ή βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ πνμεαθάιςκ 

ημοξ, ιπμνεί κα επζηναπεί, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ ανιυδζαξ Τβεζμκμιζηήξ Τπδνεζίαξ, 

δ πνήζδ ηαζ άθθςκ ηαηαζηεοχκ απυ ζηένεα ηαζ ακεεηηζηά ζηδκ οβναζία οθζηά, ηα 

μπμία πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ελαζθαθίζεςξ θείςκ ηαζ αδζαπυηζζηςκ 

εζςηενζηχκ επζθακεζχκ, υπςξ π.π. είκαζ μζ ηαηαζηεοέξ απυ ιεηαθθζηά πθαίζζα 

(αθμοιίκζμ ή άθθμ πανειθενέξ ιέηαθθμ), ζηα δζάηεκα ηςκ μπμίςκ ημπμεεημφκηαζ 

πθάηεξ πθαζηζηήξ φθδξ (ΦΑΗΜΟΠΛΑΣ ή άθθμ πανειθενέξ οθζηυ) πάπμοξ 8-10 

πθζηι., πςνίξ ζδζαίηενδ επέκδοζδ ακ μζ επζθάκεζεξ είκαζ θείεξ, ή πθάηεξ 

αιζακημηζζιέκημο (ΔΛΛΔΝΗΣ η.η.υι.) πάπμοξ 10 πθζηι. ημοθάπζζημκ επεκδοιέκεξ 

ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημοξ ιε πθαηίδζα εθοαθςιέκδξ πμνζεθάκδξ. Ακ 

πνδζζιμπμζδεμφκ πθάηεξ αιζακημηζζιέκημο, μζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ημφηςκ εα 

ηαθφπημκηαζ ηαηάθθδθα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ επζθάκεζεξ ηςκ άθθςκ ημίπςκ ημο 

πχνμο ημο ηαηαζηήιαημξ ή ημο ενβαζηδνίμο, χζηε κα είκαζ θείεξ ηαζ αδζαπυηζζηεξ 

(π.π. ζπαημοθάνζζια ηαζ πνςιαηζζιυξ, ηάθορδ ιε αδζάανμπδ ηαπεηζανία η.θπ). 

Απαβμνεφεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ 
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πνμεαθάιςκ ημοξ λοθμηαηαζηεοχκ ή άθθςκ πανυιμζςκ ηαηαζηεοχκ απυ ιδ 

ακεεηηζηά ζηδκ οβναζία οθζηά (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 

5). 

ε ιζηνά ηαηαζηήιαηα, δοκαιζηυηδηαξ ιέπνζ 100 ηαεζζιάηςκ, δ Τβεζμκμιζηή 

Τπδνεζία, ιπμνεί, εθυζμκ εα δζαπζζηχζεζ υηζ είκαζ ακέθζηημξ μ δζαπςνζζιυξ 

ημο, κα επζηνέρεζ ηδκ φπανλδ εκζαίμο βζα ηα απμπςνδηήνζα ηςκ δφμ θφθςκ 

πνμεαθάιςκ, μ μπμίμξ έπεζ ειααδυκ ημοθάπζζημκ ίζμ ιε ημ άενμζζια ηςκ 

ειααδχκ ηςκ ακηίζημζπςκ απμπςνδηδνίςκ. Δκζαίμξ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ μ 

πνμεάθαιμξ ζοβηνμηήιαημξ απμπςνδηδνίςκ, πνμμνζγμιέκςκ βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ αηυιςκ ημο ζδίμο θφθμο. (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 

25, παν. 5). 

Οζ εζςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηάεε απμπςνδηδνίμο, ηαεχξ ηαζ ημο πνμεαθάιμο, εα 

είκαζ 1 ι. επί 1,20 ι. ημοθάπζζημκ, ημ ειααδυκ δδθαδή απμπςνδηδνίμο ηαζ 

πνμεαθάιμο δεκ εα είκαζ ιζηνυηενμ απυ 2,50 η.ι., ήημζ 1 ι. πθάημξ επί 2,50 ιήημξ 

απμπςνδηδνίμο ζοκ 0,10 ι. πάπμξ ημο ιεζυημζπμο ζοκ 1,20 ι. ιήημξ 

πνμεαθάιμο). Σμ εθεφεενμ φρμξ ηδξ μνμθήξ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ 

πνμεαθάιςκ ημοξ δε εα είκαζ ιζηνυηενμ απυ 2,10 ι. (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 

ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 5). 

Οζ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ημίπςκ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμεαθάιςκ 

ημοξ εα είκαζ μιαθέξ, πςνίξ πνμελμπέξ ή εζμπέξ, ηαζ ιέπνζ φρμξ 1,80 ι. θείεξ ηαζ 

αδζαπυηζζηεξ, ηαθοιιέκεξ ιε πθαηίδζα εθοαθςιέκδξ πμνζεθάκδξ ή ιε 

ζηζθαςιέκμ ιάνιανμ, χζηε κα πθέκμκηαζ εφημθα. Ζ επέκδοζδ ηςκ ακςηένς 

επζθακεζχκ ιε άθθα οθζηά, υπςξ θμνιάζηα, θεπηά θφθθα πθαζηζηήξ φθδξ, η.θπ., 

ηαεχξ ηαζ ιε μπμζμδήπμηε είδμξ πνχιαημξ (εθαζυπνςια, πθαζηζηυ, ηθπ.) 

απαβμνεφμκηαζ. Οζ επζθάκεζεξ ηςκ ημίπςκ πάκς απυ 1,80 ι. φρμξ εα 

οδνμπνςιαηίγμκηαζ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 5). 

Ζ μνμθή ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμεαθάιςκ ημοξ εα είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκδ ηαηά ηακυκα απυ πθάηα ιπεηυκ, ηαηάθθδθα ζμααηζζιέκδ, χζηε 

κα είκαζ θεία, ηαζ οδνμπνςιαηζζιέκδ. Δπζηνέπεηαζ δ πνήζδ ρεοδμνμθήξ απυ 

λφθμ, υπζ υιςξ απυ πάνιπμνη ή άθθα εοαίζεδηα ζηδκ οβναζία οθζηά. Ζ επζθάκεζα 

ηδξ λφθζκδξ ρεοδμνμθήξ εα εθαζμπνςιαηίγεηαζ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, 

άνενμ 25, παν. 5). 

Σα δάπεδα ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμεαθάιςκ ημοξ, εα είκαζ απυ 

αδζαπυηζζημ, ιδ εφενοπημ ηαζ θείμ οθζηυ (ιςζασηυ, πθάηεξ ιανιάνμο η.η.υι.) ιε 

μιαθέξ επζθάκεζεξ ηαζ εα έπμοκ ηθίζδ πνμξ θνεάηζμ απμπεηεφζεςξ, ηαθοιιέκμ ιε 

ζπάνα, βζα ηδκ ηέθεζα απμζηνάββζζδ ηςκ κενχκ πθφζεςξ. Οζ βςκίεξ πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ απυ ημ δάπεδμ ηαζ ημοξ ημίπμοξ εα είκαζ ηαηά πνμηίιδζδ ημίθεξ βζα 

κα πθέκμκηαζ εφημθα. Δπίζηνςζδ ηςκ δαπέδςκ ηςκ ακςηένς πχνςκ ιε θφθθα 

πθαζηζηήξ φθδξ ή ιε ιμοζαιά απαβμνεφεηαζ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, 

άνενμ 25. παν. 5). 

Οζ εφνεξ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμεαθάιςκ ημοξ εα είκαζ 

εθαζμπνςιαηζζιέκεξ ή ζηζθαςιέκεξ, εα ακμίβμοκ πνμξ ηα ιέζα ηαζ εα ηθείκμοκ 
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αοηυιαηα ιε εζδζηυ ιδπακζζιυ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 

5). 

Γεκζηά, υθμζ μζ πχνμζ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμεαθάιςκ ημοξ εα 

θςηίγμκηαζ ηαζ εα αενίγμκηαζ επανηχξ, είηε θοζζηχξ, είηε ηεπκδηχξ. Γζα ημκ 

ηεπκδηυ αενζζιυ εα ημπμεεηείηαζ οπμπνεςηζηά ηαηάθθδθδ εβηαηάζηαζδ αενζζιμφ 

(απαβςβυξ ζςθήκαξ επανημφξ δζαιέηνμο ιε ελαενζζηήνα). Σα πανάεονα εα 

ηαθφπημκηαζ ιυκζια ιε ζονιαηυπθεβια Νμ 16 βζα κα ειπμδίγεηαζ δ είζμδμξ 

αθααενχκ εκηυιςκ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 5). 

Οζ θεηάκεξ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ μονδηδνίςκ, ηαεχξ ηαζ μζ κζπηήνεξ, εα είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ακεεηηζηυ ηαζ ηεθείςξ αδζαπυηζζημ οθζηυ ηαζ εα έπμοκ θείεξ 

ηαζ μιαθέξ επζθάκεζεξ (εθοαθςιέκδ πμνζεθάκδ). Ζ πνήζδ θεηακχκ ηαζ κζπηήνςκ 

απυ ηζζιέκημ ή ιςζασηυ ή εθοαθςιέκμ πδθυ απαβμνεφεηαζ. Δπζαάθθεηαζ βεκζηά δ 

πνδζζιμπμίδζδ θεηακχκ απμπςνδηδνίςκ ρδθμφ ηφπμο (εονςπασημφ). Ζ θεηάκδ 

εα ζοκδέεηαζ ιε εζδζηυ οδναοθζηυ ζφζηδια ηαεανζζιμφ, ιε ημ μπμίμ εα 

ελαζθαθίγεηαζ δ έηπθοζδ ηδξ ιε πίεζδ. Πνέπεζ κα απμηθείεηαζ δ ημπμεέηδζδ βζα 

ημκ ακςηένς ζημπυ απθήξ οδναοθζηήξ εβηαηαζηάζεςξ ιε ηνμοκυ (Α1α/8577/83, 

Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 5). 

ημκ πχνμ ημο απμπςνδηδνίμο εα οπάνπεζ πάκημηε πανηί ηαεανζυηδημξ, 

ημπμεεηδιέκμ ζε εζδζηή εήηδ. Σμ ιεηαπεζνζζιέκμ πανηί εα απμννίπηεηαζ 

απεοεείαξ ζηδ θεηάκδ ηαζ υπζ ζημ δάπεδμ ή ζε μπμζμδήπμηε δμπείμ. Δλαζνεηζηά, 

ζηα απμπςνδηήνζα βοκαζηχκ ζοκζζηάηαζ δ φπανλδ ηαηάθθδθςκ ιεηαθθζηχκ 

δμπείςκ ιε ηάθοιια, πμο εα ακμίβεζ ιε εζδζηυ πμδμηίκδημ ιδπακζζιυ (πεκηάθ), 

ζημ μπμίμ εα απμννίπημκηαζ άθθα, πθδκ ηςκ αηάεανηςκ πανηζχκ, αηάεανηα είδδ, 

υπςξ είκαζ μζ ζεναζέηεξ οβείαξ, ηα μπμία δεκ πνέπεζ κα απμννίπημκηαζ ζηδ 

θεηάκδ βζα κα ιδ πνμηαθμφκ απμθνάλεζξ ημο απμπεηεοηζημφ ζοζηήιαημξ. ε ηάεε 

απμπςνδηήνζμ εα οπάνπεζ ηαζ ιζα ηνειάζηνα νμφπςκ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 

526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25). 

ημκ πνμεάθαιμ ημο απμπςνδηδνίμο εα ανίζηεηαζ μ κζπηήναξ βζα ημ πθφζζιμ ηςκ 

πενζχκ ηαζ πθδζίμκ ημφημο εήηδ ιε ζαπμφκζ (πθαηίδζα ή οβνυ ή ζηυκδ), ηαεχξ 

ηαζ πεηζεημεήηδ ιε πεζνμπεηζέηεξ ιζα πνήζεςξ (πάνηζκεξ ή οθαζιάηζκεξ αημιζηέξ, 

πμο εα πθέκμκηαζ φζηενα απυ ηάεε πνήζδ ημοξ) ή οθαζιάηζκδ πεζνμπεηζέηα 

ημπμεεηδιέκδ ζε ηοθίκδνμοξ εζδζηήξ ζοζηεοήξ ηαηά ηνυπμ πμο κα ελαζθαθίγεηαζ 

ζε ηάεε πεθάηδ ηαεανυ ηιήια αοηήξ) ή ζοζηεοή ζηεβκχζεςξ ηςκ πενζχκ ιε 

γεζηυ αένα (αενυεενιμ). ημκ κζπηήνα εα οπάνπεζ εβηαηάζηαζδ ζοκεπμφξ 

πανμπήξ κενμφ. ημ απμπεηεοηζηυ ζφζηδια, ιεηαλφ ημο κζπηήνα ηαζ ημο αβςβμφ 

απμιαηνφκζεςξ ηςκ αηάεανηςκ κενχκ εα πανειαάθθεηαζ οδναοθζηυξ ζίθςκαξ 

(Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 5). 

Οζ πχνμζ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμεαθάιςκ ημοξ πνέπεζ κα δζαηδνμφκηαζ 

ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ ηαεανμί, απαθθαβιέκμζ απυ ηάεε είδμοξ αηαεανζίεξ, 

ιφβεξ ηαζ άθθα αθααενά έκημια ηαζ απυ δοζμζιίεξ. Ηδζαίηενα, εα ηαηααάθθεηαζ 

ηάεε πνμζπάεεζα βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ θεηακχκ ηςκ απμπςνδηδνίςκ ηαζ 

μονδηδνίςκ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ ηαζ ηαεανχκ. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ 
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απμπςνδηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμεαθάιςκ ημοξ εα βίκεηαζ ιε ηάεε πνυζθμνμ 

απμννοπακηζηυ ιέζμ ιε ηδκ εοεφκδ ημο ηαηαζηδιαηάνπδ ή ημο κυιζιμο 

εηπνμζχπμο ημο (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 25, παν. 6). 

Ζ δζάεεζδ ηςκ θοιάηςκ ηςκ ενβαζηδνίςκ δενιαημζηζλίαξ εα βίκεηαζ ιε ηθεζζημφξ 

αβςβμφξ οπμπνεςηζηά ζημ δίηηομ οπμκυιςκ ημο Γήιμο ή ηδξ Κμζκυηδηαξ, ή, ακ 

δεκ οπάνπεζ ηέημζμ δίηηομ, ζε ζδπηζηή δελαιεκή ηαζ απμννμθδηζηυ αυενμ ή ζε 

ζηεβακή δελαιεκή ή υπςξ αθθζχξ μνίγμοκ μζ ζπεηζηέξ Τβεζμκμιζηέξ Γζαηάλεζξ ηαζ 

βεκζηά δ ζπεηζηή Νμιμεεζία ηαζ μπςζδήπμηε ηαηά ηνυπμ απυθοηα οβζεζκυ ηαζ, 

βεκζηυηενα ζηακμπμζδηζηυ ηαζ αζζεδηζηά απμδεηηυ βζα ημ πενζαάθθμκ 

(Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, άνενμ 24, παν. 1). 

Γεκ επζηνέπεηαζ δ δζάεεζδ θοιάηςκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ενβαζηδνίςκ ηνμθίιςκ ή 

πμηχκ επζθακεζαηά ζημοξ δνυιμοξ, ζηζξ αοθέξ ηαζ βεκζηά ζε αηάθοπημοξ πχνμοξ, 

ηαεχξ ηαζ ζε δδιμηζημφξ ή ημζκμηζημφξ οπμκυιμοξ, πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ιυκμκ ηςκ κενχκ ηδξ ανμπήξ (Α1α/8577/83, Φ.Δ.Κ. 526/83 ηπ.Β΄, 

άνενμ 24, παν. 2). 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

οιπεναζιαηζηά, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημ ηαημοάγ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

έκα ιεβάθμ εφνμξ ζαηνζηχκ πνάλεςκ, δ ζπεηζηή αζαθζμβναθία είκαζ αηυιδ 

ζδζαίηενα εθθζπήξ. Ο ηίκδοκμξ επζπθμηχκ ηαζ ακεπζεφιδηςκ απμηεθεζιάηςκ είκαζ 

ζδιακηζηυξ, ηαεχξ δ ηαηακυδζδ ααζζηχκ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ ημο ηαημοάγ 

είκαζ αηυιδ ακεπανηήξ.  

Δζδζηυηενα, μζ δοκδηζηά ιαηνμπνυκζεξ επζπηχζεζξ ημο ηαημοάγ βζα ηδκ οβεία δεκ 

είκαζ ηαθά ιεθεηδιέκεξ. Παν’ υηζ έπεζ εκμπμπμζδεεί ζηδ αζαθζμβναθία βζα 

πνυηθδζδ ιζαξ ζεζνάξ κμζδιάηςκ, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ κεμπθαζιάηςκ ημο 

δένιαημξ, εκ ημφημζξ δ απμδεζηηζηυηδηα ηςκ επί ιένμοξ ζοζπεηίζεςκ πενζμνίγεηαζ 

ζηδκ ακεηδμημθμβζηή πενζβναθή πενζζηαηζηχκ πςνίξ ζοζηδιαηζηή ηθζκζηή 

αλζμθυβδζδ ή ακηίζημζπδ ααζζηή παεμθοζζμθμβζηή ένεοκα. Πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ απθά ηαηαβνάθμκηαζ, πςνίξ κα ηαείζηαηαζ ηαηακμδηή δ 

παεμθοζζμθμβία ημο ηαημοάγ ηαζ πςνίξ κα οπάνπεζ ιζα ζοθθμβζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ. 

Ζ ιδ πεναζηένς ελέθζλδ ηςκ δζαθυνςκ ηεπκζηχκ, δ ιδ ακαβκχνζζδ ηςκ πνςζηζηχκ 

απυ δζεεκή ηέκηνα ακαθμνάξ, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία ζπεηζηήξ ααζζηήξ 

επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, πενζμνίγμοκ ηζξ πνήζεζξ ηδξ δενιαημζηζλίαξ ςξ 

εκαθθαηηζηήξ ιεευδμο εεναπείαξ ζηδκ εονφηενδ ζαηνζηή πνάλδ. Μεθθμκηζηέξ 

ιεθέηεξ ακαιέκεηαζ κα ηαεμνίζμοκ ημ πθαίζζμ αζθάθεζαξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιεευδςκ ειπκεοζιέκςκ απυ ημ ηαημοάγ ζηδκ ηθζκζηή 

Ηαηνζηή. 
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HEALTH AND SAFETY AND TATTOO  
 

E. - S. Kavadia, M. Panopoulou and T.C. Constantinidis 

 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace, in cooperation with Departments of Public Health and Nursing A΄ 

Athens Technological Educational Institute. 

 

Abstract: The present work includes the study of hygiene and safety of work in 

spaces of making tattoo. More specifically, its historical development, and its 

staffing in current Greece. The knowledge of the historical development of a sector 

is essential for the understanding and the monitoring of the current situations and 

for determining appropriate strategy optimization. The purpose of this work is to 

investigate the hygiene and safety of work in areas of making tattoo and the 

comparison between theory and action in the current Greek data. Initially, are 

analyzed the significances of tattoo and laboratory of tattoo and a throwback of 

―the skin’s decoration‖ using the art of tattoo all over the world. Follows, the 

presentation of techniques application making tattoo in the 21st century, as well as 

its medical applications and is also stressed the importance of medical intervention 

by the using of tattoo in big breadth of cases. Afterwards, are reported the 

methods of removal tattoo and the dangers that they include. Follows, the analysis 

of the pigments that are used in the various techniques of tattoo their effects in the 

human organism and are presented several risks, serious situations and 

undesirable events that they may cause in the health of individuals. Finally, are 

reported the essential tools for the operation of laboratories of making tattoo, 

instruments, appliances and utensils and are presented the conditions for the 

establishment and operation licensing of these according to the existing Greek law. 

The material of this study constituted Greek and international bibliography and 

data from the internet. The keywords that were used in the finding of material are: 

tattoo, application of tattoo, tattoo pigments, Greek Law of the areas making 

tattoos. 
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ΔΝΓΟΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΒΙΑ  
Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΓΤΝΑΙΚΔ   
 

Π. Παπιίδεο, Φ. Μπακπάηζηθνπ, Α. Εεζηκόπνπινο, Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο ηαζ 
Υ. Κνπηήο 
 

Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ Δνβαζίαξ, Σιήια Ηαηνζηήξ Γ.Π.Θ. 

ζε ζφιπναλδ ιε ηα Σιήιαηα Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ ηαζ Νμζδθεοηζηήξ Α΄ Σ.Δ.Η. Αεήκαξ.  

 

Πεξίιεςε: Ζ ζφβπνμκδ επμπή επζαάθθεζ ζηδ βοκαίηα έκημκμοξ νοειμφξ γςήξ ιε 

μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ κα εζζαάθμοκ ζηδ γςή  ηδξ. 

Σμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, 

αθθά ηαζ πδβή ζοπκχκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ μζημβέκεζα. Σμ άβπμξ ηδξ ενβαζίαξ, δ 

ενβαζζαηή ελμοεέκςζδ, δ πζεακή ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ, αθθά ηαζ μ νυθμξ ηδξ 

βοκαίηαξ ςξ ιδηέναξ ηαζ ςξ κμζημηονάξ, ζοπκά ηδκ μδδβμφκ ζε εκαθθαηηζημφξ 

ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ. Σμ αθημυθ απμηεθεί εκαθθαηηζηυ 

ηνυπμ απμθοβήξ αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ζήιενα δ ελάνηδζδ ηδξ βοκαίηαξ 

απυ αοηυ ηείκεζ κα βίκεζ ιάζηζβα. Οζ επζπηχζεζξ ακηζηαημπηνίγμκηαζ άιεζα ζημ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ δζαηανάζζμκηαξ ηζξ ζπέζεζξ ιδηέναξ παζδζμφ αθθά ηαζ 

ςξ βοκαίηαξ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ ιε ηεθζηυ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ 

ηνμοζιάηςκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. Οζ ηαηαββεθίεξ πθέμκ ηνμοζιάηςκ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζε ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ απμηεθμφκ, ζήιενα ζδιακηζηυ 

πμζμζηυ ημο ζοκυθμο ηςκ ηαηαββεθεέκηςκ πενζζηαηζηχκ αίαξ.    

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ναβδαία ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είπε ζακ ζοκέπεζα ηδκ ακαβηαζηζηή  είζμδμ 

ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ. Ζ βοκαίηα δεκ είκαζ πθέμκ, ημ «οπμπείνζμ»  

ημο άκηνα, δ κμζημηονά ηαζ δ ιδηένα πμο ιμκαδζηή ηδξ ιένζικα  είκαζ ημ 

ιεβάθςια ηςκ παζδζχκ. Ο νυθμξ ηδξ βοκαίηαξ - ζογφβμο αθθάγεζ. Παφεζ κα είκαζ 

ημ άαμοθμ άημιμ πμο οπμηφπηεζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο «θένςκ ημ πνήια» ζηδκ 

μζημβέκεζα, άκηνα ηαζ ηαείζηαηαζ ζηαδζαηά ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ ηδξ μζημβεκείαξ. Ζ 

μζημκμιζηή ακελανηδημπμίδζδ ηδξ βοκαίηαξ επέθενε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ 

ιεηαλφ ηςκ ζογφβςκ ζπέζδ. Ζ βοκαίηα κζχεμκηαξ μζημκμιζηά ακελάνηδηδ  ανπίγεζ 

κα δζαδναιαηίγεζ ηαζ άθθμοξ νυθμοξ ζηδκ μζημβέκεζα πθδκ ηδξ ιδηέναξ - 

κμζημηονάξ. Ζ ζοιιεημπή ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή 

γςή είκαζ πθέμκ αδζαιθζζαήηδηδ. Ανπίγεζ κα θαιαάκεζ απμθάζεζξ μζ μπμίεξ έςξ 

ηχνα εεςνμφκηακ  απμηθεζζηζηυηδηα ημο άκηνα. Ζ ακηαβςκζζηζηή ζφβπνμκδ 

επμπή επζαάθθεζ ηυζμ ζηδκ βοκαίηα υζμ ηαζ ζημκ άκηνα έκημκμοξ νοειμφξ γςήξ 

ιε μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ ζηνεζμβυκκμοξ πανάβμκηεξ κα εζζαάθθμοκ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ημοξ. Σμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ έκα ακαπυζπαζημ ημιιάηζ 
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ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ δ πδβή ζοπκχκ πνμαθδιάηςκ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα. 

Πανάθθδθα  ζηδκ βοκαίηα παναιέκεζ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ςξ ιδηέναξ - κμζημηονάξ. Σμ 

άβπμξ ηαζ δ ενβαζζαηή ελμοεέκςζδ έπαρε πθέμκ κα απμηεθεί  ιυκμ «πνμκυιζμ» 

ηςκ ακηνχκ.  Ζ βοκαίηα ζήιενα δζαηαηέπεηαζ ηαζ απυ άβπμξ βζα ηδκ ενβαζία ηδξ 

αθθά ηαζ απυ ενβαζζαηή ελμοεέκςζδ  ηαζ ιάθζζηα πμθθέξ θμνέξ ζε ιεβαθφηενμ 

ααειυ απυ ημκ άκηνα. Ζ ακαβηαζυηδηα κα απμδεζηκφεζ ηαεδιενζκά  ηδκ αλία ηδξ 

ζηδκ ενβαζία, δ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ πμο δέπεηαζ ζημκ ενβαζζαηυ ηδξ πχνμ 

ηαεχξ ηαζ ηα «ηαεήημκηά» ηδξ  ςξ κμζημηονά ηδκ μδδβμφκ ζοπκά ζε 

εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ. Σμ αθημυθ 

απμηεθεί έκακ εκαθθαηηζηυ ηνυπμ απμθοβήξ υθςκ αοηχκ υπμο υθμ ηαζ πζμ ζοπκά 

δ βοκαίηα ζήιενα ανίζηεζ δζέλμδμ. Ζ ελάνηδζδ απυ  ημ αθημυθ ιεηαλφ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ βοκαζηχκ ηείκεζ, ζήιενα κα βίκεζ ιάζηζβα. Οζ επζπηχζεζξ αοημφ 

ακηζηαημπηνίγμκηαζ άιεζα ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ δζαηανάζζμκηαξ ηυζμ ηζξ 

ζπέζεζξ ιδηέναξ παζδζχκ υζμ ηαζ βοκαίηαξ - άκηνα.  Ζ δζαηαναπή αοηχκ ηςκ 

ζπέζεςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πζεακυηδηα αφλδζδξ ηςκ ηνμοζιάηςκ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. Δκχ παθαζυηενα δ βοκαίηα ηαηά ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ 

πενζπηχζεςκ ήηακ ιυκμ μ απμδέηηδξ ηδξ αίαξ, ζήιενα εηηυξ απυ απμδέηηδξ είκαζ 

ηαζ μ βεκεζζμονβυξ πανάβμκηαξ πνυηθδζδξ αοηήξ. Σμ αθημυθ παίγεζ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ βέκκδζδ αζηζχκ αθθά ηαζ ηδκ δδιζμονβία  αθμνιχκ βζα ηδκ  πνυηθδζδ 

επεζζμδίςκ αίαξ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα.   

 
ΜΟΡΦΔ ΔΝΓΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΒΗΑ 

 

Χξ εκδμμζημβεκεζαηή αία δεκ μνίγεηαζ ιυκμ δ ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ αθθά ηαζ δ 

ροπζηή, θεηηζηή, μζημκμιζηή ηαημπμίδζδ. Ζ ηάεε ιζα ιμνθή απυ αοηέξ έπεζ ημκ 

δζηυ ηδξ νυθμ ζηδκ βεκζηυηενδ έκκμζα ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. Οζ ηαηαββεθίεξ 

πενζζηαηζηχκ βζα ημ ζφκδνμιμ ηδξ ηαημπμζδιέκδξ ζογφβμο απμηεθμφκ έκα 

αλζυθμβμ πμζμζηυ απυ ημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηαηαββεθεέκηςκ πενζζηαηζηχκ 

λοθμδανιμφ. Σα πμζμζηά πμο παναηδνμφκηαζ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ είκαζ ζαθχξ 

θζβυηενα ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο παναηδνμφκηαζ ζε άθθεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ. 

Απυ ημ 1998 έςξ ηαζ ημ 2008 ημ Κέκηνμ Κμζκςκζηήξ Τπμζηήνζλδξ  Γοκαζηχκ έπεζ 

δεπηεί ζοκμθζηά 2132 άημια. Οζ έββαιεξ βοκαίηεξ πμο έπμοκ οπμζηεί αία ηαζ 

έηακακ πνήζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Κέκηνμο ακένπμκηαζ ζε πμζμζηυ 66,7%  

(Εαθεζνάημο, 2008). ε ζπέζδ ιε ηδκ ίδζα βεςβναθζηή πενζμπή, ένεοκεξ ημο ζδίμο 

ενβαζηδνίμο πνμ 10εηίαξ ηαζ 20εηίαξ έδεζλακ υηζ μ ανζειυξ ηςκ ηαηαββεθζχκ 

παναιέκεζ ζπεδυκ μ ίδζμξ, αθθά, πανάθθδθα,  οπάνπεζ ζδιακηζηή  πθδεοζιζαηή 

αφλδζδ  (Εαθεζνάημο, 2008).ε ιεθέηδ ζημ Δνβαζηήνζμ Ηαηνμδζηαζηζηήξ ηαζ 

Σμλζημθμβίαξ ηδξ Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Α.Π.Θ. επί ζοκυθμο 669 ηαηαββεθεέκηςκ 

ζηα δζάθμνα αζηοκμιζηά ηιήιαηα ηδξ Θεζζαθμκίηδξ  πενζζηαηζηχκ ηαημπμίδζδξ, 

ημ 14% αθμνμφζε πενζζηαηζηά ζογοβζηήξ ηαημπμίδζδξ (Νηγάμο .Ν., 2002,  

Παοθίδδξ Π. 2002). Ζ δθζηία ηςκ ηαημπμζδιέκςκ ζογφβςκ ηοιαζκυηακ απυ 21 

έςξ ηαζ 62 εηχκ. Μεβαθφηενμ πμζμζηυ παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ δθζηζχκ 30-40 
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εηχκ (48%).  Αημθμοεμφκ μζ δθζηίεξ άκς ηςκ 40 εηχκ (36%), εκχ ζε κεανυηενεξ 

δθζηίεξ, ηάης ηςκ 30 εηχκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαημπμζδιέκδξ ζογφβμο εηδδθχκεηαζ 

ζε πμζμζηυ 16% (Γνάθδια 1). 
 

 
 

Γξάθεκα 1. Ζθζηζαηή ηαηακμιή ηςκ ηαημπμζδιέκςκ ζογφβςκ. 
 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ ήηακ απυθμζηεξ βοικαζίμο (50%), 
ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ ήηακ ημ 16%, απυθμζηεξ Λοηείμο ημ 16%, εκχ 
απυθμζηεξ ακςηάηςκ ζπμθχκ ήηακ ημ 23% απυ ημ ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ. ε 
ζπέζδ ιε ημ επάββεθια ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ηδκ μζημκμιζηή αοημδοκαιία ηδξ 
βοκαίηαξ δζαπζζηχεδηε  υηζ ζε πμζμζηυ 59% μζ βοκαίηεξ είπακ μζημκμιζηή 
αοημδοκαιία, εκχ ζημ οπυθμζπμ 41% ηςκ πενζζηαηζηχκ μζ βοκαίηεξ ηεθμφζακ 
οπυ ηδκ «μζημκμιζηή» πνμζηαζία ηςκ ακηνχκ (Γνάθδια 2). 
 

 
 

Γξάθεκα 2. Δπάββεθια ηαζ ηαημπμζδιέκδ ζφγοβμξ 
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Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ (86%) ηαηαββέθθμοκ ηδκ ηαημπμίδζδ  

φζηενα απυ πμθθμζηή θμνά άζηδζδξ αίαξ.  

Μυκμ ημ 14% ηςκ πενζπηχζεςκ ηαηάββεζθακ ηδκ ηαημπμίδζδ απυ ηδκ πνχηδ 

θμνά άζηδζήξ ηδξ απυ ημκ ζφγοβμ.  

Ζ αανφηδηα ηςκ ζςιαηζηχκ ηαηχζεςκ ζημ 60% ηςκ πενζζηαηζηχκ  ήηακ εθαθνέξ 

ηαζ ζημ 40% επζηίκδοκεξ.  

Πανήβμνμ είκαζ υηζ δεκ πνμηθήεδηακ αανζέξ ζςιαηζηέξ ηαηχζεζξ  ζηζξ ζογφβμοξ. 

ημ 48% ηςκ πενζπηχζεςκ γδηήεδηε δ ζαηνζηή αμήεεζα εκχ ζημ οπυθμζπμ ηςκ 

πενζπηχζεςκ (52%) υπμο δ ζςιαηζηή αθάαδ ήηακ εθαθνά δεκ γδηήεδηε ηαιζά 

ζαηνζηή θνμκηίδα.  

ε ζπέζδ ιε ημ ακαημιζηυ  ζδιείμ ημο ζχιαημξ υπμο ακεονίζηεηαζ δ ζςιαηζηή 

αθάαδ ζοπκυηενδ είκαζ δ πενζμπή ηδξ ηεθαθήξ  50%, ηα άηνα 22%, δ εςναηζηή 

πχνα 5%, δ ημζθζαηή πχνα 3%, εκχ ζε πμζμζηυ 20% παναηδνμφκηαζ ηαηχζεζξ 

ζε πμθθά ζδιεία ημο ζχιαημξ ηαοηυπνμκα (Γνάθδια 3).  

 

 
 

Γξάθεκα 3. Ακαημιζηή εκηυπζζδ ηςκ ζςιαηζηχκ ηαηχζεςκ 

 

ηδκ πενζμπή ηδξ ηεθαθήξ ηα ζοπκυηενα ζδιεία ηαηχζεςκ δζαπζζηχεδηακ  ζηδκ 

ανζζηενή μθεαθιζηή ηαζ πενζμθεαθιζηή πχνα ζημ 79%, ζηα γοβςιαηζηά 

αιθμηενμπθεφνςξ ζημ 11%, ζηδκ δελζά μθεαθιζηή ηαζ πενζμθεαθιζηή πχνα (6%) 

ηαζ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο ηνζπςημφ ηδξ ηεθαθήξ ζημ 4% (Γνάθδια 4). 
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Γξάθεκα 4. Ακαημιζηή εκηυπζζδ ηςκ ζςιαηζηχκ ηαηχζεςκ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

ηεθαθήξ  

 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ πμθθαπθέξ ηαηχζεζξ ζε δζάθμνα ζδιεία 

ημο ζχιαημξ υθα έπμοκ ημζκυ πανμκμιαζηή ηα πηοπήιαηα ζηδκ πενζμπή ηδξ 

ηεθαθήξ. Σα πηοπήιαηα ζηδκ ηεθαθή ζε ζοκδοαζιυ ιε πηοπήιαηα ζηα άηνα 

ακένπμκηαζ ζε πμζμζηυ 52%, πηοπήιαηα ζηδκ ηεθαθή ηαζ ζηδκ εςναηζηή πχνα  

29% ηαζ ηέθμξ πηοπήιαηα ζηδκ ηεθαθή ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημζθζαηή πχνα ζημ  

19%.  

Σμ ζοπκυηενμ ιέζμ πνυηθδζδξ ηδξ ζςιαηζηήξ αθάαδξ είκαζ ηα πένζα ή ηα πυδζα, 

(86%), ηέικςκ υνβακμ παναηδνείηαζ ζε πμζμζηυ 11%, εκχ απυ κφζμκ υνβακμ 

ιυθζξ 3% (Νηγάμο .Ν., 2002,  Παοθίδδξ Π. 2002). 

Σα παναπάκς εονήιαηα ηείκμοκ κε ζοιθςκήζμοκ ιε ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηδξ 

Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Ηζυηδηαξ  βζα ημ έημξ 2006 υπμο ηαζ δζαπζζηχκεηαζ αφλδζδ 

ηςκ ηαηαββεθεέκηςκ πενζζηαηζηχκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Αηηζηήξ, αθθά ηαζ 

ιε ιεθέηεξ ημο ελςηενζημφ (Kyriacou 1997, Καεδιενζκή 2006, Murray CE, 2010).   

ε παβηυζιζμ επίπεδμ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ  UNICEF (UNICEF 2000), 

δ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 20% έςξ ηαζ 42% πενίπμο (Νέα 

Εδθακδία 20%, Κακαδάξ 29%, Ζ Π Α 28%, Δκςιέκμ Βαζίθεζμ 25%, Ηκδία 45%, 

Αίβοπημξ 35%, Κέκοα 42%).  

Οζ δθζηίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ βίκμκηαζ μζ ηαηαββεθίεξ είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβς  30-35 

εηχκ ηαζ άκς. ηζξ ιζηνυηενεξ δθζηίεξ ακηίεεηα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζογοβζηήξ 

ηαημπμίδζδξ δεκ παναηδνείηαζ ηυζμ ζοπκά. Ζ μζημκμιζηή ελάνηδζδ ηδξ βοκαίηαξ 

απυ ημκ άκδνα, παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ ζπέζεςκ ακάιεζα 

ζηδκ μζημβέκεζα. ήιενα ακ ηαζ δ μζημκμιζηή ελάνηδζδ ζακ αίηζμ ιεζχεδηε 

εκηοπςζζαηά ιε ηδκ είζμδμ ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ εκημφημζξ έπεζ 

δδιζμονβήζεζ άθθμο είδμοξ πνμαθήιαηα  ακαθμνζηά ιε ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ζογφβςκ 

ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα.  
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Σμ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ βοκαζηχκ είκαζ ηονίςξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ,  

παναηδνείηαζ ζαθήξ αφλδζδ ηςκ βοκαζηχκ πμο έπμοκ ακχηενδ ή ακχηαηδ 

εηπαίδεοζδ.  

Σα αίηζα πμο μδδβμφκ ζηδκ ηαημπμίδζδ είκαζ πμθθά ηαζ δζάθμνα μ μζημκμιζηυξ 

πανάβμκηαξ πμο δεκ θαίκεηαζ κα επδνέαγε ιζα ζπέζδ παθαζυηενα ηχνα απμηεθεί 

έκακ ανηεηά ζδιακηζηυ πανάβμκηα. Ζ γήθζα δ ημζκςκζηή ηαηαηναοβή ηοπυκ 

δδιμζζμπμζήζεςξ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηάκεζ ηζξ βοκαίηεξ πμθθέξ θμνέξ πζμ 

δζζηαηηζηέξ ζημ κα ηαηαββείθμοκ ημ θαζκυιεκμ (βοκαίηα ακςηάηδξ ιυνθςζδξ  ιε 

ορδθή εέζδ ζε ηναπεγζηυ υιζθμ δεκ ηαηήββεζθε  επακεζθδιιέκα επεζζυδζα 

ηαημπμίδζδξ θμαμφιεκδ ηδκ ημζκςκζηή ηαηαηναοβή αθθά ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή 

ηδξ ζηαδζμδνμιία). 

Αλζμπνυζεηημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηαββεθίεξ βζα ηαημπμίδζδ απυ ημ πνχημ 

ηζυθαξ ζοιαάκ άζηδζδξ αίαξ παναηδνείηαζ ζε κεανέξ δθζηίεξ ηαζ ζε βοκαίηεξ πμο 

είκαζ μζημκμιζηά ακελάνηδηεξ. Ακηίεεηα κμζημηονέξ, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ 

αοημδφκαιεξ μζημκμιζηά, δείπκμοκ πζμ ακαπμθάζζζηεξ ζημ κα ηαηαββείθμοκ ηδκ 

ηαημπμίδζδ πμο οθίζηακηαζ. Ζ ηαηδβμνία αοηή ηςκ βοκαζηχκ ηαηαββέθθεζ ηδκ 

ηαημπμίδζδ ιεηά απυ πμθθμζηή θμνά άζηδζδξ αίαξ.   

Δοπάνζζημ παναιέκεζ ημ βεβμκυξ  υηζ μζ ζςιαηζηέξ ηαηχζεζξ πμο πνμηθήεδηακ 

είκαζ ηαηά ηακυκα εθαθνέξ ή ηαζ επζηίκδοκεξ, εκχ δεκ δζαπζζηχεδηε ηακέκα 

πενζζηαηζηυ αανζάξ ζςιαηζηήξ αθάαδξ. Σα υνβακα ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ 

είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβς ηα πένζα, εκχ ηα ηέικμκηα ή ηαζ κφζμκηα υνβακα  (βοαθζά, 

ιπμοηάθζα, ιαπαίνζα ηηθ.) δεκ είπακ ιεβάθδ εθανιμβή. Αοηυ ηάκεζ ειθακέξ υηζ μ 

άκδναξ ζφγοβμξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ  δεκ έπεζ πνυεεζδ κα πνμηαθέζεζ 

ζμαανέξ αθάαεξ ζηδκ ζφγοβμ ημο αθθά πενζζζυηενμ κα ηδκ πνμηαθέζεζ θυαμ. 

Αλζμζδιείςημ, επίζδξ είκαζ υηζ ηαιία απυ ηζξ ηαημπμζδιέκεξ βοκαίηεξ, ζηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, δεκ ακέθενε πνήζδ αθημυθ (Νηγάμο .Ν., 2002,  Παοθίδδξ 

Π. 2002). 

ε ηαιζά πενίπηςζδ υιςξ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία δεκ ιπμνεί κα ελεηαζεεί ακ δεκ 

θάαμοιε οπυρδκ ηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ 

δεδμιέκδ βεςβναθζηή πενζμπή ηδξ ιεθέηδξ. οιπεναζιαηζηά μζ πανάβμκηεξ πμο 

μδδβμφκ ζηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία είκαζ: 

• Ηζημνζηυ ηαημπμίδζδξ ζηδκ παζδζηή δθζηία. 

• Άβπμξ - ενβαζζαηή ελμοεέκςζδ. 

• Οζημκμιζημί πανάβμκηεξ 

• Υνήζδ - ηαηάπνδζδ αθημυθ. 

Μεθέηεξ ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ δείπκμοκ υηζ μζ βοκαίηεξ ηαηακαθχκμοκ 

ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ αθημυθ  απυ ημοξ άκηνεξ. ηζξ Ζ.Π.Α. εηηζιάηαζ υηζ 15,1 

εηαημιιφνζα είκαζ άημια ελανηχιεκα απυ ημ αθημυθ. Απυ αοηά ημ 1/3 είκαζ 

βοκαίηεξ δδθαδή πενίπμο 4, 6 εηαημιιφνζα. Οζ βοκαίηεξ είκαζ πζμ επζννεπείξ ζηδκ 

πνήζδ αθημυθ ηαζ απαζημφκηαζ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ βζα κα ιεεφζμοκ 

(SAMHSA/OAS, 1997, Jones B.M. 1976, Williams G.D. 2000).  
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Οζ βοκαίηεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία έπμοκ έςξ δεηαπέκηε 

θμνέξ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα ηάκμοκ πνήζδ – ηαηάπνδζδ αθημυθ ηαζ 

εκκέα θμνέξ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ βζα ηαηάπνδζδ άθθςκ ελανηδζζμβυκςκ 

μοζζχκ απυ ηζξ βοκαίηεξ πμο δεκ αζχκμοκ ηδκ αία ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ. Σμ 40% 

ηςκ βοκαζηχκ πμο ακαγδημφκ αμήεεζα βζα ηδκ απελάνηδζή ημοξ απυ αοηυ έπμοκ 

αζχζεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ζηα παζδζηά ημοξ πνυκζα (Miller 1993, Collins, 

J.J. 1993). 

Ακ ηαζ μζ ενεοκδηέξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ ιεβάθδ ζφκδεζδ ημο αθημυθ ηαζ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ εκημφημζξ δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία πςξ ημ αθημυθ 

εοεφκεηαζ βζα αοηυ (Kyriacou 1997). διακηζηυ νυθμ ζηδκ άζηδζδ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ δζαδναιαηίγεζ δ ηαημπμίδζδ ηδξ ζδίαξ ηδξ βοκαίηαξ ηαηά 

ηδκ παζδζηή ηδξ δθζηία. Μζα ιεθέηδ ζε 472 βοκαίηεξ απυ ημ Ηκζηζημφημ Δνεοκχκ 

βζα εεζζιμφξ ζημ Buffalo, NY, δζαπζζηχεδηε υηζ ημ 87% ηςκ αθημμθζηχκ βοκαζηχκ 

είπακ ζςιαηζηά ή ζελμοαθζηά ηαημπμζδεεί ςξ παζδζά, ζε ζφβηνζζδ ιε 59% ηςκ 

βοκαζηχκ πμο δεκ έηακακ πνήζδ αθημυθ. Μζα ιεθέηδ ημο 1993 ιε πενζζζυηενα 

απυ 2.000 γεοβάνζα ζηζξ Ζ.Π.Α. ανέεδηακ πμζμζηά εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ 

ζπεδυκ 15 θμνέξ ορδθυηενα ζε κμζημηονζά ηςκ μπμίςκ μζ ζφγοβμζ ακηζιεηχπζγακ 

πνμαθήιαηα αθημμθζζιμφ. Ζ πνήζδ αθημυθ ζε ακεονέεδηε ζε 50%  ημο ζοκυθμο 

ηςκ πενζζηαηζηχκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ (Chasnoff 1988, Miller 1993, Collins, J.J 

1993).  

Οζ ιεθέηεξ δεκ απμδεζηκφμοκ ηδκ αφλδζδ ηςκ ηνμοζιάηςκ ηαημπμίδζδξ ηαζ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ - ηαηάπνδζδξ αθημυθ 

απυ ηζξ βοκαίηεξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ ημ πμζμζηυ ηαηάπνδζδξ αθημυθ ακένπεηαζ ζημ 

7 - 14% επί ηςκ ηαημπμζδιέκςκ βοκαζηχκ. Πμζμζηά πμο δεκ οπενααίκμοκ ηα 

βεκζηυηενα ζηαηζζηζηά ζημζπεία.  

ημκ ακηνζηυ πθδεοζιυ μζ μπμίμζ ηαημπμζμφκ ηζξ βοκαίηεξ δ πνήζδ αθημυθ έπεζ 

πενζζζυηενμ παναηηήνα δζηαζμθμβίαξ πανά  αζηζμθμβζηυ πανάβμκηα ηαζ 

βεκεζζμονβυ αζηία (David J. Hanson). 

Υνυκζεξ, βοκαίηεξ, πνήζηεξ αθημυθ έπμοκ 50 -100 θμνέξ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ 

εακάημο απ  υηζ μζ άκηνεξ. Οζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ημο αθημυθ ζηζξ βοκαίηεξ είκαζ 

πενζζζυηενεξ απ  υηζ ζημοξ άκηνεξ. Μεβάθμ πμζμζηυ ελ  αοηχκ αοημηημκμφκ, 

κμζμφκ απυ  ηανηίκμ ημο ήπαημξ ηαζ απυ δζαηαναπέξ ημο ηοηθμθμνζαημφ 

ζοζηήιαημξ. Ζ εηδήθςζδ ηςκ δπαηζηχκ κμζδιάηςκ επένπεηαζ  βνδβμνυηενα. 

Αολδιέκα πμζμζηά παναηδνμφκηαζ επίζδξ ζηδκ εηδήθςζδ ηανηίκμο ημο ιαζημφ 

ζε πμζμζηυ 41% πενζζζυηενμ απυ βοκαίηεξ πμο δεκ πίκμοκ. Υνήζδ αθημυθ ηαηά 

ηδκ εβηοιμζφκδ δφκαηαζ κα πνμηαθέζεζ ζημ έιανομ δζακμδηζηή ηαεοζηένδζδ 

(Sampson P.D. 1997, Hill, S.Y  1982,  Saunders, J.B. 1981, Longnecker, M.P. 

1988).  

Σδκ εκδμμζημβεκεζαηή έκηαζδ δ βοκαίηα ηδκ αζχκεζ πμθφ πζμ δναιαηζηά ηαζ ζε 

ιεβαθφηενμ  ααειυ ροπζηήξ θυνηζζδξ  απ΄ υηζ μ άκηναξ. Ζ έκηαζδ αοηή πνμηαθεί 

ζηδκ βοκαίηα ιζα ζεζνά απυ αθοζζδςηέξ ακηζδνάζεζξ ηυζμ ζε  μνβακζηυ υζμ ηαζ 

ζε ροπζηυ επίπεδμ. Μεθέηεξ δείπκμοκ υηζ μζ βοκαίηεξ πανμοζζάγμοκ αολδιέκεξ 
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πζεακυηδηεξ κα πανμοζζάζμοκ ηαηάεθζρδ ηαζ ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ. Σμ 

ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ ιε ηδκ ζεζνά ημο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ πνυηθδζδ 

εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ, ηανδζαββεζαηχκ κμζδιάηςκ ηαζ ειθάκζζδ  ζαηπανχδδ 

δζααήηδ. Σα ζοιπενάζιαηα αοηά πνμέηορακ ιεηά απυ ιεθέηδ ζηδκ πμθζηεία ηδξ 

Γζμφηα ζηζξ Ζ.Π.Α. ιεηαλφ 276 γεοβανζχκ ιε ιέζμ υνμ ζογοβζηήξ γςήξ ηα 27,5 

πνυκζα. Έβζκε ειθακέξ υηζ μζ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ ηαηάεθζρδξ ζημοξ άκηνεξ 

είκαζ πμθφ ιζηνυηενεξ απυ αοηέξ ηςκ βοκαζηχκ, εκχ ζημοξ άκηνεξ δεκ 

παναηδνείηαζ ειθάκζζδ ημο ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο (Sampson P.D 1997, Hill, S.Y   

1982, Saunders, J.B 1981, Longnecker, M.P 1988).  

Ζ εκδμμζημβεκεζαηή αία δεκ επδνεάγεζ ηδκ ενβαγυιεκδ βοκαίηα ιυκμ ζε ροπζηυ 

επίπεδμ. Οζ ιαηνμπνυεεζιεξ αθάαεξ πμο πνμηαθμφκηαζ ζε μνβακζηυ επίπεδμ  

είκαζ πμθθέξ θμνέξ πζμ ζδιακηζηέξ απυ ηζξ ροπζηέξ.   

 
ΤΕΖΣΖΖ  

 

Ζ ενβαζζαηή ελμοεέκςζδ ηαζ ημ άβπμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ  ςεμφκ ηδκ βοκαίηα 

ζηδκ πνήζδ - ηαηάπνδζδ αθημυθ. Ζ πνυκζα αοηή ηαηάζηαζδ μδδβεί ζε ιζα ζεζνά 

αθοζζδςηχκ ακηζδνάζεςκ ηυζμ ζε μνβακζηυ επίπεδμ ιε ηδκ πζεακυηδηα 

ειθάκζζδξ ιζαξ ιεβάθδξ πθεζάδαξ κμζδιάηςκ  υζμ ηαζ ζημκ ίδζμ ημκ  ροπζζιυ 

ηδξ. Ζ πνήζδ - ηαηάπνδζδ αθημυθ απυ ηδκ βοκαίηα αολάκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ 

εηδήθςζδξ ζοβηνμφζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβεκείαξ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή 

ηαηαπυκδζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ θήρδξ αθημυθ ζηζξ βοκαίηεξ 

είκαζ δναιαηζηέξ αθμφ δ ηαηάπνδζδ ημο αθημυθ δεκ ακηζηαημπηνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ 

μζημβεκεζαηή ηδξ γςή αθθά επδνεάγεζ άιεζα ηαζ ημ ενβαζζαηυ ηδξ πενζαάθθμκ 

δδιζμονβχκηαξ πμθθέξ θμνέξ δοζεεχνδηα πνμαθήιαηα.  

Όθμζ μζ ιεθεηδηέξ ζοβηθίκμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ αθημυθ δεκ απμηεθεί 

βεκεζζμονβυ αζηία βζα ηδκ πνυηθδζδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. Υαναηηδνζζηζηυ 

είκαζ υηζ ηαζ ιεηά ηδκ δζαημπή ηδξ πνήζδξ αθημυθ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία 

ζοκεπίγεζ κα οθίζηαηαζ. Σμ αθημυθ απμηεθεί εηείκμκ ημκ πανάβμκηα δζαιέζμο ημο 

μπμίμο δ βοκαίηα εα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ επζεεηζηυηδηά ηδξ, εα ιεζςεεί δ ηνίζδ ηδξ 

ηαζ εα απμαάθθεζ ηάπμζεξ ακαζημθέξ ηδξ.  Ακαιθζζαήηδηδ, απ΄ υθμοξ ημοξ 

ενεοκδηέξ  είκαζ δ ζοζπέηζζδ πνήζδξ αθημυθ ηαζ άζηδζδξ αίαξ. Οζ θεηηζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ ζε πενζπηχζεζξ πμο δ βοκαίηα είκαζ οπυ ηδκ επήνεζα αθημυθ είκαζ 

πμθφ πζμ ζοπκέξ.  

διακηζηυξ πανάβμκηαξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ είκαζ δ ίδζα δ ηαημπμίδζδ ημο 

αηυιμο ζηδκ παζδζηή ημο δθζηία. Έπμκηαξ αζχζεζ ηδκ ηαημπμίδζδ απμδεζηκφεηαζ 

υηζ είκαζ πζμ εφημθμ ημ κα ηδκ εθανιυζμοκ ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ.  

Ζ μζημκμιζηή ακελανηδημπμίδζδ ηδξ βοκαίηαξ είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ πμο αμδεά 

ηδκ βοκαίηα ζημ κα ηαηαββείθεζ εοημθυηενα ηδκ ηαημπμίδζδ. Ζ ημζκςκζηή 

ηαηαηναοβή ηοπυκ δδιμζζμπμζήζεςξ ηδξ ηαημπμίδζδξ παθζυηενα έηακε ηζξ 

βοκαίηεξ δζζηαηηζηέξ ζηδκ ηαηαββεθία ημο ζοιαάκημξ. ήιενα, δ ηαηαββεθία 

βίκεηαζ πζμ εφημθα ακ ηαζ υπςξ δείπκμοκ υθεξ μζ ιεθέηεξ υηακ δ βοκαίηα θηάζεζ κα 
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ηαηαββείθεζ ηδκ ηαημπμίδζδξ ήδδ έπεζ ηαημπμζδεεί πμθθέξ θμνέξ ηαηά ημ 

πανεθευκ. 

Ζ ακαβκςνζζζιυηδηα ηδξ βοκαίηαξ ζημ ενβαζζαηυ ηδξ πενζαάθθμκ ηαζ δ έηθναζδ 

αοηήξ ηυζμ απυ ημοξ πνμσζηάιεκμοξ υζμ ηαζ  απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηδξ 

πενζαάθθμκ απμηεθεί αηνμβςκζαίμ θίεμ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ πνήζδξ - 

ηαηάπνδζδξ αθημυθ.  

Ζ δεζηή ζηακμπμίδζδ ημο ααειμφ ζοιαμθήξ ηδξ ζημκ ενβαζζαηυ ηδξ πχνμ ηαζ δ 

ακαβκχνζζδ αοηήξ πνέπεζ κα απμηεθμφκ ααζζηή ιένζικα ηαζ φρζζηδ 

πνμηεναζυηδηα ηδξ ημζκςκίαξ  ηςκ πνμσζηαιέκςκ ημοξ.  

Ζ ημζκςκία ιαξ αηυια ηναηά ηδκ βοκαίηα μζημκμιζηά παιδθυηενα απ  υηζ ημκ 

άκηνα. Ζ ακενβία πθήηηεζ πενζζζυηενμ ημ βοκαζηείμ θφθμ πανά ημ ακηνζηυ. Όθμζ 

αοημί μζ πανάβμκηεξ ζοκηεθμφκ ιε ημκ ηνυπμ ημοξ ζηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ιε 

υπμζα ιμνθή ηαζ ακ είκαζ αοηή.  Γεβμκυξ είκαζ πάκηςξ υηζ ηα πναβιαηζηά 

πενζζηαηζηά είκαζ πμθφ πενζζζυηενα απυ αοηά πμο ακαβνάθμκηαζ ζηζξ 

ζηαηζζηζηέξ ένεοκεξ. Οζ ιεθεηδηέξ ενεοκμφκ ηα ηαηαββεθεέκηα πενζζηαηζηά ηαζ υπζ 

ημκ πναβιαηζηυ ανζειυ ημοξ. Απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ, εφθμβα ακαηφπηεζ ημ 

ενχηδια υηζ ηα πενζζηαηζηά δφκαηαζ κα είκαζ πμθφ πενζζζυηενα πςνίξ υιςξ κα 

είκαζ αέααζμζ βζα αοηυ υπςξ ηαζ βζα ημ πναβιαηζηυ ιέβεεμξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

ηαημπμίδζδξ. ε αοηυ ζοκηεθμφκ πθεζάδα ημζκςκζημμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ 

υπςξ δ άκμδμξ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο, μζ δδιμηναηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ιεθχκ ηδξ μζημβεκείαξ, ημ ενβαζζαηυ ηαεεζηχξ  ηηθ.  
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EFFECTS OF HOUSEHOLD VIOLENCE  
ON WORKING WOMEN 
 

P. Pavlidis, F. Babatsikou, A. Zissimopoulos, T.C. Constantinidis and Ch. 
Koutis   
 

Programm of Postgraduate Studies (M.Sc.) Health and Safety in Workplace. Organized by 
Medical School of Democritus University of Thrace in cooperation with Departments of 
Public Health and Nursing A, Athens Technological Educational Institute. 
 

Abstract: The modern age requires the middle woman to obey to a hectic life with 

more and more stressors to invade her life. The working environment is an integral 

part of everyday life but also a source of frequent problems in her family. The 

stress of work, the work exhaustion, the possible sexual harassment but also the 

role of woman as mother and housewife often lead her to seek workarounds for 

her problems. Alcohol is an alternative way of avoiding these problems and today 

women's dependence on it tends to become a scourge. The effects are reflected 

directly in the family environment, disrupting the relationship between mother and 

child and as a woman with her husband, with a final outcome the increase in cases 

of household violence. The complaints about outbreaks of household violence on 

working women are today a significant proportion of all reported incidents of 

violence. 
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Ζ ΒΡΟΓΥΟΚΤΦΔΛΙΓΙΚΖ ΔΚΠΛΤΖ (BAL)  
Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΙΔΡΔΤΝΖΖ  
ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΔΚΘΔΖ 
Δ ΔΙΠΝΔΟΜΔΝΟΤ ΒΛΑΠΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 

Καξαΐζθνο Υ., Παηεληαιάθεο Μ., Σζαθαλίθα Κ. ηαζ Νηνπληάο Γ. 
 

Σμιέαξ Δπαββεθιαηζηήξ ηαζ Βζμιδπακζηήξ Τβζεζκήξ, Δεκζηή πμθή Γδιυζζαξ Τβείαξ 

 

Πεξίιεςε: Ζ βξνγρνθπςειηδηθή έθπιπζε (bronchoalveolar lavage - BAL) απμηεθεί 

ιζα εθάπζζηα επειααηζηή ανμβπμζημπζηή ηεπκζηή δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

απμιυκςζδ ηοηηάνςκ, εζζπκευιεκςκ ζςιαηζδίςκ, θμζιμβυκςκ παναβυκηςκ ηαζ 

δζαθοηχκ ιδ ηοηηανζηχκ ζοζηαηζηχκ απυ ηα ηεθζηά ανμβπζυθζα ηαζ ηζξ ηορεθίδεξ 

ημο πκεφιμκα. Ο ηφνζμξ πθδεοζιυξ ηοηηάνςκ επί θοζζμθμβζημφ BAL είκαζ ηα 

ηορεθζδζηά ιαηνμθάβα. ε πενζπηχζεζξ έηεεζδξ αηυιςκ ζε ηυκεζξ ιεηάθθςκ ημο 

επαββεθιαηζημφ πενζαάθθμκημξ δ ιεθέηδ ημο BAL ιπμνεί κα πζζημπμζήζεζ ηδκ 

έηεεζδ ζηζξ μοζίεξ αοηέξ ιε ηδκ ακίπκεοζδ ζςιαηζδίςκ ηυκεςξ, υπςξ ηα ζςιάηζα 

αιζάκημο. Άθθα, πζεακυκ επαββεθιαηζηήξ αζηζμθμβίαξ κμζήιαηα ζηα μπμία δ BAL 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζζημνζηυ ηαζ ηζξ απεζημκζζηζηέξ ελεηάζεζξ ιπμνεί κα εέζεζ ηδ 

δζάβκςζδ είκαζ δ ελςβεκήξ αθθενβζηή ηορεθίηζξ, δ αδνοθθίςζδ, μ πκεοιμκζηυξ 

ηανηίκμξ ηαζ μζ οπυθμζπεξ πκεοιμκμημκζάζεζξ. 

 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΔ  
ΜΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΣΟ BAL - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
Ννζήκαηα από έθζεζε ζε ακίαλην   

 

Ο υνμξ αιίακημξ ακαθένεηαζ ζε ιζα μιάδα ιεηάθθςκ πμο απμηεθμφκηαζ απυ 

έκοδνεξ εφηαιπηεξ ίκεξ πονζηζηχκ αθάηςκ. Οζ ίκεξ αιζάκημο, πμο είκαζ πνμσυκ 

ελυνολδξ απυ μνοπεία, δζαπςνίγμκηαζ ζηζξ ιαηνζέξ ηαζ εθζημεζδείξ ίκεξ 

(ζενπεκηίκεξ) ηαζ ζηζξ εοεείεξ ηαζ νααδμεζδείξ ίκεξ (αιθζαυθεξ). Ζ ζπεζνμεζδήξ ίκα 

(πνοζμηίθδξ), είκαζ δ ιμνθή αιζάκημο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκυηενα ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ακημπή ζηδκ ορδθή εενιμηναζία, ηδκ εοηαιρία ηαζ ηδκ 

εοημθία φθακζήξ ηδξ. Τπάνπμοκ 5 ηαηδβμνίεξ αιθζαμθχκ: μ ηνμηοδμθίηδξ, μ 

αιιμζίηδξ, μ ακεμθοθίηδξ, μ ηνειμθίηδξ ηαζ μ αηηζκμθίηδξ. Αοηέξ μζ πενζζζυηενμ 

άηαιπηεξ ίκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ θζβυηενμ, αθθά πνμηαθμφκ ηαζ αοηέξ κυζμ. Ζ 

παεμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε αιίακημ αθμνά ηδκ εζζπκμή ζκχκ αιζάκημο. Χξ 

εζπκεφζζιεξ ίκεξ εεςνμφκηαζ ηα ζςιαηίδζα ιήημοξ ημοθάπζζημκ 5 ιζηνμιέηνςκ, 

δζαιέηνμο ιζηνυηενδξ ηςκ 3 ιζηνμιέηνςκ ηαζ ζπέζδξ ιήημοξ πνμξ δζάιεηνμ 

ιεβαθφηενδ απυ 3/1. Σα κμζήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ έηεεζδ ζε αιίακημ 

ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζηζξ αηυθμοεεξ αιάδεξ: α. ηαηά ηνυπμ ζπεηζηά 
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ηαθμήεδ (οπεγςημηζηή ζοθθμβή, οπεγςημηζηέξ πθάηεξ, δζάποηδ πάποκζδ 

οπεγςηυηα), α. ηαηά ηνυπμ ηαημήεδ (ιεζμεδθίςια, ανμβπμβεκήξ ηανηίκμξ, 

ηανηίκμξ θάνοββμξ, πεπηζημφ ηαζ άθθα ηαημήεδ κμζήιαηα) ηαζ Γ. ηαηά ηνυπμ πμο 

μδδβεί ζε ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα (αιζάκηςζδ). Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πνχημο 

ιζζμφ ημο 20μο αζχκα, ζδιακηζηή έηεεζδ ζε ίκεξ  αιζάκημο έθααε πχνα ηαηά ηδ 

δδιζμονβία οθαζιάηςκ αιζάκημο ηαζ ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ, ηαεχξ ηαζ ζε 

επαββέθιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ καοπδβζηή. Ακ ηαζ δ πνήζδ αιζάκημο έπεζ 

πενζμνζζηεί ζε πμθθά ακεπηοβιέκα ηνάηδ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1970, ζε θζβυηενμ 

ακεπηοβιέκεξ πχνεξ αοηυ ημ θεδκυ αθθά ηαζ επζηίκδοκμ οθζηυ ζοκεπίγεζ κα 

πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ. Αηυιδ ηαζ ζήιενα ιπμνεί κα θάαεζ πχνα έηεεζδ ηυζμ 

επαββεθιαηζηή υζμ ηαζ πενζααθθμκηζηή (Πίκαηαξ 1).    

 
 

Σφπνο 

 

Σχπνο έθζεζεο 

 

Πεγή έθζεζεο 

 

Δνβαζζαηυξ 

πχνμξ 

Πνμσυκηα απυ 

ηζζιέκημ 

αιζάκημο 

Καηαζηεοαζηζηή αζμιδπακία (θφθθα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε μνμθέξ ηαζ επίζηνςζδ 

δμιζηχκ οθζηχκ, ηεναιίδζα, ζςθήκεξ, οδνμννμέξ, 

δζυνεςζδ νςβιχκ ημίπςκ, ηζζιέκημ, οθζηά 

ανενχζεςκ, ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ, ζηυημξ 

ζοβηυθθδζδξ) 

 Πθαηάηζα 

παηχιαημξ 

οζηαηζηυ βέιζζδξ ηαζ εκζζποηζηυ ζε άζθαθημ, 

πθαηάηζα αζκοθίμο, ζοβημθθδηζηά  

 Μυκςζδ, 

πονμπνμζηαζία 

Μμκςηέξ, εβηαηάζηαζδ ζςθδκχζεςκ, 

ηαηαζηεοαζηζηή αζμιδπακία (ζςθήκεξ, ηαθφιιαηα 

απυ θέαδηεξ, πθμία, ρεηαζιυξ ζε ημίπμοξ ηαζ 

μνμθέξ βζα πονμπνμζηαζία ηαζ δπμιυκςζδ) 

 Τθάζιαηα Πονίιαπα οθάζιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

νμοπζζιυ ηαζ ημοαένηεξ 

 Υάνηζκα 

πνμσυκηα 

Καθφιιαηα μνμθχκ, ηαπεηζανίεξ ηαζ ιμκςηζηυ 

πανηί 

 Τθζηά ηνζαήξ Δπζηάθορδ θνέκςκ 

 Καηαζηεοή 

εθαζηζηχκ ηαζ 

πθαζηζηχκ 

Τθζηυ βέιζζδξ ζε εθαζηζηά ηαζ πθαζηζηά 

 Οζημδμιζηά 

επαββέθιαηα  

(δεοηενμβεκήξ 

έηεεζδ) 

Δνβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ηηζνίςκ, εβηαηάζηαζδ 

ζςθδκχζεςκ, επζζηεοέξ δθεηηνζηχκ, εβηαηάζηαζδ 

ηαζ επζζηεοή θέαδηα, ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ 

εκενβεζαηχκ ζηαειχκ, λοθμονβμί, οδναοθζημί ηαζ 

μλοβμκμζοβημθθδηέξ 
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πίηζ Μυθοκζδ ηδξ 

μζηίαξ 

Μεηαθμνά ζημ ζπίηζ αιζάκημο απυ ηα ιαθθζά ή ηα 

νμφπα εηηεεεζιέκςκ ενβαηχκ πμο μδδβεί ζε έηεεζδ 

ηαζ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ 

 Γεοηενμβεκήξ 

έηεεζδ 

Ζ ιεηαηίκδζδ δ αθαίνεζδ ή μ πεζνζζιυξ εφενοπημο 

αιζάκημο ζημ ζπίηζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

πενζααθθμκηζηή  έηεεζδ 

Γεκζηυ 

πενζαάθθμκ 

Μμθοζιέκα 

ζπίηζα 

Ακεονίζηεηαζ ζε παιδθά επίπεδα ζε ηηίνζα οπυ 

θοζζμθμβζηή πνήζδ 

  Αολδιέκδ έηεεζδ ηαηά ηδκ ακαηαηαζηεοή, 

ακαηαίκζζδ, αθαίνεζδ αιζάκημο, πεζνζζιμφξ ζε 

ιμθοζιέκα οθζηά υπςξ δπμιμκςηζηά πθαηάηζα 

μνμθήξ, πθαηάηζα αζκοθίμο ζε παηχιαηα, 

πνχιαηα, ζμαάδεξ, ζςθδκχζεζξ, θέαδηεξ 

 Γεςθμβζηή 

έηεεζδ 

Ζ δζαιμκή ημκηά ζε μνοπεία αιζάκημο ή 

ενβμζηάζζα ηζζιέκημο ή ζε βεςβναθζηέξ πενζμπέξ 

υπμο θοζζμθμβζηά ακεονίζηεηαζ αιίακημξ ζημκ 

αένα 

 Αζηζηυ 

πενζαάθθμκ 

Σα επίπεδα ζημκ αένα είκαζ εθαθνά ορδθυηενα 

ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ, ίζςξ θυβς ηςκ θνέκςκ ηςκ 

αοημηζκήηςκ ηαζ ηδξ αολδιέκδξ ζοβηέκηνςζδξ 

αζμιδπακζηχκ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηχκ ιμκάδςκ 

 

Πίλαθαο 1.  Οζ ηφνζεξ πενζααθθμκηζηέξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ πδβέξ έηεεζδξ ζημκ 

αιίακημ. 

 

οπκυηενδ απμδείπεδηε δ έηεεζδ ζε ενβαγυιεκμοξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε 

επαββέθιαηα υπςξ: 

• Δλυνολδ ηαζ ηαηενβαζία μνοηηχκ πνχηςκ οθχκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ, 

• Παναζηεοή πνμσυκηςκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ, 

• Βζμιδπακζηή πνήζδ πνμσυκηςκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ, 

• οκηήνδζδ ή επζζηεοή πνμσυκηςκ ή οθζηχκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ, 

• Καηεδάθζζδ ή επζζηεοή ηαηαζηεοχκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ, 

• Μεηαθμνά, απμεήηεοζδ ηαζ δζαπείνζζδ αιζάκημο ή οθζηχκ πμο πενζέπμοκ 

αιίακημ. 

Έπεζ δζαπζζηςεεί ιζα ζαθήξ δμζμελανηχιεκδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ ααειυ 

έηεεζδξ ζημκ αιίακημ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ αιζάκηςζδξ, ακ ηαζ πμθθμί αιθζζαδημφκ 

ηδκ φπανλδ ηζκδφκμο ζε πενζπηχζεζξ παιδθμφ ααειμφ έηεεζδξ. Ο ηίκδοκμξ 

ειθάκζζδξ αιζάκηςζδξ πμζηίθθεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηζξ δζάθμνεξ αζμιδπακίεξ, 

ιε ζοπκυηενδ ειθάκζζδ ηδξ κυζμο κα παναηδνείηαζ ζε ιμκάδεξ οθακημονβίαξ ηαζ 

ηαηαζηεοχκ πανά ζε ενβάηεξ μνοπείςκ. Ζ ακάπηολδ ηδξ κυζμο ελανηάηαζ απυ 

πανάβμκηεξ υπςξ ημ πυζμ εζζπκεφζζιδ είκαζ δ ιμνθή ηδξ ίκαξ, ηδ ζοκμθζηή δυζδ 
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ηδξ ζηυκδξ πμο εζζπκεφζεδηε, ηδκ ζηακυηδηα ηςκ πκεοιυκςκ κα απμιαηνφκμοκ 

ηζξ ίκεξ ηαζ ηδ αζμδζαεεζζιυηδηα ημο αιζάκημο. ε βεκζηέξ βναιιέξ, μ ζπεηζηυξ 

ηίκδοκμξ ακάπηολδξ αιζάκηςζδξ ζε ενβάηεξ επελενβαζίαξ αιζάκημο αολάκεζ 

ακαθμβζηά ιε ημ ααειυ έηεεζδξ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ. μαανυηενδ πάεδζδ έπεζ 

ζοζπεηζζεεί ιε ιεβαθφηενδ ηαηαηνάηδζδ ζκχκ αιζάκημο ζημοξ πκεφιμκεξ.  

 

Αδξή παξνπζίαζε λνζνινγηθψλ νληνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έθζεζε ζε ακίαλην 

 

Μεζνζειίσκα: Πνυηεζηαζ βζα ηαημήεδ, ηαηήξ πνυβκςζδξ υβημ, ειθακζγυιεκμ ζημ 

ιεζμεήθζμ, ιε ζοκδεέζηενδ εκηυπζζδ ζηδκ πθεονζηή ημζθυηδηα ηαζ ζπακζυηενδ 

ζηδκ πενζημκαζηή ημζθυηδηα ηαζ ζημ πενζηάνδζμ. πεδυκ ζημ ζφκμθμ ηςκ 

ιεζμεδθζςιάηςκ, οπάνπεζ πνμδβμφιεκδ έηεεζδ ζημκ αιίακημ, ζπάκζα 

πενζζηαηζηά ζπεηίγμκηαζ ιε αηηζκμεεναπεία, εκχ ηάπμζα παναιέκμοκ 

ακελζπκίαζηδξ αζηζμθμβίαξ, εεςνείηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ υνζμ έηεεζδξ ηάης απυ ημ 

μπμίμ κα απμηνέπεηαζ δ πζεακυηδηα εηδήθςζδξ ιεζμεδθζχιαημξ. Ζ έηεεζδ ζε 

ηνμηζδυθζεμ ηαζ αιμζίηδ εεςνείηαζ πενζζζυηενμ επζαανοκηζηή, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ 

έηεεζδ ζε πνοζυηζθμ. Γεκ οπάνπεζ ζπέζδ ιεηαλφ ιεζμεδθζχιαημξ ηαζ 

ηαπκίζιαημξ. Σα ζοιπηχιαηα ημο υβημο ιπμνεί κα ειθακζζημφκ 20-50 έηδ ιεηά 

ηδκ έηεεζδ ζε αιίακημ ηαζ είκαζ πθεονμδοκία, ιείςζδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ 

ζηακυηδηαξ, ηαηααμθή, εκχ ακ μ υβημξ έπεζ πενζημκασηή εκηυπζζδ οπάνπεζ ηαπελία, 

αζηίηδξ, ημζθζαηυ άθβμξ. Ζ δζάβκςζδ ημο ιεζμεδθχιαημξ βίκεηαζ ιε 

απεζημκζζηζηέξ αηηζκμθμβζηέξ ιεευδμοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ επαββεθιαηζηυ 

ζζημνζηυ ηαζ επζαεααζχκεηαζ ιε αζμρία. 

 

Πιεπξηθή πάρπλζε θαη πιεπξηθέο πιάθεο: Πνυηεζηαζ βζα ηαθμήεεζξ οπενηνμθίεξ 

ημο οπεγςηυημξ, πμο ιπμνεί κα απμηζηακςεμφκ ηαζ πμο δζαπζζηχκμκηαζ 

αηηζκμθμβζηά. οκήεςξ μζ πθάηεξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ άκς ιένμξ ημο 

δζαθνάβιαημξ, ζηδκ πθεονμδζαθναβιαηζηή βςκία ηαζ ζηα ηαηχηενα ιεζμπθεφνζα 

δζαζηήιαηα. Ζ πθεονζηή πάποκζδ ιπμνεί κα ζοκμδεφεηαζ απυ αηεθεηηαζία ημο 

βεζημκζημφ πκεοιμκζημφ πανεβπφιαημξ. 

 

Ακηάλησζε: Πνυηεζηαζ βζα πανεβποιαηζηή ίκςζδ, μθεζθυιεκδ ζηζξ ίκεξ αιζάκημο 

πμο ηαηαθήβμοκ ζηζξ πκεοιμκζηέξ ηορεθίδεξ. Ζ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ 

αιζάκηςζδξ ελανηάηαζ απυ ηδ δζάνηεζα ηαζ ηδ αανφηδηα ηδξ έηεεζδξ, ηαζ ζοκήεςξ 

ειθακίγεηαζ 10 έηδ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ έηεεζδξ, αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ 

απυ ημ πενζαάθθμκ πμο οπάνπεζ αιίακημξ. Ζ πκεοιμκζηή Ηκςζδ ανπίγεζ απυ ηα 

ηαηχηενα πκεοιμκζηά πεδία ηαζ απεζημκίγεηαζ ζηδκ αηηζκμβναθία εχναημξ, 

ανπζηά ςξ δζάποηδ εμθενυηδηα, εκχ ανβυηενα ειθακίγμκηαζ βναιιμεζδείξ ζηζέξ. 

Λειθαδεκζηή δζυβηςζδ ηςκ πκεοιμκζηχκ ποθχκ δεκ είκαζ ζοκήεδξ. Ζ εηηίιδζδ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ ακαδεζηκφεζ πενζμνζζηζημφ ηφπμο ζοκδνμιή. Ζ 

αλμκζηή ημιμβναθία ορδθήξ εοηνίκεζαξ είκαζ δοκαηυ κα ακαδείλεζ ηδκ αιζάκηςζδ 

ζημ πμθφ ανπζηυ ζηάδζμ. Δζδζηυηενα απεζημκίγμκηαζ ιζηνέξ οπμπθεφνζεξ 
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βναιιχζεζξ, ζδιεζαηέξ ποηκχζεζξ ή ιζηνμηφζηεζξ, εκχ δ ζοκφπανλδ πθεονζηχκ 

παπφκζεςκ, πμο ςζηυζμ δεκ είκαζ απαναίηδηδ, αολάκεζ ηδκ εζδζηυηδηα αοηήξ ηδξ 

δζαβκςζηζηήξ ιεευδμο. 

 

Καινήζεο πιεπξηηηθή εμίδξσζε: Πνυηεζηαζ βζα ελζδνςιαηζηή πθεονίηζδα, πμο 

ιπμνεί κα απμηεθεί πνςημπαεή εηδήθςζδ έηεεζδξ ζε αιίακημ ή κα ζοκμδεφεζ 

ηδκ αιζάκηςζδ. Ζ ελίδνςζδ αοηή ζοκήεςξ οπμπςνεί αοημιάηςξ, αθθά είκαζ 

δοκαηυ κα οπμηνμπζάζεζ ή κα εηδδθςεεί ζημ έηενμ διζεςνάηζμ. Πνμθακχξ 

επζαάθθεηαζ δ δζαθμνζηή δζάβκςζή ηδξ απυ δεοηενμβεκή πθεονίηζδα μθεζθυιεκδ 

ζε ιεζμεδθίςια ή ζε ηανηίκμ ημο πκεφιμκα. 

 

Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: Ζ ζοζπέηζζδ ημο ανμβπμβεκμφξ ηανηίκμο ημο πκεφιμκα 

ιε ημκ αιίακημ είκαζ επζδδιζμθμβζηά ηεηιδνζςιέκδ. Δπίζδξ έπεζ ηεηιδνζςεεί δ 

ζοκένβεζα ηαπκίζιαημξ ηαζ έηεεζδξ ζε αιίακημ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηανηίκμο ημο 

πκεφιμκα. Ζ αιζάκηςζδ ή μζ ηαθμήεεζξ πθεονζηέξ παπφκζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

επίπηςζδ ηανηίκμο ημο πκεφιμκα, ηαζ ιάθζζηα δ πζεακυηδηα ηανηίκμο ημο 

πκεφιμκα είκαζ ακάθμβδ ημο ααειμφ πκεοιμκζηήξ ίκςζδξ. Φαίκεηαζ ςζηυζμ υηζ δ 

επίπηςζδ ηανηίκμο αολάκεηαζ ιεηαλφ ηςκ εηηεεέκηςκ ζε αιίακημ, αηυιδ ηαζ ακ 

αοημί δεκ ακαπηφλμοκ πκεοιμκζηή ίκςζδ, ηαζ ιάθζζηα ηαη' ακαθμβία ηδξ έηεεζδξ. 
 

Ζ δηαγλσζηηθή αμία ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ησλ ηλψλ ακηάληνπ ζην BAL 
 

Οζ ίκεξ αιζάκημο εζζπκευιεκεξ παναιέκμοκ ζημ πκεοιμκζηυ πανέβποια ηαζ είκαζ 

δοκαηυ κα ακζπκεοεμφκ είηε ςξ εθεφεενεξ ίκεξ, είηε ιε ηδ ιμνθή ζςιαηζδίςκ πμο 

πνμηφπημοκ ιεηά ηδ θαβμηοηηάνςζδ ηςκ ζκχκ απυ ηα ιαηνμθάβα. 

Σα ζςιαηίδζα αιζάκημο ηαζ μζ ίκεξ είκαζ εκδεζηηζηά πνμδβμφιεκδξ έηεεζδξ ζε 

αιίακημ, ηαεχξ είκαζ δοκαηή δ ακεφνεζή ημοξ ανηεηυ πνυκμ ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ 

έηεεζδξ. Ζ εφνεζή ημοξ δζεοημθφκεηαζ ιε ηδ ανμβπζηή έηπθοζδ, ηαεχξ δ 

ακαγήηδζή ημοξ ζηα πηφεθα είκαζ ζοπκά ακαπμηεθεζιαηζηή. Οζ ίvεξ ακαγδημφκηαζ 

ιε δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ, εκχ ηα ζςιάηζα ιε ημζκυ. Ο αηνζαήξ πνμζδζμνζζιυξ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ζκχκ αιζάκημο βίκεηαζ ιε ηδ ζοζηεοή Millipore. Ζ ελέηαζδ αοηή 

έπεζ ορδθή εζδζηυηδηα, αθθά παιδθή εοαζζεδζία, δδθαδή επί ανκδηζημφ 

απμηεθέζιαημξ, δεκ ιπμνεί κα απμηθεζζηεί πνμδβδεείζα έηεεζδ ζε αιίακημ. Με 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζκχκ ηαζ ηςκ ζςιαηζδίςκ αιζάκημο, οπμθμβίγεηαζ δ 

ζοκμθζηή επζαάνοκζδ ημο μνβακζζιμφ απυ αιίακημ, δδθαδή μ ανζειυξ ηςκ ζκχκ 

αιζάκημο ζημ BAL ζοιααδίγεζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ζκχκ ζημ πκεοιμκζηυ πανέβποια 

(1 ζςιάηζμ/ml BAL ακηζζημζπεί ζε 1000-3000/g πκεοιμκζημφ ζζημφ). 

Σμ BAL επί αιζακηχζεςξ δζαθένεζ απυ ημ BAL ιεηά απυ έηεεζδ ζε αιίακημ πςνίξ 

υιςξ ίκςζδ, ηαευηζ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ οπάνπεζ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ 

ηοηηάνςκ ιε ζοπκή πμθοιμνθμπονήκςζδ, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ 

παναηδνείηαζ θειθμηοηηάνςζδ. 
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Βεξπιιίσζε 
 

Δηζαγσγή, Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 
 

Σμ αδνφθθζμ είκαζ έκα ζπάκζμ ζημζπείμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ αζμιδπακία βζα 

ηδκ εθαθνυηδηα ηαζ ηδκ ζζπφ ημο, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακημπή ημο ζηζξ ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ ηαζ ηδ δζάανςζδ. Δπίζδξ δεκ ιαβκδηίγεηαζ ηαζ είκαζ ηαθυξ αβςβυξ 

ημο δθεηηνζζιμφ.  

Πνυηεζηαζ βζα ημ εθαθνφηενμ απυ υθεξ ηζξ πδιζηά ζηαεενέξ μοζίεξ. Σα ηνάιαηα 

αδνοθθίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ηαζ ιε αολακυιεκμ νοειυ ζηδ ζφβπνμκδ 

ηεπκμθμβία, ζε ημιείξ υπςξ δ δζαζηδιζηή ηαζ πονδκζηή αζμιδπακία, μζ 

ηδθεπζημζκςκίεξ ηαζ δ αζμιδπακία δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ. Άθθεξ αζμιδπακίεξ 

πμο εκδεπμιέκςξ ζπεηίγμκηαζ ιε έηεεζδ ζημ αδνφθθζμ είκαζ δ ηεναιζηή, δ 

μδμκηζαηνζηή (μδμκηζηά ηνάιαηα), μζ ιμκάδεξ ακαδζαιυνθςζδξ ηςκ 

οπμθεζιιάηςκ ιεηάθθςκ ηαζ ηα ιεηαθθμονβεία. 

Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ αδνοθθίςζδξ παναηδνείηαζ ζε ενβάηεξ πμο 

εηηίεεκηαζ άιεζα επεζδή πεζνίγμκηαζ ηνάιαηα αδνοθθίμο. Ηζημνζηά ακαθένεηαζ υηζ 

δ κυζμξ ανπζηά πενζβνάθδηε ζε άημια πμο οπέζηδζακ έηεεζδ ζε μλείδζμ ημο 

αδνοθθίμο ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή θεμνζγυκηςκ θαιπηήνςκ.  

Έπεζ επίζδξ πενζβνάθεζ ηαζ ζε ενβαγυιεκμοξ ζε βεζημκζημφξ πχνμοξ, υπςξ μζ 

βναιιαηείξ, μζ θφθαηεξ ηαζ μζ ηαεανζζηέξ, ζηδκ επελενβαζία ιδ ζζδδνμφπςκ 

ηναιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ ενβαηχκ πμο επζζηνέθμοκ ζημ ζπίηζ 

θμνχκηαξ ιμθοζιέκεξ θυνιεξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ αδνφθθζμ αοηυ ηαεαοηυ 

δεκ πνμηαθεί κυζμ. Σα άθαηά ημο υιςξ, ηαεχξ ηαζ ηα ιίβιαηά ημο ιε πονζηζηά 

άθαηα, πνμηαθμφκ ηδ αδνοθθίςζδ. 

 

Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Πενζβνάθμκηαζ δομ ιμνθέξ πκεοιμκζηήξ κυζμο: δ μλεία αδνοθθίςζδ ηαζ δ πνυκζα 

αδνοθθίςζδ. 

 

Ομεία βεξπιιίσζε 

 

Ζ μλεία αδνοθθίςζδ αημθμοεεί ιζα ζδιακηζημφ ααειμφ έηεεζδ ζε αδνφθθζμ ηαζ 

ζήιενα απακηάηαζ ζπακίςξ.  

Σα ηθζκζηά βκςνίζιαηα είκαζ εηείκα ιζαξ πδιζηήξ πκεοιμκίηζδαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

επζπεθοηίηζδα, νζκίηζδα ηαζ ηναπεζίηζδα.  

Σα ζοιπηχιαηα απυ ημ ηαηχηενμ ακαπκεοζηζηυ πενζθαιαάκμοκ έκακ 

πανμλοζιζηυ αήπα ιε πενζζηαζζαηά αζιυθονηα πηφεθα ηαζ δφζπκμζα ζηδκ 

άζηδζδ. Μπμνεί κα δζαπζζηςεμφκ πονεηυξ, ηαποηανδία ηαζ λδνμί νυβπμζ ζε 

αιθυηενα ηα πκεοιμκζηά πεδία. Ζ ζοιπηςιαημθμβία ακαπηφζζεηαζ ζοκήεςξ 

ιέζα ζε 72 χνεξ έηεεζδξ, ακ ηαζ ζε ιζηνμφ ααειμφ έηεεζδ δ έκανλδ ιπμνεί κα 
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είκαζ πζμ φπμοθδ. Ζ αδνοθθίςζδ εεςνείηαζ μλεία εάκ ειθακζζηεί ιέζα ζε 12 

ιήκεξ απυ ηδκ έηεεζδ. 

 

Υξφληα βεξπιιίσζε 

 

Ζ πνυκζα αδνοθθίςζδ είκαζ ιζα ημηηζςιαηχδδξ δζαηαναπή πμο πνμζαάθθεζ 

ηονίςξ ημοξ πκεφιμκεξ - ζοιιεημπή ηαζ ηςκ άθθςκ μνβάκςκ είκαζ δοκαηυ κα 

ζοιαεί, αθθά είκαζ ζπάκζα.  

Σα ηθζκζηά ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ ιδ παναβςβζηυ αήπα ιε φπμοθδ 

ειθάκζζδ, δφζπκμζαξ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηαζ ηυπςζδ. Ίζςξ ζοκδοάγμκηαζ ηαζ ιε 

ιδ εζδζηά ζοιπηχιαηα, υπςξ πονεηυ, ακμνελία, απχθεζα αάνμοξ, ημφναζδ ηαζ 

αίζεδια αδζαεεζίαξ.  

ηδκ πνχζιδ, ήπζα κυζμ, ηα ακηζηεζιεκζηά ζδιεία ιπμνεί κα απμοζζάγμοκ. Καεχξ 

δ κυζμξ ελεθίζζεηαζ, ακαπηφζζμκηαζ εζζπκεοζηζημί ιδ ιμοζζημί νυβπμζ ζε 

αιθυηενεξ ηζξ αάζεζξ, ιπμνεί κα παναηδνδεεί πθδηηνμδαηηοθία (10-20% ηςκ 

πενζπηχζεςκ) ηαζ επαημθμοεμφκ ζδιεία ειθάκζζδξ πκεοιμκζηήξ ηανδίαξ. 

 

Ζ δηαγλσζηηθή αμία ηνπ BAL 

 

Ζ δζάβκςζδ ηδξ αδνοθθίςζδξ ααζίγεηαζ ζημ ζζημνζηυ ηδξ έηεεζδξ ζε άθαηα 

αδνοθθίμο, ηα ηθζκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ζηα ακμζμθμβζηά, αηηζκμθμβζηά ηαζ 

θεζημονβζηά εονήιαηα.  

Ζ θειθμηοηηανζηή απάκηδζδ ζηδ αδνοθθίςζδ είκαζ εζδζηή βζα ηα άθαηα ημο 

αδνοθθίμο ηαζ έπεζ μδδβήζεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ κεζφδνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

ιεκθνθπηηάξσλ βεξπιιίνπ (beryllium lymphocyte proliferation - BeLT).  

Ζ ελέηαζδ αοηή είκαζ ζήιενα αλζυπζζηδ, ακαπαναβχβζιδ ηαζ ανίζηεηαζ εεηζηή ζε 

θειθμηφηηανα απυ BAL αζεεκχκ ιε αδνοθθίςζδ, εκχ είκαζ θοζζμθμβζηή ζε ιδ 

εηηεεεζιέκα άημια ηαεχξ ηαζ ζε οβζή άημια ιε έηεεζδ ζε αδνφθθζμ. Συζμ δ BeLT 

υζμ ηαζ δ θειθμηοηηάνςζδ ζημ BAL ειθακίγμοκ ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηδ 

αανφηδηα ηδξ κυζμο.  

Ζ εζηυκα αοηή ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ζαθήξ υηακ μ αζεεκήξ είκαζ ηαπκζζηήξ, ηαεχξ 

ημ ηάπκζζια επακαθένεζ ημκ ηφπμ ηοηηάνςκ ημο BAL ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα.  

ε ιενζηά άημια, δ BeLT ζημ αίια ιπμνεί κα είκαζ παεμθμβζηή ζηα πθαίζζα ηδξ 

ανκδηζηήξ απακηδηζηυηδηαξ ηςκ θειθμηοηηάνςκ ημο BAL ζημ αδνφθθζμ.  

Οζ ιεθέηεξ παναημθμφεδζδξ ηέημζςκ αζεεκχκ ακέδεζλακ ζδιακηζηυ ανζειυ 

αηυιςκ (αηυιδ ηαζ υηακ εβηαηαθείπμοκ ηδ αζμιδπακία) πμο εα ακαπηφλμοκ ζηδ 

ζοκέπεζα πκεοιμκζηή κυζμ. Παναηαφηα, δ BeLT ημο αίιαημξ έπεζ εεηζηή 

πνμβκςζηζηή αλία βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ πανμοζίαξ ή απμοζίαξ πνυκζαξ 

αδνοθθίςζδξ. 
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Δμσγελήο αιιεξγηθή θπςειίηηδα (Δ.Α.Κ.) 

 

Δηζαγσγή, Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 

 

Ζ ελςβεκήξ αθθενβζηή ηορεθίηζδα είκαζ κυζμξ πμο μθείθεηαζ ζε ακηίδναζδ 

οπενεοαζζεδζίαξ ζε εζζπκευιεκεξ μνβακζηέξ ηυκεζξ.  

Ζ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ αθμνά ιυκμ ζημ πκεοιμκζηυ πανέβποια, αθθά υπζ 

απμηθεζζηζηά ζηζξ ηορεθίδεξ υπςξ εα ιπμνμφζε κα οπμεέζεζ ηακείξ απυ ημκ υνμ 

ΔΑΚ.  

Γζα ημ θυβμ αοηυκ ανηεημί πνμηζιμφκ κα πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ πλεπκνλίηηδα εμ 

ππεξεπαηζζεζίαο.  

Σμ πνυηοπμ ηδξ κυζμο, μ πλεχκνλαο ησλ αγξνηψλ (farmer's lung), 

πνςημπενζβνάθδηε ημ 1932 μπυηε ηαζ έβζκε δ ζοζπέηζζδ ηδξ εηδήθςζδξ ηδξ 

κυζμο ιε ηδκ ειθάκζζδ ζημκ μνυ ζγδιαηζκχκ έκακηζ ακηζβυκςκ πμο πνμένπμκηακ 

απυ ιμοπθζαζιέκμ άπονμ πμο είπε επζιμθοκεεί ιε ζπυνμοξ ηςκ εενιυθζθςκ 

αηηζκμιοηήηςκ Micropolyspora faeni ηαζ Thermoactinomyces vulgaris.  

Απυ ηυηε ανηεημί ιζηνμαζαημί ζπυνμζ έπμοκ ακαβκςνζζηεί ζακ πζεακά αίηζα, 

υπςξ ηαζ δζάθμνα άθθα ακηζβυκα πμο πνμένπμκηαζ απυ θοηά, γχα ηαζ πδιζηέξ 

μοζίεξ (μζ ηεθεοηαίεξ δνμοκ πζεακυηαηα ζακ απηίκεξ, ηνμπμπμζχκηαξ ακηζβμκζηά 

εκδμβεκείξ ή ελςβεκείξ πνςηεΐκεξ).  

Έκαξ ηαηάθμβμξ ηςκ ζοκδεέζηενςκ παναβυκηςκ, ηςκ πδβχκ πνμέθεοζήξ ημοξ 

ηαζ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ πνμηαθμφιεκςκ αζεεκεζχκ ζηδκ "ημζκή δζάθεηημ" 

πανμοζζάγεηαζ ζημκ πίκαηα 2 ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα. 

Οζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ ημοξ μνβακζζιμφξ επζιμθφκμοκ ηα θαπακζηά ηαζ ηα 

δδιδηνζαηά πνμσυκηα.  

Δπζιυθοκζδ δεκ δζαπζζηχκεηαζ έςξ ηαζ ηδ ζηζβιή ηδξ ζοβημιζδήξ ηςκ πνμσυκηςκ, 

αθθά ιυκμ ιεηά ηδκ απμεήηεοζδ ημοξ, ζδζαίηενα υηακ αοηή βίκεηαζ ζε εενιυ ηαζ 

οβνυ πενζαάθθμκ. 

Οζ κέεξ πενζπηχζεζξ ηδξ Δ.Α.Κ. μθείθμκηαζ ηονίςξ ζε επαββεθιαηζηή έηεεζδ 

(αβνυηεξ, εηηνμθείξ πεζναιαηυγςχκ, επελενβαζηέξ ιεηαθθζηχκ, δθεηηνζηχκ ηαζ 

πθαζηζηχκ οθζηχκ) ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ μζηζαηχκ πηδκχκ (υπςξ μζ παπαβάθμζ ηαζ 

ηα πενζζηένζα).  

Πάκηςξ δ Δ.Α.Κ. εοεφκεηαζ ιυκμ βζα ημ 2% ηδξ ακαθενυιεκδξ ζοκμθζηήξ 

επίπηςζδξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ πκεοιμκμπαεεζχκ.  

Ακηίζημζπα ιε ηζξ "μιάδεξ ηζκδφκμο", πανάβμκηεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα πμθθέξ απυ 

ηζξ κέεξ πενζπηχζεζξ Δ.Α.Κ. είκαζ δ εοαζζεδζία ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ (50% ηςκ 

ακαθενυιεκςκ κέςκ πενζπηχζεςκ), ζε γςζηά ακηζβυκα (6%) ηαζ ζε πδιζηέξ 

μοζίεξ (5%), αθθά ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ ημ 25% ηςκ πενζπηχζεςκ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα ηαοημπμζδεεί άιεζα μ εοαζζεδημπμζυξ πανάβμκηαξ. 

 

 

 



 

191 
 

Παξάγνληαο Πεγή Δξγαδφκελνη κε επαγγεικαηηθή 

έθζεζε 

Μηθξννξγαληζκνί   

Alternaria spp Ξφθμ, πμθηυξ λφθμο Ξοθμονβμί, επελενβαζηέξ 

λοθμπμθημφ 

Aspergillus spp Εοιςηήνζα μοίζηο, 

Λζπάζιαηα 

μπςνμηδπεοηζηχκ 

Δνβαγυιεκμζ ζε γοιςηήνζα μοίζηο, 

Αβνυηεξ  

Aureobasidium 

pullulans 

Κυηηζκμ λφθμ Ξοθμονβμί 

Bacillus subtilis Απμννοπακηζηά Δνβαγυιεκμζ ζε αζμιδπακίεξ 

ηαεανζζηζηχκ 

Penicilium 

chrysogenum 

Ξφθμ Ξοθμονβμί 

Cephalosporium Απυαθδηα μπεηχκ Δνβαγυιεκμζ ζε οπμκυιμοξ 

Cryptostoma corticale θέκδαιμξ Απμθθμζςηέξ ζθεκδάιμο  

Penicillium 

frequentes 

θεθθμί Δνβαγυιεκμζ ζε αζμιδπακία θεθθχκ 

Mucor stolonifer Κυηηζκμ πζπένζ Θνοιιαηζζηέξ ηυηηζκμο πζπενζμφ 

Penicillium casei Σονί Δνβαγυιεκμζ ζε αζμιδπακίεξ 

βαθαηημημιζηχκ  

Streptomyces albus Υχια Αβνυηεξ 

Micropolyspora 

faecani 

Υχια, άπονμ, ζζηδνά Αβνυηεξ 

Thermoactinomyces 

spp 

Λίπαζια ιακζηανζχκ Καθθζενβδηέξ ιακζηανζχκ 

Botrytis cinera ηαθφθζα  Οζκμπαναβςβμί 

Naegleria grubeti Νενυ ηθζιαηζζηζηχκ Τπάθθδθμζ βναθείμο 

Εψα   

Πηδκά Φηένςια,εηηνίιαηα Δηηνμθείξ πηδκχκ 

Φεείνεξ ζζηδνχκ Κυηημζ ζζηδνχκ αβνυηεξ 

Ηπεφξ Γεφια Παναζηεοαζηέξ ζπεομηνμθχκ 

Εςζηέξ βμφκεξ Σνίπεξ βμοκανάδεξ 

Σνςηηζηά Πνςηεΐκεξ μφνςκ Δπελενβαζηέξ βμφκαξ ηνςηηζηχκ 

Φπηά    

Καθέξ Κυηημζ ηαθέ Δνβαγυιεκμζ ζε ηαθεημπηεία 

Γέκδνα Ξοθυζημκδ  Ξοθμονβμί  

ααιαάηζ Ίκεξ ααιααηζμφ Δνβαγυιεκμζ ζε εηημηηζζηήνζα  

Υεκηθέο νπζίεο   

Φάνιαηα Αιζμδανυκδ,πνοζυξ Φανιαημαζμιδπακία 

Μοηδημηηυκα 

(Bordeaux)  

αιπεθχκεξ αβνυηεξ 

Γζζζμηοακζηά  Βζμιδπακία πθαζηζηχκ Βζμιδπακία πθαζηζηχκ 
 

Πίλαθαο 2.  Πανάβμκηεξ πμο έπεζ ακαθενεεί υηζ πνμηαθμφκ Δ.Α.Κ. 



 

192 
 

Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Σμ θάζια ηςκ ηθζκζηχκ εηδδθχζεςκ ηδξ Δ.Α.Κ. πανμοζζάγεζ ιεβάθδ 

πμζηζθμιμνθία πμο ηαεμνίγεηαζ, ηυζμ απυ ζδζμζοζηαζζαημφξ πανάβμκηεξ ηςκ 

πνμζαεαθδιέκςκ αηυιςκ, υζμ ηαζ απυ ηδκ ζοπκυηδηα ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ έηεεζδξ 

ζημ εκμπμπμζμφιεκμ εοαζζεδημπμζυ ακηζβυκμ. Μεηά απυ ιζα πενίμδμ έηεεζδξ ηαζ 

εοαζζεδημπμίδζδξ (πμο ιπμνεί κα δζανηέζεζ απυ εαδμιάδεξ έςξ ηαζ πνυκζα) 

θυβς παναιμκήξ ζε έκα πενζαάθθμκ "ορδθμφ ηζκδφκμο", μ αζεεκήξ ειθακίγεζ 

επακαθαιαα-κυιεκα επεζζυδζα ιζαξ βνζππχδμοξ ζοκδνμιήξ (ηαημοπία, πονεηυξ, 

ακμνελία, ηεθαθαθβία ηαζ ηυπςζδ), πμο ζοκμδεφμκηαζ απυ λδνυ αήπα δφζπκμζα 

ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ζονζβιυ, ζε 3-9 χνεξ ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ έηεεζδξ. 

Σα ζοζηδιαηζηά ζοιπηχιαηα είκαζ πενζζζυηενμ έκημκα απυ ηα ακαπκεοζηζηά 

ζοιπηχιαηα, αθμφ ιάθζζηα βίκεηαζ κα εηδδθςεμφκ ηδ κφπηα ηαηά ηδκ ηαηάηθζζδ. 

Οζ πενζζζυηενμζ αζεεκείξ, ζδζαίηενα αοημί πμο ακήημοκ ζε μιάδεξ "ορδθμφ 

ηζκδφκμο", υπςξ μζ αβνυηεξ ηαζ μζ εηηνμθείξ πενζζηενζχκ, είκαζ ηαθά 

πθδνμθμνδιέκμζ ηαζ ιπμνμφκ κα ζοζπεηίζμοκ ηα ζοιπηχιαηά ημοξ ιε ηδκ 

έηεεζδ ζε πενζαάθθμκ '"ορδθμφ ηζκδφκμο". Χζηυζμ, ιενζημί αζεεκείξ ζοπκά 

πανααθέπμοκ ηα ζοιπηχιαηα ημοξ, υηακ θμαμφκηαζ βζα πανάδεζβια ημ 

εκδεπυιεκμ ηδξ απυθοζδξ ημοξ. Ζ εοημθία ηδξ ζοζπέηζζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιε 

ημ πενζαάθθμκ ελανηάηαζ ελάθθμο απυ ημκ ααειυ ηδξ έηεεζδξ: ηα ήπζα 

ζοιπηχιαηα βίκεηαζ κα εηδδθχκμκηαζ ηδκ ίδζα διένα ηαζ κα πανααθέπμκηαζ, εκχ 

ακηίεεηα δ αανζά έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζοιπηχιαηα πμο δζανημφκ απυ 

διέ-νεξ έςξ εαδμιάδεξ. Ζ ακηζηεζιεκζηή ελέηαζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ μλείαξ 

εζζαμθήξ Δ.Α.Κ. ιεηά απυ έηεεζδ ζοκήεςξ ακαδεζηκφεζ εζηυκα ακαπκεοζηζηήξ 

δοζπένεζαξ ιε ηαπείεξ αααεείξ ακαπκμέξ, πονεηυ ηαζ ζοιιεηνζημφξ ιδ ιμοζζημφξ 

νυβπμοξ αάζεςκ. Ζ πθδηηνμδαηηοθία είκαζ πμθφ ζπάκζα. Ζ ακάθοζδ ηςκ αενίςκ 

ημο ανηδνζαημφ αίιαημξ απμηαθφπηεζ οπμλοβμκαζιία ιε οπμηαπκία, εζηυκα 

ζοιααηή ιε ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα ηφπμο I. Ζ θειθμπεκία είκαζ 

παναηηδνζζηζηυ εφνδια απυ ηδκ ελέηαζδ ημο πενζθενζημφ αίιαημξ. Ζ 

αηηζκμβναθία εχναηα απμηαθφπηεζ εζηυκα ζοιααηή ιε δζά-ποηδ ηορεθζδίηζδα ιε 

απεζηυκζζδ δίηδκ "εμθήξ φαθμο" (ground glass) ηαζ ηαηακμιή ηαηά πνμηίιδζδ ζηα 

ιέζα ηαζ ηάης πκεοιμκζηά πεδία , αθθά ζηα πνχζια ζηάδζα ηδξ κυζμο μζ αθάαεξ 

ιπμνεί κα είκαζ πανμδζηέξ, ιε απμηέθεζια δ αηηζκμβναθία κα είκαζ θοζζμθμβζηή 

ζηα ιεζμδζαζηήιαηα ιεηαλφ ηςκ ηνίζεςκ. Καηά ηακυκα δ κυζμξ οθίεηαζ αοηυιαηα 

ιέζα ζε θίβεξ ιένεξ.  

Ζ πνυκζα ιμνθή ηδξ κυζμο εηδδθχκεηαζ φπμοθα, ιε ζηαδζαηή εθάηηςζδ ηδξ 

ακημπήξ ζηδκ άζηδζδ ηαζ πνμμδεοηζηά επζδεζκμφιεκδ δφζπκμζα. Ακ ηαζ ζοκήεςξ 

δεκ ηεηιδνζχκεηαζ ζζημνζηυ ζοζηδιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, δ απχθεζα αάνμοξ 

ιπμνεί κα είκαζ ζδζαίηενα εηζεζδιαζιέκδ θυβς ηδξ πνμμδεοηζηήξ πκεοιμκζηήξ 

ίκςζδξ ηαζ ηδξ ζοκμδμφ οπμλοβμκαζιίαξ, δ μπμία ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

ειθάκζζδ πκεοιμκζηήξ οπένηαζδξ ηαζ δελζάξ ηανδζαηήξ ακεπάνηεζαξ. Ζ 
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πθδηηνμδαηηοθία ηαζ μζ ιδ ιμοζζημί νυβπμζ ηαηά ηδκ αηνυαζδ ημο εχναηα είκαζ 

αζοκήεδ εονήιαηα.  

Σα εονήιαηα ηδξ αηηζκμβναθίαξ εχναηα είκαζ εκδεζηηζηά δζάποηδξ ίκςζδξ ιε 

εζηυκα ηφπμο ιεθζηονήεναξ, αθθά μζ αθάαεξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ μλεία  ιμνθή ηδξ 

κυζμο, πνμζαάθμοκ ηαηά πνμηίιδζδ ηα άκς πκεοιμκζηά πεδία.  

Αοηή δ ιμνθή ηδξ κυζμο παναηδνείηαζ ζοπκά, αθθά υπζ απμηθεζζηζηά, ζε 

αζεεκείξ πμο δζαηδνμφκ έκα ή θίβα πηδκά ζηδκ μζηία ημοξ ηαζ απμδίδεηαζ ζε 

πνυκζα έηεεζδ ζε παιδθά επίπεδα ημο ζοζπεηζγυιεκμο ακηζβυκμο. 

 Ζ παναπάκς οπυεεζδ ζοπκά δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ελδβήζεζ ηδκ ζφκεεηδ ηθζκζηή 

εζηυκα πμο παναηδνείηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, βζαηί εκδεπμιέκςξ δ ηθζκζηή 

πμνεία ηδξ κυζμο επδνεάγεηαζ απυ ημ εονφ θάζια ηςκ πζεακχκ απακηήζεςκ ημο 

λεκζζηή ζημ εοαζζεδημπμζυ ακηζβυκμ. 

Μεηαλφ αοηχκ ηςκ δομ αηναίςκ ηθζκζηχκ εηδδθχζεςκ ηδξ κυζμο ημπμεεημφκηαζ 

ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ εηδδθχκμκηαζ μλέα επεζζυδζα ιε ζοζηδιαηζηά 

ζοιπηχιαηα, ζημ έδαθμξ ιζαξ πενζζζυηενμ πνυκζαξ πνμμδεοηζηήξ κυζμο. ηζξ 

πενζπηχζεζξ αοηέξ ηα ηθζκζηά ηαζ αηηζκμθμβζηά εονήιαηα είκαζ ιζηηά. 

 

Ζ δηαγλσζηηθή αμία ηνπ BAL 

 

Ζ δζάβκςζδ ηδξ Δ.Α.Κ. ααζίγεηαζ ζηδκ ηεηιδνίςζδ: 

• ηδξ πενζμδζηήξ ή ζοκεπμφξ έηεεζδξ ζημ ζοζπεηζγυιεκμ εοαζζεδημπμζυ ακηζβυκμ, 

• ηδξ πανμοζίαξ ζοιααηχκ παεμθοζζμθμβζηχκ ηαζ παεμθμβμακαημιζηχκ 

δζαηαναπχκ   ημο πκεφιμκα, 

• ηδξ ακμζμθμβζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζημκ εκμπμπμζμφιεκμ πνμηθδηζηυ 

πανάβμκηα. 

ημ BAL δζαπζζηχκεηαζ ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ανμβπζηχκ 

εκδμαοθζηχκ Σ- θειθμηοηηάνςκ (ζοκήεςξ 60% ή ηαζ πενζζζυηενμ ημο ζοκυθμο), 

εκχ ζηδκ μλεία θάζδ επζηναημφκ ηα μοδεηενυθζθα. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ 

εφνδια είκαζ μ αολδιέκμξ ανζειυξ ηςκ ιαζημηοηηάνςκ. Ο θυβμξ CD4:CD8 είκαζ 

ζοκήεςξ παεμθμβζηυξ (<1). Ακ ηαζ αοηέξ μζ δζαηαναπέξ δεκ είκαζ εζδζηέξ ηαζ 

πανμοζζάγμοκ δζαηφιακζδ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ αζεεκχκ, ζηδκ πνάλδ εθάπζζηεξ 

παεήζεζξ πνμηαθμφκ ακάθμβεξ ιεηααμθέξ ζημοξ ηοηηανζημφξ πθδεοζιμφξ (δ 

ηονζυηενδ εκαθθαηηζηή πζεακυηδηα είκαζ δ ζανημείδςζδ). Ζ δζαανμβπζηή ή δ 

ακμζηηή αζμρία πκεφιμκα ιπμνεί κα είκαζ απαναίηδηδ ζε πενζπηχζεζξ υπμο δεκ 

ιπμνεί κα ηεεεί ζαθήξ δζάβκςζδ αάζεζ ημο ζζημνζημφ. 

 
Καξθίλνο  πλεύκνλα επαγγεικαηηθήο αηηηνινγίαο 

 

Δηζαγσγή, Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 

 

Ζ επαββεθιαηζηή έηεεζδ έπεζ πνμζδζμνζζηεί υηζ δζαδναιαηίγεζ έκακ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ημο ηανηίκμο ημο πκεφιμκα. Ζ ενβαζία ζε μνζζιέκμοξ 
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ηθάδμοξ ηαζ επαββέθιαηα ζοζπεηίζηδηε ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ηανηίκμο ημο 

πκεφιμκα. 

φιθςκα ιε ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ημο Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, βζα ημ 

έημξ 2007, ημ 10% ημο ηανηίκμο ημο πκεφιμκα απμδυεδηε παβημζιίςξ ζε 

επαββεθιαηζημφξ ηανηζκμβυκμοξ πανάβμκηεξ. Δκημφημζξ, δζάθμνεξ ιεθέηεξ ηαηά 

ηαζνμφξ οπμθμβίγμοκ δζαθμνεηζηυ πμζμζηυ ηανηίκμο ημο πκεφιμκα πμο μθείθεηαζ 

ζε επαββεθιαηζημφξ ηανηζκμβυκμοξ πανάβμκηεξ.   

Καηά ημ έημξ 2000 οπμθμβίζηδηε υηζ ημ 10% ηςκ εακάηςκ απυ ηανηίκμ ημο 

πκεφιμκα ζημοξ άκδνεξ ηαζ ημ 5% ζηζξ βοκαίηεξ ιπμνμφζακ κα απμδμεμφκ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε 8 ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ (ανζεκζηυ, αιίακημξ, αδνφθθζμ, 

ηάδιζμ, πνχιζμ, ακαεοιζάζεζξ πεηνεθαίμο, κζηέθζμ, δζμλείδζμ πονζηίμο).   

Οζ ηφνζεξ επαββεθιαηζηέξ ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ ημο πκεφιμκα πενζθαιαάκμοκ ημοξ 

πμθοηοηθζημφξ  ανςιαηζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ, ημ ανζεκζηυ, ημ ελαζεεκέξ 

πνχιζμ, ημ κζηέθζμ, ημκ αιίακημ, ημ ναδυκζμ, ημοξ πθςνμιεεοθαζεένεξ, ημ ηάδιζμ, 

ημ πθςνίδζμ ημο αζκοθίμο, ημ δζμλείδζμ ημο πονζηίμο ηαζ ημ ηνοζηαθθζηυ πονίηζμ.  

Ζ επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζηζξ ακυβακεξ ζηυκεξ (ηαμθίκδξ, αζαέζηδξ, ηζζιέκημ, 

ημφαθμ, αημκυθζεμξ) είκαζ επίζδξ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο 

ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο πκεφιμκα, υπςξ ηαζ δ παναηεηαιέκδ έηεεζδ ζε 

θοημθάνιαηα, υπςξ γζγακζμηηυκα, εκημιμηηυκα ηαζ ιοηδημηηυκα. 

Σα ζοιπενάζιαηα δζάθμνςκ ενεοκχκ δείπκμοκ υηζ πενζζζυηενμζ απυ ημ 50% ηςκ 

εακάηςκ απυ ηανηίκμ επαββεθιαηζηήξ αζηζμθμβίαξ απμδίδμκηαζ ζε επαββεθιαηζηή 

έηεεζδ ζημκ αιίακημ.  

Αημθμοεμφκ επαββέθιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε έηεεζδ ζημ δζμλείδζμ ημο πονζηίμο, 

ζηα ηαοζαένζα ηζκδηήνςκ κηίγεθ, ζημ ναδυκζμ, μζ ενβαγυιεκμζ ζηα πεηνεθαζμεζδή 

δζοθζζηήνζα, ζηδ αζμιδπακία ιεηάθθςκ (ηαηαζηεοή ιεηαθθζηχκ πνμσυκηςκ, 

ιδπακδιάηςκ, ιδ ζζδδνμφπςκ ιεηάθθςκ), ζημκ ηθάδμ ηδξ ηοπμβναθίαξ, μζ 

ενβαγυιεκμζ πμο εηηίεεκηαζ ζημ παεδηζηυ ηάπκζζια, μζ ααθείξ ηαζ μζ ζοβημθθδηέξ 

ιεηάθθςκ. 

Γζα μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δεκ έπεζ ηαοημπμζδεεί αηυια μ ζοβηεηνζιέκμξ 

πανάβμκηαξ πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηανηζκμβυκμ δνάζδ.  

Δπίζδξ, μ ηίκδοκμξ ηανηζκμβέκεζδξ απυ μνζζιέκεξ αζμιδπακίεξ δεκ αθμνά ιυκμ 

ενβαγυιεκμοξ ζε αοηέξ, αθθά ηαζ ημκ βεκζηυ πθδεοζιυ ιέζς ηδξ νφπακζδξ ημο 

αένα ή ηςκ οδάηςκ ιε ηα αζμιδπακζηά αηοπήιαηα ηαζ μνζζιέκεξ θμνέξ ιε ηδ 

ιεηαθμνά νφπςκ απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ (π.π. νμφπα ενβαγμιέκςκ ζε 

αιίακημ).  

Ζ IARC έπεζ δδιζμονβήζεζ θίζηα ιε ηα πζμ επζηίκδοκα επαββέθιαηα ςξ πνμξ ηδκ 

έηεεζδ ζε ηανηζκμβυκμοξ πανάβμκηεξ.  

ημκ πίκαηα 3 πμο παναηίεεηαζ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα, πανμοζζάγμκηαζ ηα 

επαββέθιαηα βζα ηα μπμία έπεζ απμδεζπεεί ηίκδοκμξ ηανηζκμβέκεζδξ 

(ζοβηεηνζιέκα ηαημήεδξ κεμπθαζία πκεφιμκα). 
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              Δπάγγεικα                                                Αηηηνινγηθφο παξάγνληαο 

 

Βζμιδπακία ηαζ πνήζδ αιζάκημο 

Ονοπεία μονακίμο 

Παναβςβή ηαζ πνήζδ πνςιίμο 

Παναβςβή ηαζ πνήζδ κζηεθίμο 

Δλαβςβή ιεηάθθμο ιε ηήλδ 

Παναβςβή οπενηίηδ 

Παναβςβή ζμκημακηαθθαηηζηχκ νδηζκχκ 

Αβνμκυιμζ 

Υοηήνζα παθημφ ηαζ ρήζηεξ 

Παναβςβή πνςιζμφπςκ ααθχκ 

Ονοπεία ζζδήνμο 

Ζθεηηνμηυθθδζδ 

ποηήνζα 

Βζμιδπακία πθαζηζηχκ 

Βζμιδπακία ηναιάηςκ 

Δπζιεηαθθχζεζξ, ζοζζςνεοηέξ 

Δνβάηεξ οάθμο 

Βζμιδπακία ηςη 

 

Καηαζηεοή ηαθςδίςκ, μζηζαηχκ ζοζηεοχκ 

ηαζ οθζημφ ζοζηεοαζίαξ 

Αιίακημξ  

Πανάβςβα ναδμκίμο 

Υνςιζμφπα 

Νζηέθζμ 

Ανζεκζηυ 

Τπενηίηδξ 

Γζπθςνμιεεοθαζεέναξ  

Δκημιμηηυκα, ιοηδημηηυκα 

Ανζεκζηυ, παθηυξ, ιυθοαδμξ 

Υνςιζμφπμξ ιυθοαδμξ ηαζ 

ρεοδάνβονμξ 

Πανάβςβα ναδμκίμο 

Υνχιζμ 

Πμθοηοηθζημφ οδνμβςκάκεναηεξ 

Αηνοθμκζηνίθζμ 

Βδνφθθζμ 

Κάδιζμ 

Ανζεκζηυ, ηνοζηαθθζηυ δζμλείδζμ ημο 

πονζηίμο 

Δηπμιπέξ θμφνκμο ηςη 

Ανβίθζμ 

 

Πίλαθαο 3.  Δπαββέθιαηα ιε ακαβκςνζζιέκμ ηίκδοκμ ηανηζκμβέκεζδξ (Ca 

πκεφιμκα). 

 

Ζ δηαγλσζηηθή αμία ηνπ BAL 

 

Ζ δζάβκςζδ ηδξ κυζμο ααζίγεηαζ ζηδκ ηαθή θήρδ ημο ζζημνζημφ, ζημ αημιζηυ ηαζ 

μζημβεκεζαηυ ακαικδζηζηυ, ζηζξ ζοκήεεζεξ (ηάπκζζια), ζηδκ επαββεθιαηζηή 

έηεεζδ ζε βκςζηά ηανηζκμβυκα, ζηδ θεπημιενή ακηζηεζιεκζηή ελέηαζδ ηαηά 

ζοζηήιαηα ηαζ ζηδκ μνεή εηηίιδζδ ηςκ παεμθμβζηχκ ενβαζηδνζαηχκ εονδιάηςκ 
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(αηηζκμβναθία εχναημξ, πανακεμπθαζιαηζηά ζφκδνμια). Σα παεμθμβζηά 

εονήιαηα ζηδκ αηηζκμβναθία ημο εχναημξ απμηεθμφκ ηδκ αθεηδνία βζα ηάεε 

επυιεκμ δζαβκςζηζηυ πεζνζζιυ, ιε δεδμιέκμ υηζ μ αζεεκήξ ιπμνεί κα είκαζ 

αζοιπηςιαηζηυξ.  

ε ηάεε πενίπηςζδ αζεεκμφξ ιε οπυκμζα ηανηίκμο πκεφιμκα, επζαάθθεηαζ κα 

βίκεζ δ επζαεααίςζδ ηδξ δζάβκςζδξ ιε ηοηηανμθμβζηή ελέηαζδ ηςκ πηοέθςκ ή 

ζζημθμβζηή ελέηαζδ ανμβπζημφ ή πκεοιμκζημφ ζζημφ ή ιεηαζηαηζηήξ εζηίαξ.  

Ζ ανμβπμζηυπδζδ ιε εφηαιπημ ανμβπμζηυπζμ απμηεθεί ημ ηφνζμ δζαβκςζηζηυ 

ενβαθείμ ιαγί ιε ηδκ αηηζκμβναθία εχναημξ,  

Ζ δζαβκςζηζηή απυδμζδ ηδξ ανμβπμζηυπδζδξ λεπενκά ημ 90% ζε μναηυ 

εκδμανμβπζηυ υβημ εκχ είκαζ ιζηνυηενδ ζε πενζθενζημφξ υβημοξ. Με 

ζοιπθδνςιαηζηέξ υιςξ ηεπκζηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ανμβπμζηυπδζδξ 

(δζαανμβπζηή αζμρία, δζαανμβπζηή ακαννυθδζδ, ανμβπμημρεθζδζηή έηπθοζδ), ηα 

πμζμζηά δζάβκςζδξ πθδζζάγμοκ ημ 100% 

Έηζζ, ζε ανμβπμβεκή ηανηίκμ πμο μθείθεηαζ ζε έηεεζδ ζε αιίακημ, ηαεχξ ηαζ ζε 

ιεζμεδθίςια οπεγςηυηα ηα παεμθμβζηά εονήιαηα ζημ ανμβπμηορεθζδζηυ 

έηπθοια είκαζ ίδζα ιε αοηά πμο πενζβνάθδηακ παναπάκς.  

ηζξ θμζπέξ πενζπηχζεζξ πανμοζζάγεηαζ αφλδζδ ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ 

ηοηηάνςκ, ιε ηφνζα ηδκ επζηνάηδζδ ημο θειθμηοηηανζημφ πθδεοζιμφ. Σμ πθέμκ 

παναηηδνζζηζηυ εφνδια είκαζ δ ηαοημπμίδζδ ηαημδεχκ ηοηηάνςκ ζημ BAL. 

 
Ππξηηίαζε - Πλεπκνλνθνλίαζε ησλ αλζξαθσξύρσλ 

 

Δηζαγσγή, Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 

 

Ζ πονζηίαζδ ηαζ δ πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ ακεναηςνφπςκ είκαζ απμηέθεζια ηδξ 

εζζπκμήξ ηυκεςκ δζαθυνςκ ιεηάθθςκ, αθθά πανά ηδκ πανυιμζα αηηζκμθμβζηή ηαζ 

ηθζκζηή εζηυκα ημοξ, ηα παεμθoβμακαημιζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ δ θοζζηή ζζημνία 

ηςκ κυζςκ αοηχκ δζαθένμοκ ανηεηά.  

Οζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ δζάβκςζδ ηαζ ηςκ δομ κυζςκ είκαζ ίδζεξ ηαζ 

πενζθαιαάκμοκ: 

• ζζημνζηυ ζμαανήξ έηεεζδξ, ζοκήεςξ βζα 10 πνυκζα ή πενζζζυηενμ, είηε ζε 

άκεναηα (ζοκήεςξ ζε οπυβεζα ακεναηςνοπεία) ή ζε ζηυκδ ηνοζηαθθζημφ 

δζμλεζδίμο ημο πονζηίμο (ζοκήεςξ ηαηά ηδκ ελυνολδ ημο ιεηάθθμο, αθθά ηαζ ζε 

ηάεε επάββεθια υπμο οπάνπεζ έηεεζδ ζε ζςιάηζα πονζηίμο) 

• αηηζκμθμβζηά εονήιαηα ζοιααηά ιε ηζξ παεήζεζξ αοηέξ (μζ πανεβποιαηζηέξ 

αηηζκμθμβζηέξ αθθμζχζεζξ ηδξ πονζηίαζδξ ηαζ ηδξ πκεοιμκμημκίαζδξ ηςκ 

ακεναηςνφπςκ είκαζ πανυιμζεξ)  ηαζ 

• απμοζία κυζςκ πμο ιπμνμφκ κα ιζιδεμφκ ηζξ παεήζεζξ αοηέξ (ηονίςξ 

θμζιχλεζξ ιε ηεβπνμεζδή αηηζκμθμβζηή εζηυκα ή  ζανημείδςζδ). 
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          Δπάγγεικα                                                Έθζεζε 

Αιιμαμθή 

 

 

Ακεναηςνφπμξ 

 

 

Σμνκαδυνμξ 

 

Καηαζηεοαζηήξ οάθμο 

 

Κεναιζηή 

 

 

Δνβάηδξ θαημιείμο 

 

ηζθαςηήξ 

Ναοπδβζηέξ ενβαζίεξ, ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ 

πθμίςκ, πνμεημζιαζία πάθοαα βζα ααθή 

 

Δλυνολδ βαζάκεναηα, ζθνάβζζια μνμθήξ, 

πονμαμθζζιμί, βεχηνδζδ 

 

ηυκδ πονζηίμο 

 

Γοάθζζια ιε άιιμ ηαζ επζζιάθηςζδ 

 

Υηφπδια πονυθζεμο, ποηήνζα, ηαηαζηεοή ηαζ 

ηαεανζζιυξ εηιαβείςκ 

 

Κμπή ζπζζηυθζεμο, ραιιίηδ ηαζ βνακίηδ 

 

Δζζπκμή ζςιαηζδίςκ ηαηά ημ ηνυπζζια 

 

Πίλαθαο 4.  Βζμιδπακζηά επαββέθιαηα ιε έηεεζδ ζε πονίηζμ. 

 

Ζ πονζηίαζδ είκαζ δ ζοπκυηενδ επαββεθιαηζηή πκεοιμκμημκίαζδ. Οθείθεηαζ ζηδκ 

εζζπκμή δζμλεζδίμο ημο πονζηίμο ή πονζηίμο ζε ηνοζηαθθζηή ιμνθή. Σμ πονίηζμ 

είκαζ ημ ααζζηυηενμ ζοζηαηζηυ ηδξ άιιμο ηαζ ηςκ αναπςδχκ πεηνςιάηςκ.  

Δπαββεθιαηζηή έηεεζδ οθίζηαηαζ ζε ενβαγυιεκμοξ ζηδκ αιιμαμθή, ζηδκ 

οαθμονβεία, ζε μνοπεία ηαζ θαημιεία, ζε ηαηαζηεοή ζδνάββςκ, ζε ηεναιμονβεία 

ηαζ ηέθμξ ζηδκ ηνζαή δαπέδςκ.  ημκ πίκαηα 4 ζοκμρίγμκηαζ ηα επαββέθιαηα ζηα 

μπμία παναηδνείηαζ εζζπκμή εθεφεενμο πονζηίμο. 

 

ΚΛΗΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Πλεπκνλνθνλίαζε ησλ αλζξαθσξχρσλ 

 

Ζ πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ ακεναηςνφπςκ είκαζ δ ηαηάζηαζδ ημο ακαπκεοζηζημφ 

πμο είκαζ απμηέθεζια ηδξ εζζπκμήξ ηαζ εκαπυεεζδξ ζηυκδξ άκεναηα ηαζ ηδξ 

ακηίδναζδξ ημο πκεοιμκζημφ ζζημφ ζημ ενέεζζια ηδξ ζηυκδξ. ηδκ απθή 

πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ ακεναηςνφπςκ δ αηηζκμβναθία εχναηα παναηηδνίγεηαζ 

απυ ηδκ πανμοζία ιζηνχκ ηοηθμηενχκ ζηζάζεςκ δζαιέηνμο ηάης απυ 10 mm ηαζ 

δεκ παναηδνείηαζ δζαηαναπή ηδξ ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ, εηηυξ ακ δ 
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ηαηάζηαζδ ζοκμδεφεηαζ απυ ηάπκζζια ή ανμβπίηζδα ελαζηίαξ ηδξ ζηυκδξ. Οζ 

ζηζάζεζξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ πνχηα ζηα άκς πκεοιμκζηά πεδία, αθθά, ηαεχξ δ 

κυζμξ ελεθίζζεηαζ, ηαηαθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα ιέζα ηαζ ηάης πκεοιμκζηά πεδία. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ακαπκεοζηζηή θεζημονβία ειθακίγεζ εθάπζζηδ δζαηαναπή, ακ 

υπζ ηαευθμο, ζηδκ απθή πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ ακεναηςνφπςκ ηαζ δ ζοζπέηζζδ 

ιε ηδκ αηηζκμθμβζηή εζηυκα είκαζ πηςπή. Φαίκεηαζ υηζ δ ηφνζα ζδιαζία ηδξ 

πανμοζίαξ απθήξ πκεοιμκμημκίαζδξ ηςκ ακεναηςνφπςκ ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

πνμδζάεεζδ βζα ειθάκζζδ PMF (πνμμδεοηζηή ιαγζηή ίκςζδ). 

Ζ απθή πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ ακεναηςνφπςκ ζπεηίγεηαζ ζαθχξ ιε ηδκ πμζυηδηα 

ηδξ ζηυκδξ πμο εκαπμηίεεηαζ ζημοξ πκεφιμκεξ. Ακηίεεηα δ πνμμδεοηζηή ιαγζηή 

ίκςζδ είκαζ απμηέθεζια εκαπυεεζδξ ηδξ ζηυκδξ ιαγί ιε ηδ δνάζδ δζαθυνςκ 

παναιέηνςκ ημο μνβακζζιμφ πμο δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί πθήνςξ, υπςξ δ άζπδιδ 

θοζζηή ηαηάζηαζδ, δ ιεβάθδ δθζηία ιε έηεεζδ ζηδ ζηυκδ βζα πμθθά πνυκζα ηαζ δ 

ορδθυηενδ ηαηδβμνία απθήξ πκεοιμκμημκίαζδξ, ηαζ μζ μπμίεξ απμηεθμφκ δείηηεξ 

αολδιέκμο ηζκδφκμο ελέθζλδξ ηδξ κυζμο. Ακηίεεηα, ημ ζζημνζηυ ηαπκίζιαημξ ηαζ δ 

ζμαανυηδηα ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ δεκ αολάκμοκ ηδκ 

πζεακυηδηα ακάπηολδξ επζπεπθεβιέκδξ πκεοιμκμημκίαζδξ. Καηά βεκζηυ ηακυκα, 

δ πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ ακεναηςνφπςκ δεκ ελεθίζζεηαζ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ 

ημο ενβάηδ απυ ημ μνοπείμ. 

Ζ επζπεπθεβιέκδ πκεοιμκμημκίαζδ ζοκμδεφεηαζ ζοκήεςξ απυ ζμαανή 

πνμμδεοηζηή δζαηαναπή ημο αενζζιμφ ηακ ιζηνυ πνμζδυηζιμ επζαίςζδξ. Ζ 

δφζπκμζα απμδίδεηαζ ζηδκ πκεοιμκζηή ίκςζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ εζζπκμή 

ζηυκδξ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ήπζα ή κα  παναηδνείηαζ ιυκμ ηαηά ηδκ άζηδζδ ζηα 

ανπζηά ζηάδζα, αθθά ιε ημ πνυκμ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ κυζμο ειθακίγεηαζ ηαζ ηαηά 

ηδκ δνειία. Μενζηέξ θμνέξ, αοηέξ μζ ιεβάθεξ ζηζάζεζξ ειθακίγμοκ κέηνςζδ ιε 

ζπδιαηζζιυ ημζθμηήηςκ, εκχ μ αζεεκήξ πανμοζζάγεζ ιαφνα πηφεθα, ιζα 

ηαηάζηαζδ πμο είκαζ βκςζηή ςξ  ιεθακυπηοζδ. Ο θεζημονβζηυξ έθεβπμξ ημο 

ακαπκεοζηζημφ ζε ενβάηεξ ιε  επζπθεβιέκδ πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ ακεναηςνφπςκ 

απμηαθφπηεζ ζδιακηζηή δζαηαναπή ηδξ ιδπακζηήξ ηςκ πκεοιυκςκ ηαζ ηδξ 

ακηαθθαβήξ αενίςκ, ζδζαίηενα υηακ μζ ζηζάζεζξ ιεβαθχκμοκ. 

Σμ ζφκδνμιμ Caplan πενζθαιαάκεζ πμθθαπθά πκεοιμκζηά μγίδζα, νεοιαημεζδή 

ανενίηζδα ηαζ ζζημνζηυ ενβαζίαξ ζε ακεναηςνοπείμ, Αηηζκμθμβζηά, ηα πκεοιμκζηά 

μγίδζα ακαπηφζζμκηαζ ζε έδαθμξ απθήξ πκεοιμκμημκίαζδξ ηαηά '’'ζςνμφξ" ηαζ 

ζοκήεςξ εκημπίγμκηαζ πενζθενζηυηενα απυ ηζξ αθθμζχζεζξ ηδξ PMF. Ο ηίηθμξ ημο 

νεοιαημεζδή πανάβμκηα ζημκ μνυ ακεονίζηεηαζ αολδιέκμξ, μζ πενζζζυηενμζ 

αζεεκείξ έπμοκ ζζημνζηυ ηαπκίζιαημξ ηαζ ακεονίζημκηαζ νεοιαημεζδή μγίδζα ηαζ 

ζε άθθα ζδιεία ημο μνβακζζιμφ 

 

Ππξηηίαζε 

 

Πονζηίαζδ ακαπηφζζεηαζ υηακ έκαξ ενβάηδξ εζζπκέεζ ζςιαηίδζα ηαηάθθδθμο 

ιεβέεμοξ βζα ιζα παναηεηαιέκδ πενίμδμ ζε ζοβηεκηνχζεζξ πμο οπενααίκμοκ ηα 
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απμδεηηά επίπεδα. διακηζημί πανάβμκηεξ πμο παίγμοκ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πονζηίαζδξ είκαζ: 

• δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ πονζηίμο ζημκ εζζπκευιεκμ αένα 

• δ δζάνηεζα έηεεζδξ ζηδ ζηυκδ 

• δ ηνοζηαθθζηή ιμνθή ηςκ ζςιαηζδίςκ πονζηίμο 

• ημ πμζμζηυ ημο εθεφεενμο πονζηίμο ζηα ζςιαηίδζα ηαζ 

• ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ. 

Ζ πονζηίαζδ ηαλζκμιείηαζ ιε δφμ ηνυπμοξ. οπκυηενα, δ κυζμξ πςνίγεηαζ ζε απθή 

ηαζ ζοννέμοζα πονζηίαζδ (ή PMF) ιε αάζδ ηδκ αηηζκμβναθία εχναηα. Χζηυζμ, δ 

πονζηίαζδ ιπμνεί κα ηαλζκμιδεεί ηαζ ιε αάζδ ηδκ ηθζκζηή εζηυκα, θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ακάιεζα ζηδκ ανπζηή έηεεζδ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ 

κυζμο. Σα πνμκζηά υνζα δεκ είκαζ αηνζαή, αθθά δ πνμζέββζζδ αοηή είκαζ πνήζζιδ 

ελαζηίαξ ηδξ ζοζπέηζζήξ ηδξ ιε ηδκ πνυβκςζδ. Αημθμοεχκηαξ ηδ ιέεμδμ αοηή, δ 

ηθζκζηή εζηυκα ηαλζκμιείηαζ ζηδκ ηθαζζηή, ηδκ ηαπέςξ ελεθζζζυιεκδ ηαζ ηδκ μλεία 

πονζηίαζδ. Ζ απθή πονζηίαζδ ηαζ δ PMF ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ιένμξ ημο 

αηηζκμθμβζημφ θάζιαημξ ηδξ ηθαζζηήξ ηαζ ηδξ επζηαποκυιεκδξ πονζηίαζδξ. 

 

Κιαζηθή ππξηηίαζε 

 

Ζ ηθαζζηή πονζηίαζδ, δ ζοπκυηενδ ηθζκζηή ιμνθή ηδξ κυζμο, ακαπηφζζεηαζ 

αναδέςξ ηαζ ζοκήεςξ απαζηείηαζ δζάζηδια 10 έςξ 30 εηχκ (ζοκμθζηή δζάνηεζα 

ενβαζίαξ) απυ ηδκ έκανλδ ηδξ έηεεζδξ ιέπνζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ αηηζκμθμβζηχκ 

εονδιάηςκ. 

 

Απιή ππξηηίαζε 

 

Απθή πονζηίαζδ είκαζ μ υνμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ πζμ 

ήπζα ηαζ πνχζιδ ιμνθή ηδξ ηθαζζηήξ πονζηίαζδξ. Οζ ενβάηεξ είκαζ ζοκήεςξ 

αζοιπηςιαηζημί ή παναπμκμφκηαζ βζα πνυκζμ παναβςβζηυ αήπα θυβς ηδξ 

πνυκζαξ ανμβπίηζδαξ πμο πνμηαθεί δ εζζπκμή ηδξ ζηυκδξ, ακ ηαζ ιπμνεί κα 

ειθακζζηεί δζαηαναπή ηδξ ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ ζε πενζπηχζεζξ ιε 

ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηςκ ζηζάζεςκ. Όπςξ ηαζ ζηδκ απθή πκεοιμκμημκίαζδ ηςκ 

ακεναηςνφπςκ, δ απθή αηηζκμβναθία εχναηα παναηηδνίγεηαζ απυ ιζηνέξ 

ηοηθμηενείξ ζηζάζεζξ δζαιέηνμο ιζηνυηενδξ απυ 10 mm, πμο ηαηαθαιαάκμοκ 

ζοκήεςξ ηα άκς πκεοιμκζηά πεδία. Ο θυβμξ βζα ηδκ επζθεηηζηή εκαπυεεζδ ηδξ 

ζηυκδξ πονζηίμο ζηα άκς πκεοιμκζηά πεδία δεκ είκαζ βκςζηυξ. Όπςξ ηαζ ζηδκ 

PMF πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ εζζπκμή ζηυκδξ βαζάκεναηα, μζ ιζηνέξ ζηζάζεζξ 

ιπμνεί ζηαδζαηά κα ιεβεεφκμκηαζ ηαζ κα ζοννέμοκ, ζπδιαηίγμκηαξ ιεβαθφηενεξ 

ζπεηζηά ζοιιεηνζηέξ, αιθμηενυπθεονεξ ζηζάζεζξ πανυιμζμο ιεβέεμοξ (δζαιέηνμο 

>10 mm) ζηζξ ακχηενεξ γχκεξ, ιζα εζηυκα πμο είκαζ βκςζηή ςξ ζοννέμοζα 

πονζηίαζδ  ή PMF. 
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ηδκ απθή πονζηίαζδ ηαζ ηδκ PMF παναηδνείηαζ εκδεπμιέκςξ δζυβηςζδ ηςκ 

θειθαδέκςκ ηςκ ποθχκ. Ζ πενζθενζηή απμηζηάκςζδ ηςκ ποθαίςκ θειθαδέκςκ 

"δίηδκ ηεθφθμοξ αοβμφ" εεςνείηαζ ηοπζηυ εφνδια ηδξ πονζηίαζδξ. Χζηυζμ, αοηυ 

δεκ παναηδνείηαζ πάκηα, εκχ παναηδνείηαζ επίζδξ ηαζ ζηδ ζανημείδςζδ, ηδ κυζμ 

Hodgkin, ιεηαηηζκζηά, ζηδ αθαζημιφηςζδ, ημ ζηθδνυδενια, ηδκ ζζημπθάζιςζδ 

ηαζ ηδκ αιοθμείδςζδ. 

ηδκ απθή πονζηίαζδ μζ θεζημονβζηέξ δμηζιαζίεξ ηςκ πκεοιυκςκ είκαζ 

θοζζμθμβζηέξ ακ ηαζ οπάνπεζ ηάζδ εθάηηςζδξ ηςκ πκεοιμκζηχκ υβηςκ υζμ 

αολάκεηαζ δ ποηκυηδηα ηςκ ζηζάζεςκ. Ακ ηαζ δ οπμθμβζζηζηή ημιμβναθία ορδθήξ 

εοηνίκεζαξ (HRCT) δεκ έπεζ αμδεήζεζ ζηδκ πνχζιδ δζάβκςζδ ηδξ πονζηίαζδξ ηαηά 

ηδ ζηαδζμδνμιία εκυξ ενβάηδ, δ πνδζζιμπμίδζή ηδξ έπεζ επζηνέρεζ ηδ δζαπίζηςζδ 

πζεακήξ πνχζιδξ "ζοννμήξ" ηςκ μγζδίςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ πζμ έβηαζνδ δζάβκςζδ 

ηδξ PMF. 

 

Δπηπεπιεγκέλε ππξηηίαζε 

 

Οζ υνμζ επζπεπθεβιέκδ πονζηίαζδ, ζοννέμοζα πονζηίαζδ ηαζ PMF 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εκαθθαηηζηά βζα κα πενζβνάθμοκ ηδ ζοννμή ηςκ αηηζκμθμβζηχκ 

ζηζάζεςκ. Κθζκζηά, ηα ζοιπηχιαηα εκυξ αζεεκμφξ ιε επζπεπθεβιέκδ πονζηίαζδ 

ηοιαίκμκηαζ απυ εθάπζζηα εκμπθήιαηα, πμο πζεακχξ πενζθαιαάκμοκ έκα πνυκζμ 

παναβςβζηυ αήπα, έςξ ζμαανή δφζπκμζα ηαζ ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα. Δίκαζ 

δοκαηυ κα οπάνπμοκ ζδιεία πκεοιμκζηήξ ηανδίαξ ζε αζεεκείξ ιε επζηείιεκδ 

ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα. 

Ζ αηηζκμβναθία εχναηα απεζημκίγεζ ζοννέμκηα μγίδζα ιε δζάιεηνμ πμο λεπενκά 

ηα 10 mm. Καηαθαιαάκμοκ ηονίςξ ηα άκς πκεοιμκζηά πεδία ηαζ ζοκοπάνπμοκ ιε 

ηζξ ιζηνέξ ηοηθμηενείξ ζηζάζεζξ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ απθή πονζηίαζδ. Σα 

μγίδζα ζοννέμοκ πενζθενζηά ηαζ ιεηακαζηεφμοκ ηεκηνζηά. Καεχξ ελεθίζζεηαζ δ 

ίκςζδ ζηα άκς πκεοιμκζηά πεδία, μζ πφθεξ έθημκηαζ πνμξ ηα πάκς, ηα ηάης 

πκεοιμκζηά πεδία οπενεηπηφζζμκηαζ ηαζ παναηδνμφκηαζ εκημκυηενεξ 

ειθοζδιαηζηέξ αθθμζχζεζξ. 

Ο θεζημονβζηυξ έθεβπμξ ηδξ ακαπκμήξ ακαδεζηκφεζ πνμμδεοηζηή εθάηηςζδ ηςκ 

πκεοιμκζηχκ υβηςκ ηαζ ηδξ δζαποηζηήξ ζηακυηδηαξ. Ακελάνηδηα απυ ημ ζζημνζηυ 

ηαπκίζιαημξ ημο ενβάηδ, υηακ θαιαάκεζ πχνα ιζα ηυζμ πνμπςνδιέκδ κυζμξ, 

ιπμνεί κα ζοκοπάνπεζ απυθναλδ ηςκ αεναβςβχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

παναιυνθςζή ημοξ. 

 

Σαρέσο εμειηζζφκελε ππξηηίαζε 

 

οκακηάηαζ ζπακίςξ ηαζ ηθζκζηά ιμζάγεζ ιε ηζξ ηθαζζηέξ ιμνθέξ πονζηίαζδξ, εηηυξ 

απυ ημ υηζ δ πνμκζηή δζάνηεζα απυ ηδκ ανπζηή έηεεζδ ιέπνζ ηδκ έκανλδ ηδξ κυζμο 

είκαζ ιζηνυηενδ ηαζ μ νοειυξ ελέθζλδξ ηδξ κυζμο είκαζ πμθφ ηαπφηενμξ. Λυβς ηδξ 

έηεεζδξ ζε πμθφ ορδθά επίπεδα εζζπκεφζζιμο εθεφεενμο πονζηίμο, μζ ενβάηεξ ιε 
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ηαπέςξ ελεθζζζυιεκδ πονζηίαζδ ακαπηφζζμοκ απθή πονζηίαζδ ζε 7 έςξ 10 έηδ, 

ιε ελέθζλδ ζε ζοννέμοζα ιμνθή ηαζ ιεζςιέκμ πνμζδυηζιμ επζαίςζδξ. 

 

Ομεία ππξηηίαζε 

 

Ζ ζοιπηςιαημθμβία ηδξ μλείαξ πονζηίαζδξ λεηζκά ιε αήπα, απχθεζα αάνμοξ ηαζ 

ηαημοπία, εκχ ιπμνεί κα παναηδνδεεί ναβδαία επζδείκςζδ ζε μλεία 

ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα ιέζα ζε δζάζηδια μθίβςκ ιδκχκ. Δνβάηεξ ιε αοηήκ ηδκ 

ηθζκζηή εζηυκα ακαπηφζζμοκ ηαπέςξ πκεοιμκζηή ηανδία πμο ηαηαθήβεζ ζε 

εάκαημ. Ζ επζαίςζδ ιεηά ηδκ έκανλδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ζοκήεςξ δεκ λεπενκά ηα 

2 πνυκζα.  

Ζ δζάποηδ ηορεθζδζηή πθήνςζδ, πμο είκαζ πενζζζυηενμ ειθακήξ ζηζξ αάζεζξ, 

απμηεθεί ημ πζμ ααζζηυ εφνδια ζηδκ αηηζκμβναθία εχναηα. Μζηνέξ ηοηθμηενείξ 

ζηζάζεζξ ζοκήεςξ δεκ είκαζ μναηέξ. Ακ ηαζ ζπάκζα είκαζ δζαεέζζιεξ δζαδμπζηέξ 

αηηζκμβναθίεξ εχναηα απυ ενβάηεξ ιε αοηή ηδ κυζμ, θαίκεηαζ υηζ δ εζηυκα 

πφηκςζδξ ζε αιθυηενεξ ηζξ αάζεζξ ελεθίζζεηαζ ζε ιεβάθεξ ζηζάζεζξ πμο 

εκημπίγμκηαζ ιάθθμκ ζηα ιέζα πκεοιμκζηά πεδία πανά ζηα άκς. 

 

Ζ δηαγλσζηηθή αμία ηνπ BAL 

 

Οζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ δζάβκςζδ ηαζ ηςκ δομ κυζςκ είκαζ ίδζεξ ηαζ 

πενζθαιαάκμοκ επαββεθιαηζηυ ζζημνζηυ ζμαανήξ έηεεζδξ  ζε άκεναηα ή ζε 

ζηυκδ ηνοζηαθθζημφ δζμλεζδίμο ημο πονζηίμο ακηίζημζπα, αηηζκμθμβζηά εονήιαηα 

ζοιααηά ιε ηζξ παεήζεζξ αοηέξ ηαζ απμοζία κυζςκ πμο ιπμνμφκ κα ιζιδεμφκ ηζξ 

παεήζεζξ αοηέξ. 

Ζ δζενεφκδζδ ηδξ έηεεζδξ ζε άκεναηα ή πονίηζμ ενβαζηδνζαηά δζεοημθφκεηαζ ιε 

ηδ ανμβπμηορεθζδζηή έηπθοζδ, ηαεχξ δ ακαγήηδζή ημοξ ζηα πηφεθα είκαζ ζοπκά 

ακαπμηεθεζιαηζηή. 

Ο αηνζαήξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πμζυηδηαξ άκεναηα ή πονζηίμο βίκεηαζ ιε ηδ 

ζοζηεοή Millipore. Ζ ελέηαζδ αοηή έπεζ ορδθή εζδζηυηδηα, αθθά παιδθή 

εοαζζεδζία, δδθαδή επί ανκδηζημφ απμηεθέζιαημξ, δεκ ιπμνεί κα απμηθεζζηεί 

πνμδβδεείζα έηεεζδ ζε αοηέξ ηζξ ηυκεζξ. 

Μδ εζδζηυ επίζδξ εφνδια ζημ BAL αηυιςκ ιε ιαγζηή πκεοιμκζηή ίκςζδ απυημημ 

πονζηίαζδξ απμηεθεί δ αφλδζδ ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηοηηάνςκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ 

θειθμηοηηάνςκ ή ηαζ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ, ιείςζδ ηδξ εηαημζηζαίαξ 

ακαθμβίαξ ηςκ ηορεθζδζηχκ ιαηνμθάβςκ, ηαεχξ ηαζ ιείςζδ ημο θυβμο CD4/CD8 

θειθμηοηηάνςκ. 

Σέθμξ, ζε ποθαία θειθαδεκμπάεεζα ιε πενζθενζηέξ απμηζηακχζεζξ ηαζ ζζημνζηυ 

έηεεζδξ ζε πονίηζμ δ ανμβπμηορεθζδζηή έηπθοζδ εα επζαεααζχζεζ ηδ δζάβκςζδ 

ηδξ πονζηίαζδξ ιέζς ημο απμηθεζζιμφ κμζμθμβζηχκ μκημηήηςκ υπςξ ηδξ 

ζανημείδςζδξ, ηδξ κυζμο Hodgkin, ηδξ ζζημπθάζιςζδξ ηαζ ηδξ αιοθμείδςζδξ. 
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Αιια λνζήκαηα 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα πανμοζζαζημφκ ηάπμζα ζπάκζα κμζήιαηα πμο πζεακυκ εα 

ιπμνμφζακ κα παναηηδνζζημφκ επαββεθιαηζηά οπυ πνμτπμεέζεζξ, ιε 

παναηηδνζζηζηά εονήιαηα ζημ BAL. 

 

Γεπηεξνπαζήο θπςειηδηθή πξσηεΐλσζε 

 

Ζ πκεοιμκζηή ηορεθζδζηή πνςηεΐκςζδ  είκαζ ιία ζπάκζα κυζμξ δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζοζζχνεοζδ θζπμπνςηεσκζημφ οθζημφ, εεηζημφ ζηδ πνχζδ 

PAS, ζηζξ ηορεθίδεξ ηαζ ζηα ανμβπζυθζα. Ακάθοζδ ημο θζπμπνςηεσκζημφ οθζημφ 

έπεζ δείλεζ υηζ αοηυ απμηεθείηαζ απυ ζοζηαηζηά (θςζθμθζπίδζα ηαζ πνςηεΐκεξ) ηδξ 

επζθακεζμδναζηζηήξ μοζίαξ ημο πκεφιμκα (surfactant). Ζ δεοηενμπαεήξ 

ηορεθζδζηή πνςηεΐκςζδ ζπεηίγεηαζ ιε δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ υπςξ έηεεζδ ζε 

πονίηζμ, πμζηίθεξ ηυκεζξ ιεηάθθςκ ηαζ πδιζηά, αζιαημθμβζηέξ ηαημήεεζεξ  ηαζ 

θμζιχλεζξ. Σμ ηονζυηενμ ζφιπηςια ηςκ αζεεκχκ είκαζ δ δφζπκμζα ζηδκ άζηδζδ. 

Βήπαξ ιπμνεί κα ζοκοπάνπεζ, εκχ θζβυηενμ ζοπκά ζοιπηχιαηα είκαζ μ πονεηυξ, 

δ απχθεζα αάνμοξ, ημ εςναηζηυ άθβμξ ηαζ δ αζιυπηοζδ. Ζ ηοπζηή αηηζκμθμβζηή 

εζηυκα ζηδκ HRCT ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ παναηηδνζζηζηή εζηυκα πμο δίκεζ ημ BAL, 

ηυζμ ιαηνμζημπζηά (βαθαηηυπνςιδ ειθάκζζδ), υζμ ηαζ ιζηνμζημπζηά 

(μθζβάνζεια αθνχδδ ιαηνμθάβα, ιεβάθα πμζά άιμνθςκ ζςιαηζδίςκ, 

θειθμηοηηάνςζδ ηαζ αφλδζδ ημο θυβμο CD4/CD8) εέημοκ ηδ δζάβκςζδ. Ζ 

ηαεζενςιέκδ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ζοκίζηαηαζ ζηδκ ηαθή έηπθοζδ ημο 

ζοκυθμο ηςκ πκεοιυκςκ (whole lung lavage) ηάης απυ βεκζηή ακαζζεδζία. 

 

Γηάρπηε θπςειηδηθή αηκνξξαγία (ΓΚΑ) 

 

Ζ δζάποηδ ηορεθζδζηή αζιμνναβία  είκαζ ιζα ζπάκζα αθθά ζμαανή ηαζ ζοπκά 

απεζθδηζηή βζα ηδ γςή επζπθμηή δζαθυνςκ κμζμθμβζηχκ μκημηήηςκ. Οζ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ΓΚΑ μθείθμκηαζ ζε ηνζπμεζδίηζδεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

ζοζηδιαηζηά αοημάκμζα κμζήιαηα ηαζ κμζήιαηα ημο ημθθαβυκμο. Ζ Γ.Κ.Α. 

ιπμνεί υιςξ αηυιδ κα μθείθεηαζ ζε δζαηαναπέξ πήλεςξ, θμζιχλεζξ ηαζ πνήζδ ή 

εζζπκμή ημλζηχκ μοζζχκ (π.π. έηεεζδ ζε ηνζιεθζηζηυ ακοδνίηδ, 

πνμποθμεεζμοναηίθδ,πεκζηζθθαιίκδ, αιζμδανυκδ η.ά.). Ζ ΓΚΑ είκαζ δοκδηζηά 

ιμζναία ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο αζεεκμφξ πνέπεζ κα είκαζ άιεζδ.  Οζ αζεεκείξ 

ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ιε δφζπκμζα ηαζ αιθμηενυπθεονεξ δζάποηεξ ηορεθζδζηέξ 

ζηζάζεζξ ζηδκ αηηζκμβναθία εχναηα. Ζ αζιυπηοζδ είκαζ ζοκήεδξ αθθά δεκ 

ειθακίγεηαζ πάκηα. Δονήιαηα πμο ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ δζάβκςζδξ ΓΚΑ είκαζ δ 

παιδθή αζιμζθαζνίκδ, δ ιείςζδ ηδξ ΡO2 ηαζ δ δφζπκμζα.  Έκα ζζπονυ ηνζηήνζμ 

βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ φπανλδξ ηορεθζδζηήξ αζιμνναβίαξ είκαζ δ 

ανμβπμζηυπδζδ ηαζ δ θήρδ ανμβπμηορεθζδζημφ εηπθοιαημξ (BAL).  
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Δάκ ημ BAL επζζηνέθεζ πνμμδεοηζηά πζμ αζιαηδνυ, δ δζάβκςζδ ηδξ ηορεθζδζηήξ 

αζιμνναβίαξ επζαεααζχκεηαζ. Μζηνμζημπζηά, παναηδνμφκηαζ ζημ BAL ηιήιαηα 

ενοενμηοηηάνςκ εκηυξ ηςκ ιαηνμθάβςκ.  

 

Ζσζηλνθηιηθέο πλεπκνληθέο παζήζεηο 

      

Ο υνμξ δςζζκμθζηέξ πκεοιμκζηέξ παεήζεζξ ακαθένεηαζ ζε ιία εηενμβεκή μιάδα 

δζαηαναπχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ αολδιέκμ ανζειυ δςζζκυθζθςκ ζημ αίια, 

ζημ BALηαζ απυ ηδκ πανμοζία δςζζκμθζθζηχκ δζδεδιάηςκ ζημ πκεοιμκζηυ 

πανέβποια. Ζ ζοπκυηενδ αζηία είκαζ πζεακυηαηα ηα πανάζζηα. Σα πανάζζηα 

εζζένπμκηαζ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ δζα ηδξ πεπηζηήξ μδμφ (Ascaris, 

Toxocara) ή ιέζς ημο δένιαημξ (Strongyloides, Ancylostoma). Ζ 

δςζζκμθζθζηήπκεοιμκζηή ακηίδναζδ πνμηφπηεζ υηακ ηα πανάζζηα ιεηακαζηεφμοκ 

ζημοξ πκεφιμκεξ. Οζ αζεεκείξ πανμοζζάγμοκ αήπα ηαζ δφζπκμζα, δενιαηζηά 

ελακεήιαηα (ηονίςξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ παναζζηζηέξ θμζιχλεζξ υπςξ ζηδκ 

αβηοθμζημιίαζδ) ηαζ ζοζηδιαηζηέξ εηδδθχζεζξ υπςξ πονεηυ, ηαημοπία, ηυπςζδ, 

απχθεζα αάνμοξ. Ζ δζάβκςζδ εα ααζζζηεί ηαη’ανπήκ ζηδκ ηθζκζηή εζηυκα, ηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ ηαζ ζηα εονήιαηα απυ ηδκ αηηζκμβναθία εχναηα.ημ 

ΒΑL ημ πμζμζηυ δςζζκμθίθςκ ζοκήεςξ οπενααίκεζ ημ 25%, εθυζμκ ημ ΒΑL 

θδθεεί απυ ηζξ πενζμπέξ ημ δζδεδιάηςκ. Δπί δςζζκμθζθζηήξ πκεοιμκίαξ (μλείαξ ή 

πνμκζάξ) ημ πμζμζηυ ηςκ δςζζκμθίθςκ ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ 20-90% ηαζ 

είκαζ πάκημηε ιεβαθφηενμ ημο ακηζζημίπμο πμζμζημφ ηςκ μοδεηενμθίθςκ (ζε 

ακηίεεζδ ηδκ ημηηζςιάηςζδ Wegener). Δπζπνυζεεηα είκαζ πζεακυκ κα 

παναηδνδεεί ιζα ιεηνία αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ θειθμηοηηάνςκ, ηαεχξ ηαζ 

πανμοζία μθζβάνζειςκ πθαζιαημηοηηάνςκ. 
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BRONCHOALVEOLAR LAVAGE  
IN THE INVESTIGATION   
OF OCCUPATIONAL EXPOSURE  
IN INHALED FACTORS  
 

Karaiskos Ch., Patentalakis M., Tsakanika K. and Dounias G. 
 

Departement of Occupational and Industrial Hygiene, National School of Public Health. 
 

Abstract: Bronchoalveolar lavage (BAL) is a minimally invasive bronchoscopic 
technique used to isolate cells, inhaled particles, infectious agents and soluble 
non-cellular components of the end bronchioles and alveoli of the lung. The main 
population of cells in normal BAL is alveolar macrophages. In cases of humans 
exposed to inhaled damaging agents in their occupational environment the study 
of BAL can certify the exposure to these substances and sets the diagnosis. BAL 
as well as medical history and imaging tests can help establishing the diagnosis in 
many occupational diseases such as extrinsic allergic alveolitis, berylliosis, lung 
cancer, diseases caused by the asbestos, silicosis and coal worker 
pneumoconiosis, alveolar proteinosis, pulmonary haemorrhage and eosinophilic 
lung disease. 
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1νο Άμνλαο: Καηαγξαθή Δπαγγεικαηηθψλ Αζζελεηψλ 
 
1.  Δηζαγσγή 
 
Ζ ηαηάζηαζδ οβείαξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ πμθθέξ παναιέηνμοξ, ιεηαλφ αοηχκ μζ 
ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηαεμνίγμοκ πνςηίζηςξ ηδκ ενβαζζαηή οβεία ηαζ αζθάθεζα. Οζ 
επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα απμηεθμφκ ημοξ εηθναζηέξ ηςκ 
επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ. Χξ ιεηνήζζια ιεβέεδ ακηζηαημπηνίγμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ 
ζοκεδηχκ πμο παναηηδνίγμοκ ηάεε ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ, ζοβηεηνζιεκμπμζχκηαξ 
έηζζ ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ πνμθδπηζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηαζ 
πνμαβςβή ηδξ επαββεθιαηζηήξ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ.  
Χξ εη ημφημο, δ δζαδζηαζία δζάβκςζδξ, ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηδξ 
επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ ζημζπεζμεεηεί ημκ πθέμκ ηαηάθθδθμ ηαζ ζδιακηζηυ δείηηδ 
εθέβπμο ηαζ παναημθμφεδζδξ, υπζ ιυκμ ηςκ ενβαζζαηχκ ζοκεδηχκ, αθθά ημο 
ζοκυθμο ηςκ δζαδζηαζζχκ πνυθδρδξ ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο. 
Ζ πνυθδρδ, ςξ απμηεθεζιαηζηή δζαδζηαζία πνμζηαζίαξ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ 
αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία, ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 
επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ζηδ ιείςζδ ηυζμ ημο άιεζμο 
(αζθάθεζα, απμγδιζχζεζξ, ζαηνζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ δαπάκεξ ηθπ), υζμ ηαζ ημο 
έιιεζμο (παιέκδ παναβςβζηυηδηα, γδιίεξ ηθπ) μζημκμιζημφ ηυζημοξ πμο πανάβεηαζ 
απυ ηδκ εηδήθςζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ. 
πεηζηά ιε ημ μζημκμιζηυ ηυζημξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ, δ Γζεοεφκηνζα ημο 
Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία, Dr. Christa 
Sedlatschek ακαθένεζ, υηζ αοηυ ηοιαίκεηαζ βζα ηδκ ΔΔ ζημ 2.6% - 3.8% ημο Δεκζημφ 
Αηαεάνζζημο Πνμσυκημξ (ΑΔΠ). 
Δπίζδξ ζφιθςκα ιε έηεεζδ ηδξ Ηηαθζηήξ Γενμοζίαξ, δ εηήζζα δαπάκδ ζηδκ ΔΔ βζα 
ηδκ ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ ηαζ ηδκ επζδυηδζδ ιυκμ ηςκ ενβαηζηχκ 
αηοπδιάηςκ λεπενκάεζ ηα 26 δζζεηαημιιφνζα εονχ, εκχ ημ ακηίζημζπμ ηυζημξ βζα ημκ 
Αζθαθζζηζηυ Φμνέα (INAIL) ακένπεηαζ ζημ 3,5% ημο ΑΔΠ. 
ηζξ ΖΠΑ βζα ημ 2007 ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο, 
οπμθμβίζεδηε πενίπμο ζηα 250 δζζ. δμθάνζα, εκχ ζηδκ Αοζηναθία, βζα ημ μζημκμιζηυ 
έημξ 2008-09 οπμθμβίζεδηε πενίπμο ζηα 60,6 δζζ. δμθάνζα, πμο ακηζζημζπεί ιε ημ 
6,55% ημο ΑΔΠ.  

 

hυgeίa@εργασiα  4(1): 273-292 



 

274 
 

Ακηίζημζπεξ πνμζεββίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζαάνοκζδ ημο ΑΔΠ απυ ημ ηυζημξ ημο 
επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο, δεκ οπάνπμοκ βζα ηδκ Δθθάδα. Μπμνμφιε υιςξ κα 
ακαθένμοιε ηα ζημζπεία πμο έδςζε ζηδκ δδιμζζυηδηα ζηζξ 14 Νμειανίμο 1996, μ ηυηε 
Γζμζηδηήξ ημο ΗΚΑ η. Γ. νισκφο, μ μπμίμξ πνμζδζυνζζε ημ εηήζζμ ηυζημξ ηςκ 
ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ βζα ημ ΗΚΑ πενίπμο ζηα 123 εηαημιιφνζα εονχ (40 δζζ. δνπ).  
ηζξ 20.4.2005 μ ηυηε Τθοπμονβυξ Απαζπυθδζδξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, η. Γ. 
Γζαημοιάημξ, ζε μιζθία ημο ζηδ Βμοθή, ακέθενε υηζ ημ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ 
αηοπδιάηςκ ακένπεηαζ πενίπμο ζηα 73 εηαημιιφνζα εονχ ακά έημξ. 
Δπίζδξ, δδιμζζμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ημο 
εέιαημξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζαάνοκζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ ηαιείςκ απυ ημ ηυζημξ ημο 
επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο, ακαθένμοκ υηζ βζα ημ 2000 ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηςκ 
ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ (ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ, άδεζεξ αζεεκείαξ, ζοκηάλεζξ 
ακαπδνίαξ ηαζ δαπάκεξ απμηαηάζηαζδξ), πνμζεββίγεζ ηα 2,5 δζζ. εονχ, δδθαδή 
πενίπμο 2% ημο ΑΔΠ, πςνίξ κα ζοκοπμθμβίγεηαζ ημ ηυζημξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ 
επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ.  
Πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε, υηζ ενεοκδηέξ πνμζδζμνίγμοκ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ ηυζημξ 
ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ ζε αοηυ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ημοθάπζζημκ 
ζημ 1 πνμξ 7. Ακ ζηεθεεί ηακείξ υηζ ζηδκ Δθθάδα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα ημζηίγμοκ 
πενίπμο 123 εηαημιιφνζα εονχ εηδζίςξ (υπςξ επζζήιακε μ η. Γ. νισκφο ημ 1996), 
ηυηε ημ ηυζημξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ (είηε απυ πνυςνδ ζοκηαλζμδυηδζδ 
είηε απυ επζαάνοκζδ ημο κμζδθεοηζημφ ζοζηήιαημξ) είκαζ ημοθάπζζημκ επηά θμνέξ 
ιεβαθφηενμ.  
Απυ ηα πνμακαθενυιεκα πνμηφπηεζ υηζ δ επζαάνοκζδ ημο ΗΚΑ (ηαζ ηςκ θμζπχκ 
Αζθαθζζηζηχκ Σαιείςκ) απυ ημ ηυζημξ ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο ή ημ θεβυιεκμ 
"ηυζημξ ηδξ ιδ πνυθδρδξ", ακ ηαζ δεκ έπεζ πνμζδζμνζζηεί ιε αηνίαεζα είκαζ πμθφ 
ορδθυ ηαζ ηαεμνζζηζηυ  ζε ιζα πενίμδμ πμο ημ αζθαθζζηζηυ ζφζηδια παθεφεζ βζα ηδκ 
επζαίςζή ημο. 
 
2. Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
  
Ζ ακάβηδ εκανιυκζζδξ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή κμζδνυηδηα ζηαηζζηζηχκ 
ζημζπείςκ ζε εονςπασηυ επίπεδμ είπε βίκεζ μναηή απυ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηαηάνηζζδξ 
εκυξ «Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Δπαγγεικαηηθψλ Αζζελεηψλ», ζφιθςκα ιε ηζξ 
ζοζηάζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ πνμξ ηα ηνάηδ ιέθδ, ήδδ απυ ημ 1962. 
Οοζζαζηζηά δ πνμζπάεεζα εκανιυκζζδξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ πμο ζοθθέβμκηαζ 
απυ ηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ Δ.Δ. ζπεηζηά ιε ηζξ επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ άνπζζε απυ ημ 
1987. Ζ έκανλδ ζδιαημδμηήεδηε ιε ημ ρήθζζια ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο, ζημ 
μπμίμ ακαθένεηαζ υηζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή πνέπεζ κα πνμπςνήζεζ ζηδ δζαδζηαζία 
εκανιυκζζδξ ηςκ εονςπασηχκ ζηαηζζηζηχκ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηζξ 
επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ. 
Σμ 1990 δδιμζζεφηδηακ ζηδκ εθδιενίδα ηςκ εονςπασηχκ ημζκμηήηςκ, ζοζηάζεζξ ηδξ 
Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ πμο πνμέηνεπακ ηα Κνάηδ Μέθδ κα: 
• εκενβήζμοκ ακάθμβα, χζηε κα ηαηανηζζεεί έκαξ «εονςπασηυξ ηαηάθμβμξ 
επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ», 
• εκεαννφκμοκ υζμ ημ δοκαηυ ηδ ακαββεθία παεήζεςκ ηαζ αζεεκεζχκ επαββεθιαηζημφ 
παναηηήνα, 
• ηαηαζηήζμοκ ζηαδζαηά ζοιααηέξ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ, 
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• αμδεήζμοκ ζηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ηςκ Κναηχκ Μεθχκ, ζπεηζηά ιε ηζξ 
επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, 
• οπμαάθθμοκ ζηδκ Δπζηνμπή ζηαηζζηζηά ηαζ επζδδιζμθμβζηά ζημζπεία βζα ηδ 
ζοπκυηδηα ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ. 
Με ημ ρήθζζια ημο οιαμοθίμο ηδξ 3δξ Ημοκίμο 2002 βζα ηδκ Δπξσπαηθή ηξαηεγηθή 
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (2002-2006), ηαθείηαζ δ Δπζηνμπή ηαζ ηα Κνάηδ 
Μέθδ κα εκζζπφζμοκ ηζξ δζελαβυιεκεξ ενβαζίεξ εκανιυκζζδξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ βζα ηζξ 
επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ, πνμηεζιέκμο κα οπάνλμοκ ζοβηνίζζια ζημζπεία βζα ηδκ 
ακηζηεζιεκζηή αλζμθυβδζδ ηδξ επίπηςζδξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ 
πνμηεζκυιεκςκ ιέηνςκ.  
Δπζπθέμκ, δ Δπζηνμπή ιε ηδ ζφζηαζδ ηδξ, ηδξ 19.09.2003, ζπεηζηά ιε ημκ 
«εονςπασηυ ηαηάθμβμ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ», ζοκζζηά ζηα Κνάηδ ιέθδ κα 
ηαηαζηήζμοκ πνμμδεοηζηά ζοιααηέξ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ 
ιε ημκ εονςπασηυ ηαηάθμβμ ηαζ ζφιθςκεξ ιε ημ ιε ημ ζφζηδια εκανιυκζζδξ ηςκ 
εονςπασηχκ ζηαηζζηζηχκ βζα ηζξ επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ. 
Ζ έκκμζα ηδξ «Δπαββεθιαηζηήξ Αζεέκεζαξ» ειθακίγεηαζ ζηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία ιε 
ημκ Νυιμ 2114 ημο 1920, υπμο δ «ιμθοαδίαζδ» απμηεθεί ηαζ ηδκ πνχηδ 
επαββεθιαηζηή αζεέκεζα βζα ημοξ εηηεεεζιέκμοξ ζε ζηυκδ ή ηαζ αηιμφξ ιμθφαδμο, 
ιεηαθθςνφπμοξ.  
Ο Νυιμξ 6298 ημο 1934 πενί «Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ», μ μπμίμξ ηέεδηε ζε 
εθανιμβή ημ 1937, πενζθαιαάκεζ ηαζ ημκ πνχημ ηαηάθμβμ επαββεθιαηζηχκ 
αζεεκεζχκ, μ μπμίμξ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ αζεέκεζεξ, ηδ ιμθοαδίαζδ, ηδ πνυκζα 
δδθδηδνίαζδ απυ οδνάνβονμ ηαζ ηδ ιυθοκζδ απυ άκεναηα. Δπίζδξ, ζημκ ηαηάθμβμ 
ακαθένμκηαζ ηα επαββέθιαηα ηαζ μζ πχνμζ ενβαζίαξ, υπμο οθίζηαηαζ ημ αίηζμ πμο ςξ 
απμηέθεζια έπεζ ηδκ πζεακή εηδήθςζδ ημο ακηίζημζπμο κμζήιαημξ. 
Με ηδκ Τ.Α. 24690 ημο 1952 μνίγεηαζ ημ άνενμ 40 ημο Κακμκζζιμφ Αζεέκεζαξ ημο ΗΚΑ 
ςξ Καηάθμβμξ Δπαββεθιαηζηχκ Αζεεκεζχκ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ αζθαθζζιέκμοξ 
ζημ Ίδνοια.  
Ο Καηάθμβμξ Δπαββεθιαηζηχκ Αζεεκεζχκ ημο 1952 πενζθαιαάκεζ 16 κμζήιαηα ηαζ 
είκαζ δμιδιέκμξ ζε ηνεζξ ζηήθεξ. ηδκ πνχηδ ζηήθδ πενζβνάθμκηαζ μζ αζεέκεζεξ, ζηδ 
δεφηενδ ζηήθδ ακαθένεηαζ μ ιέβζζημξ πνυκμξ απυ ηδ δζαημπή ηδξ έηεεζδξ εκηυξ ημο 
μπμίμο μ ενβαγυιεκμξ, δζηαζμφηαζ κα απαζηήζεζ απμγδιίςζδ απυ ημκ αζθαθζζηζηυ 
θμνέα ηαζ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ακαθένμκηαζ ηα επαββέθιαηα ηαζ μζ πχνμζ ενβαζίαξ υπμο 
οθίζηαηαζ ημ αίηζμ, δ επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζημ μπμίμ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πζεακή 
εηδήθςζδ ημο ακηίζημζπμο κμζήιαημξ. 
Ο Καηάινγνο Δπαγγεικαηηθψλ Αζζελεηψλ ημο 1952 ίζποζε ιέπνζ ημ 1979 υπμηε ηαζ 
ηνμπμπμζήεδηε (ΦΔΚ 132/Β/12.02.1979) ζημ ζζπφμκηα ιέπνζ ηαζ ζήιενα, άνενμ 40 
ημο Κακμκζζιμφ Αζεέκεζαξ ημο ΗΚΑ.  
Ο ηαηάθμβμξ αοηυξ δμιδιέκμξ ζηδ θμβζηή ημο «ηθεζζημφ ηαηαθυβμο επαββεθιαηζηχκ 
κμζδιάηςκ» ακαπηφζζεηαζ ζε ηνεζξ ζηήθεξ, υπςξ αηνζαχξ μ ηαηάθμβμξ ημο 1952 ηαζ 
πενζθαιαάκεζ πενζμνζζιέκμ ανζειυ αζεεκεζχκ, 52 αζεέκεζεξ. 
Με ηδκ Τ.Α. Φ 11321/27240/1941/2006 (ΦΔΚ 1818/12.12.2006) ζοιπθδνχεδηε μ 
ηαηάθμβμξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ πμο πενζέπεηαζ ζημ άνενμ 40 ημο 
Κακμκζζιμφ Αζεέκεζαξ ημο ΗΚΑ ιε ηδ κυζμ "ιεζμεδθίςια ημο οπεγμηχηα". 
Με αάζδ ημκ ηαηάθμβμ αοηυ, βζα κα παναηηδνζζηεί ιζα αζεέκεζα ςξ επαββεθιαηζηή, 
απαζηείηαζ δ πνμζαμθή ημο ενβαγμιέκμο απυ μλεία ή πνυκζα δδθδηδνίαζδ ή κυζμ πμο 
πενζθαιαάκεηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηαζ επζπθέμκ: 
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• κα απαζπμθείηαζ ζηδκ ενβαζία πμο εκμπμπμζείηαζ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή αζεέκεζα 
ηαηά ημ εθάπζζημ μνζγυιεκμ απυ ημ κυιμ πνμκζηυ δζάζηδια, 
• κα δζαπζζηςεεί δ κυζδζδ ιέζα ζημ εθάπζζημ αοηυ μνζγυιεκμ δζάζηδια 
απαζπυθδζδξ ή εάκ δζαημπεί δ ενβαζία, εκηυξ ημο μνζγυιεκμο απυ ημ κυιμ βζα ηάεε 
επαββεθιαηζηή αζεέκεζα ιέβζζημ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηά ηδ δζαημπή. 
Πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ζημ εθθδκζηυ δίηαζμ δεκ οθίζηακηαζ ημζκμί ηαζ εκζαίμζ 
ηακυκεξ πμο κα πενζθαιαάκμοκ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ημοξ ημ ζφκμθμ ηςκ 
αζθαθζζιέκςκ υθςκ ηςκ αζθαθζζηζηχκ μνβακζζιχκ. Έηζζ, ιέπνζ ηαζ ημ 1992 μ 
ηαηάθμβμξ «Δπαββεθιαηζηχκ Αζεεκεζχκ» ημ άνενμ 40 ημο Κακμκζζιμφ Αζεεκεζχκ 
ημο ΗΚΑ είπε ζζπφ ιυκμ βζα ημοξ αζθαθζζιέκμοξ ενβαγυιεκμοξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ 
αζθαθζζηζηυ θμνέα.  
Με ημκ Ν. 2084 ημο 1992 μ εκ θυβς ηαηάθμβμξ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ εεςνείηαζ 
«Δζληθφο Καηάινγνο Δπαγγεικαηηθψλ Αζζελεηψλ» βζα ημοξ κέμοξ αζθαθζζιέκμοξ ζε 
υθμοξ ημοξ αζθαθζζηζημφξ θμνείξ απυ ηδκ 01.01.1993. 
Απυ ημοξ «Δηήζηνπο Απνινγηζκνχο ηνπ ΗΚΑ», δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ πνχηδ επίζδιδ 
ηαηαβναθή ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα πναβιαημπμζείηαζ ημ 1967, 
υπμηε ηαζ πμνδβήεδηακ 103 ζοκηάλεζξ ιε ηδκ αζηζμθμβία ηδξ «επαββεθιαηζηήξ 
αζεέκεζαξ». 
Σμ ΗΚΑ δεκ επζδμηεί ηδκ ακζηακυηδηα πνμξ ενβαζία ζοκεπεία επαββεθιαηζηήξ 
αζεέκεζαξ, πμνδβεί «ζφκηαλδ ακαπδνίαξ» θυβς επαββεθιαηζηήξ κυζμο, εθυζμκ ημ 
πμζμζηυ ακζηακυηδηαξ πνμξ ενβαζία οπενααίκεζ ημ απαζημφιεκμ εθάπζζημ πμζμζηυ. 
Πνυζθαηα δδιμζζεφηδηε ημ Π.Γ. 41/2012 ζπεηζηά ιε ημκ «Δεκζηυ Καηάθμβμ 
Δπαββεθιαηζηχκ Αζεεκεζχκ», ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδ ζφζηαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ 
2003/670/ΔΚ. Ζ δδιμζζμπμίδζδ ημο «Δζληθνχ Καηαιφγνπ Δπαγγεικαηηθψλ 
Αζζελεηψλ» ζίβμονα δεκ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ημ ζδιακηζηυ έθθεζιια πμο παναηηδνίγεζ 
ημ ζφζηδια «δζάβκςζδξ, ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ 
κμζδνυηδηαξ» ζηδκ Δθθάδα. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηεθεοηαία 
ηαηηζηηθή Αλάιπζε γηα ηηο Δπαγγεικαηηθέο Παζήζεηο (EODS) πμο δδιμζίεοζε δ 
Δονςπασηή Έκςζδ βζα ημ 2001 ζηδκ ΔΔ-12, ηαηαβνάθδηακ 37 κέα πενζζηαηζηά ακά 
100.000 αζθαθζζιέκμοξ ενβαγυιεκμοξ. ηδκ Δθθάδα μ ιέζμξ εηήζζμξ υνμξ κέςκ 
πενζπηχζεςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ είκαζ 0,3 ακά 100.000 αζθαθζζιέκμοξ 
ενβαγυιεκμοξ βζα ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία 2004 - 2008, δδθαδή 120 θμνέξ ηάης απυ 
ημ ιέζμ εονςπασηυ υνμ. 
Γζα πανάδεζβια, ζφιθςκα ιε ζημζπεία ημο ΗΚΑ «βζα ημ έημξ 2009 ηαηαβνάθδηακ 19 
πενζπηχζεζξ επαββεθιαηζηχκ κυζςκ». Απυ αοηέξ μζ 14 αθμνμφζακ επακελέηαζδ 
παθζυηενμο αζηήιαημξ ηαζ ιυθζξ 5 ήηακ ηα κέα πενζζηαηζηά. Απυ ημ 2003 πμο έπεζ 
λεηζκήζεζ δ ηαηαβναθή ηαζ δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ επαββεθιαηζηχκ κυζςκ έςξ 
ηαζ ημ 2009 έπμοκ ηαηαβναθεί ιυθζξ 112 δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ κμζμφκηςκ, μζ 
μπμίμζ έπμοκ ζοκηαλζμδμηδεεί απυ ημ ΗΚΑ.  
Σμ ΗΚΑ ζηδκ εηήζζα ακαθμνά ημο, βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ επελενβαζία ηςκ ζπεηζηχκ 
ιε ηζξ επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ ζημζπείςκ ζηδκ Δθθάδα, ακαβκςνίγεζ υηζ οθμπμζεί ιζα 
ανπζηή πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηδξ ηαηαβναθήξ ηαζ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ ηςκ 
επαββεθιαηζηχκ κυζςκ ηαζ υπζ ηδκ πθήνδ ηαηαβναθή ημοξ. Δπίζδξ, πνέπεζ κα 
πνμζεέζμοιε υηζ ημ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ δεκ είκαζ μ ανιυδζμξ θμνέαξ ζηδκ μιάδα ενβαζίαξ 
ηδξ EUROSTAT βζα ηζξ Δπαββεθιαηζηέξ Νυζμοξ, υπμηε ηαζ δεκ απμζηέθθεζ ηα 
ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχκεζ, ηα μπμία -επζπθέμκ- δεκ πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ 
πνμηεζκυιεκδξ απυ ηδκ EUROSTAT ιεεμδμθμβίαξ. Ανιυδζμζ θμνείξ βζα ηδκ ηάθορδ 
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αοηήξ ηδξ οπμπνέςζδξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζφκηαλδ ηςκ Δεκζηχκ Δηεέζεςκ ηαζ ημο 
Δνςηδιαημθμβίμο βζα ηζξ Δεκζηέξ Δηεέζεζξ είκαζ ημ Τπμονβείμ Απαζπυθδζδξ ηαζ 
Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛTAT). 
Δπί ηδξ μοζίαξ, ηαηαβναθή ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ζηδκ Δθθάδα δεκ 
οπάνπεζ. Σα οπάνπμκηα, εθάπζζηα ζημζπεία αθμνμφκ ιυκμ ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ 
αζθαθζζιέκςκ πμο ελεηάγμκηαζ απυ ηζξ Δπζηνμπέξ Δπαββεθιαηζηχκ Νυζςκ ημο ΗΚΑ 
βζα πμνήβδζδ ζφκηαλδξ ακαπδνίαξ θυβς επαββεθιαηζηήξ αζεέκεζαξ. Ζ ηαηαβναθή 
αοηή αθμνά ημοξ αζθαθζζιέκμοξ πμο ελεηάγμκηαζ απυ ηζξ Δπζηνμπέξ 
Δπαββεθιαηζηχκ Νυζςκ βζα πμνήβδζδ ζφκηαλδξ, είηε είκαζ πνςημείζαηηα 
πενζζηαηζηά είηε είκαζ επακελεηαγυιεκα ηαζ ακελάνηδηα εάκ ημ ζοκμθζηυ πμζμζηυ 
ακαπδνίαξ πμο εα απμδμεεί εα είκαζ ζοκηάλζιμ. Ζ εκ θυβς ηαηαβναθή δεκ 
πενζθαιαάκεζ επίζδξ, υζμοξ έπμοκ γδηήζεζ φκηαλδ Ακαπδνίαξ ιε ηζξ Κμζκέξ 
Γζαηάλεζξ (ημζκή κυζμξ), υπςξ επίζδξ ηαζ ημοξ ενβαγυιεκμοξ πμο πνμζθεφβμοκ ζηδκ 
πνςημαάειζα ή δεοηενμαάειζα πενίεαθρδ, υπμο δεκ οπάνπεζ ζφζηδια ακαββεθίαξ 
Δπαββεθιαηζηχκ Νυζςκ απυ ημοξ οβεζμκμιζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ ημοξ ζαηνμφξ, 
ηαεχξ ηαζ απυ ηα κμζμημιεία. Δπζπθέμκ, δ ηαηαβναθή άνπζζε ιυθζξ ημ 2003. Ακ 
ζοκοπμθμβζζηεί δ «ιαφνδ», ακαζθάθζζηδ ενβαζία, αθθά ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ανζειυξ 
ηςκ πνυςνςκ ζοκηαλζμδμηήζεςκ ιε ηδκ αζηζμθμβία ηδξ «ημζκήξ κυζμο», είκαζ ορδθυξ 
ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ηυηε δ ηαηαβναθή ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ είκαζ πένα 
απυ ηάεε πναβιαηζηυηδηα. 
Όπςξ οπμδδθχκμοκ ηα ζημζπεία ημο Πίκαηα 1 πμο αημθμοεεί ηαζ ηα μπμία αθμνμφκ 
ηζξ πνυςνεξ ζοκηαλζμδμηήζεζξ ημο ΗΚΑ, ημ 95% αοηχκ απμδίδεηαζ ζε «ημζκή κυζμ», 
εκχ είκαζ πζεακυηενμ υηζ πνυηεζηαζ βζα επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ, εθυζμκ βκςνίγμοιε 
υηζ ημ ζφκμθμ ηςκ ενβαζζαηχκ ζοκεδηχκ απμηεθμφκ ηδκ πθέμκ ζζπονή επίδναζδ ζηδ 
γςή ημο ηάεε ενβαγυιεκμο.  
Δπζπθέμκ, υπςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδ δζεεκή ειπεζνία, υηακ απμοζζάγεζ απυ ηδ 
πχνα έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια πνυθδρδξ ηαζ πνμαβςβήξ ηδξ ενβαζζαηήξ οβείαξ 
ηαζ αζθάθεζαξ, πμο δζαεέηεζ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία βζα ηδ δζάβκςζδ, ακαβκχνζζδ ηαζ 
ηαηαβναθή ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ, πθδεχνα επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ 
δεκ εκημπίγμκηαζ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ ηαηαβνάθμκηαζ.  
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ΚΟΗΝΖ ΝΟΟ 6449 7196 6462 5644 5603 4971 

ΦΤΜΑΣΗΧΖ 43 30 44 25 23 27 

ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 94 113 94 108 76 98 

ΑΣΤΥΖΜΑ ΔΚΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 43 51 43 45 49 28 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 7 10 11 4 6 11 

ΤΝΟΛΟ 6636 7400 6654 5826 5757 5135 

Μέζμξ Όνμξ  

Ζθζηίαξ οκηαλζμδυηδζδξ 

52,79 53,55 53,88 51,84 51,71 51,44 

Ακαπδνζηέξ οκηάλεζξ  

επί οκυθμο Νέςκ οκηάλεςκ (%) 

14,71 15,14 13,74 12,05 12,09 11,46 

οκηάλεζξ Ακαπδνίαξ  

επί οκυθμο οκηάλεςκ (%) 

22 21 21 20 19 18 

 
Πίλαθαο 1.ηαηζζηζηυ Γεθηίμ, δζάθμνα έηδ. 
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Έηζζ, δ πχνα ιαξ είκαζ δ ιυκδ πχνα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ζηδκ μπμία δεκ 
οπάνπεζ επί ηδξ μοζίαξ δζάβκςζδ, ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ επαββεθιαηζηχκ 
αζεεκεζχκ, ηδ δεδμιέκδ ζηζβιή πμο μ κμζμθμβζηυξ πάνηδξ αοηχκ ηςκ αζεεκεζχκ 
ιεηααάθθεηαζ ηαζ μζ πμθοπαναβμκηζηέξ αζεέκεζεξ ηονζανπμφκ πθέμκ ζηζξ ζηαηζζηζηέξ 
ηςκ επαββεθιαηζηχκ κμζδιάηςκ ηςκ πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 
Ζ ιδ δζάβκςζδ, ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ επαββεθιαηζηχκ κμζδιάηςκ 
δοζπεναίκεζ ηδκ μοζζαζηζηή ηαζ εζξ αάεμξ ακηζιεηχπζζδ ημο επαββεθιαηζημφ 
ηζκδφκμο, εθυζμκ δ έθθεζρδ επζδδιζμθμβζηχκ δεδμιέκςκ δε αμδεάεζ ημ ζπεδζαζιυ ηαζ 
ηδκ οθμπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ πνμβναιιάηςκ πνυθδρδξ ηαζ πνμαβςβήξ ηδξ 
ενβαζζαηήξ οβείαξ. 
Ζ αεθηίςζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ηςκ δεζηηχκ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ 
εα απμηεθέζμοκ ιμπθυ ζοιπίεζδξ ημο ηυζημοξ ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο, ιε 
ζδιακηζηυ μζημκμιζηυ υθεθμξ βζα ημ Αζθαθζζηζηυ φζηδια ηδξ πχναξ ιαξ. 
Σμ ηυζημξ αοηυ, ακ ηαζ δεκ είκαζ εφημθα ακηζθδπηυ, είκαζ ζδζαίηενα ορδθυ αθμφ δ 
απχθεζα εζζθμνχκ απυ ημκ ακίηακμ πνμξ ενβαζία ενβαγυιεκμ ηαζ δ ηαηααμθή 
απμγδιζχζεςκ ή/ηαζ πνυςνςκ ζοκηάλεςκ ιπμνεί κα εηηείκμκηαζ ζε πμθθά έηδ ηαζ κα 
ακένπμκηαζ έηζζ ζε εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ εονχ ακά πενίπηςζδ. 
Ζ ηαηαβναθή ηαζ δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ακ ηαζ  
δεκ απμηεθεί κμιζηή οπμπνέςζδ ημο Ηδνφιαημξ, αοηυ υιςξ έπεζ επζθμνηζζηεί ηδξ 
εοεφκδξ ηαηααμθήξ ημο ορδθμφ άιεζμο ηυζημοξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ 
δδθαδή ηςκ ζοκηάλεςκ ακαπδνίαξ. Δπζπθέμκ, μζ απαζημφιεκεξ δζεκένβεζεξ, απυ ηδκ 
ακαββεθία ιέπνζ ηαζ ηδκ απμδμπή ή απυννζρδ ηδξ αίηδζδξ βζα ζφκηαλδ ακαπδνίαξ 
θυβς επαββεθιαηζηήξ αζεέκεζαξ, έπμοκ έκα δζμζηδηζηυ θμνηίμ βζα ημ Ίδνοια ηαεχξ 
οθμπμζμφκηαζ ζηζξ οπμδμιέξ ημο Ηδνφιαημξ, απυ ημ ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ ημο.  
Απυ ηα ακςηένς πνμηφπηεζ υηζ ημ ΗΚΑ, έπεζ άιεζμ εκδζαθένμκ ηαζ υθεθμξ βζα ηδ 
ζοβηνυηδζδ ηαζ θεζημονβία εκυξ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ "δζάβκςζδξ, 
ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ" ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ.  
Δπζπθέμκ ημ ΗΚΑ, αάζεζ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ (Ν.Γ. 4104/1960, Β.Γ. 473/61), έπεζ 
δοκαηυηδηα πανέιααζδξ, ζηα ελήξ: 
• ηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα θαιαάκμοκ μζ ενβμδυηεξ 
• ημκ ηνυπμ ακαββεθίαξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ 
• ημ δζαηακμκζζιυ εζζθμνάξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο 
• ημκ έθεβπμ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ηδνφιαημξ πμο αθμνμφκ ηδκ 
επαββεθιαηζηή κμζδνυηδηα. 
Ζ ιεθέηδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα εζηζάζεζ ζηδκ εκδοκάιςζδ 
ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ ιδπακζζιχκ, ιε ημκ ηαεμνζζιυ ζοβηεηνζιέκςκ ιεευδςκ ηαζ 
δζαδζηαζζχκ πμο εα απμηεθέζμοκ ηαζ ηα ηονίανπα ζημζπεία ζηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ 
θεζημονβία ημο πνμηεζκυιεκμο ζοζηήιαημξ "δζάβκςζδξ, ακαβκχνζζδξ ηαζ 
ηαηαβναθήξ" ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ ζηα πθαίζζα ηςκ δμιχκ ημο ΗΚΑ.  
Γζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ θεζημονβία ημο εκ θυβς ζοζηήιαημξ, πνέπεζ κα ελεηαζηεί δ 
δοκαηυηδηα ακααάειζζδξ ημο Κέκηνμο Γζάβκςζδξ ηαζ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ ημο 
Ηδνφιαημξ, πμο ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Γζεφεοκζδ Ακαθμβζζηζηχκ Μεθεηχκ ηαζ 
ηαηζζηζηήξ εα ακαθάαμοκ ηδκ εοεφκδ ημο ζοζηήιαημξ. 
Μζα πνχηδ πνμζέββζζδ ηςκ αδοκαιζχκ ημο οπάνπμκημξ ήδδ ζοζηήιαημξ, ζηζξ μπμίεξ 
πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή, πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάβκςζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο 
ακαβνάθμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ Πίκαηα 2 ηαζ επζαεααζχκμοκ ηδκ οπμηαηαβναθή ηςκ 
επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ, εθυζμκ ηα πμζμζηά ηςκ πνςημείζαηηςκ πενζζηαηζηχκ 
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δεκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ πναβιαηζηά ζε ζπέζδ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ άιεζα 
αζθαθζζιέκςκ (ζημζπεία ηδξ Eurostat ακαθένμοκ υηζ βζα ηάεε εηαημιιφνζμ άιεζα 
αζθαθζζιέκςκ, ακηζζημζπμφκ πενίπμο 1000 κέεξ αζηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ΔΑ). Δπίζδξ, 
ημ πμζμζηυ ηςκ εεηζηχκ απμθάζεςκ ακαβκχνζζδξ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ζε 
ζπέζδ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ αζηήζεςκ βζα ακαπδνζηή ζφκηαλδ θυβς επαββεθιαηζημφ 
κμζήιαημξ, είκαζ πμθφ παιδθυ: ηοιαίκεηαζ βζα ηα έηδ 1994, 1995 ηαζ 1996 ιεηαλφ 
5,40% ηαζ 12,22%.  
Απυ ηδκ απμηφπςζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, ακαδεζηκφμκηαζ, δομ ααζζηά 
πνμαθήιαηα ζημ ζφζηδια δζάβκςζδξ, ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηδξ 
επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ. Σμ πνχημ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ νμή ηςκ πνςημείζαηηςκ 
πενζζηαηζηχκ, δ μπμία εη ηςκ πναβιάηςκ εεςνείηαζ παιδθή, ακαδεζηκφμκηαξ έηζζ: 
• ηδ δζαθοβή ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ πνμξ ηα ημζκά κμζήιαηα  
• ηδκ έθθεζρδ παζδείαξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ ζε έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο Ηαηνζημφ 
Πνμζςπζημφ (π.π. πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πζεακήξ επαββεθιαηζηήξ αζηζυηδηαξ ηδξ κυζμο)  
• ηδκ άβκμζα, απυ ηδ ιενζά ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζπεηζηά ιε ηδκ ενβαζζαηή οβεία ηαζ 
αζθάθεζα αθθά ηαζ ηα αζθαθζζηζηά ημοξ δζηαζχιαηα 
• ηζξ πζεακέξ βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ δζάβκςζδξ, 
ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ 
Σμ δεφηενμ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε "δζαβκςζηζηά πνμαθήιαηα", ηα μπμία πζεακχξ κα 
μθείθμκηαζ: 
• ζημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ επαββεθιαηζηχκ κμζδιάηςκ πμο πενζθάιαακε μ ιέπνζ 
ηχνα ηαηάθμβμξ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ (52 αζεέκεζεξ) 
• ζε αιζβχξ δζαβκςζηζηά πνμαθήιαηα ηεηιδνίςζδξ ηδξ κυζμο, θυβς έθθεζρδξ 
ηαηάθθδθςκ οπμδμιχκ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ 
• ζηδκ απμοζία ηεηιδνίςζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ, ζπεηζηά ιε ηδκ ενβαζζαηή οβεία ηαζ 
αζθάθεζα ηαζ ηζξ αζθαθζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ζε έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ειπθεηυιεκςκ 
πνμζχπςκ ηαζ θμνέςκ   
 

 1994 1995 1996 

Αζηήζεζξ βζα ακαπδνζηή ζφκηαλδ θυβς 

επαββεθιαηζημφ κμζήιαημξ 

110 90 74 

Πνςημείζαηηα πενζζηαηζηά 17 22 12 

Αζηήζεζξ πανάηαζδξ ή/ηαζ επζδείκςζδξ 93 68 62 

Θεηζηέξ απμθάζεζξ ακαβκχνζζδξ Δπαβ. Αζεεκεζχκ 10 11 4 

Πμζμζηυ ηςκ εεηζηχκ απμθάζεςκ επί ημο 

ζοκυθμο  

9,09% 12,22% 5,40% 

Άιεζα αζθαθζζιέκμζ ζημ ΗΚΑ  1.874.000 1.884.000 1.889.167 

 
Πίλαθαο 2. ηαηζζηζηυ Γεθηίμ, δζάθμνα έηδ. 
 
3. Ζ πξφηαζε 
 
ηα πθαίζζα ηδξ ιεθέηδξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ 
«δζάβκςζδξ, ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ», πνέπεζ κα δζενεοκδεεί δ δοκαηυηδηα 
ελαζθάθζζδξ εκζαίαξ οβεζμκμιζηήξ ηνίζδξ υζμκ αθμνά ζημκ ηαεμνζζιυ ημο ααειμφ 
ακαπδνίαξ ηςκ αζθαθζζιέκςκ υθςκ ηςκ αζθαθζζηζηχκ θμνέςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 
ακαζθάθζζηςκ, βζα ημοξ μπμίμοξ απαζηείηαζ δ πζζημπμίδζδ ηδξ ακαπδνίαξ. 



 

280 
 

Δπίζδξ, πνέπεζ κα ιεθεηδεεί μ απαζημφιεκμξ δζαπςνζζιυξ ηςκ πενζζηαηζηχκ 
ακαπδνίαξ πμο πνμένπμκηαζ απυ επαββεθιαηζηυ κυζδια ή ενβαηζηυ αηφπδια ηαζ δ 
έκηαλή ημοξ ζε ιζα λεπςνζζηή μιάδα «Δπαββεθιαηζηήξ Ακαπδνίαξ». 
Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ πενζζηαηζηχκ ακαπδνίαξ ζε πενζζηαηζηά πμο μθείθμκηαζ ζε 
απχθεζα ζηακυηδηαξ πνμξ ενβαζία απυ ημζκά κμζήιαηα ηαζ ζε αοηά πμο μθείθμκηαζ 
ζε επαββεθιαηζηά αίηζα (επαββεθιαηζηή αζεέκεζα, ενβαηζηυ αηφπδια), εα ζοιαάθθεζ 
ηαεμνζζηζηά: 
• ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ πυνςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ επζδυηδζδ ηδξ ακαπδνίαξ 
(ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ «Δπαββεθιαηζηήξ Ακαπδνίαξ», εα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 
ενβμδμηζηή εζζθμνά Αζθάθζζδξ ημο Δπαββεθιαηζημφ Κζκδφκμο, ηδκ μπμία ήδδ 
εζζπνάηηεζ ημ Ίδνοια) 
• ζηδκ πθδνέζηενδ ηαηαβναθή ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ ηςκ ενβαηζηχκ 
αηοπδιάηςκ 
• ζηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πνυθδρδξ ηυζμ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ 
ηαζ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ υζμ ηαζ ηςκ ημζκχκ κμζδιάηςκ 
• ζηδκ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηςκ ακαβηαίςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ απμγδιίςζδξ, 
πενίεαθρδξ ηαζ επακέκηαλδξ. 
Με αάζδ ηα ακςηένς, πνμηφπηεζ δ ακάβηδ βζα ηδκ οθμπμίδζδ δνάζεςκ μζ μπμίεξ εα 
ζοκηεθέζμοκ μοζζαζηζηά ζηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ, εθυζμκ 
ζοβηνμημφκ έκα εκζαίμ ζφκμθμ πμο ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ θάζεζξ δζάβκςζδξ, 
ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ.  
Δκδεζηηζηά πνμηείκμκηαζ ηνεζξ ααζζηέξ δνάζεζξ ηαεμνζζιμφ επζζηδιμκζηχκ ηαζ 
μνβακςηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ εηηίιδζδξ ζπεηζηχκ 
ιεβεεχκ:  
1. Γνάζδ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πνμτπμεέζεςκ πμο απαζημφκηαζ βζα 
ηδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ, ιε ηδκ εζζαβςβή ημο Δεκζημφ Καηαθυβμο 
Δπαββεθιαηζηχκ Αζεεκεζχκ ζε ζπέζδ ιε ηα ηνζηήνζα ηεηιδνίςζδξ:  
a. ηδξ επαββεθιαηζηήξ έηεεζδξ ζημ αθαπηζηυ πανάβμκηα: (Ακάπηολδ Βάζδξ 
Γεδμιέκςκ Έηεεζδξ ακά επάββεθια/δ ηθάδμ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ ηζιχκ ηαζ πνυκμο 
έηεεζδξ ακά πανάβμκηα, πζθμηζηή εθανιμβή). H δνάζδ αοηή ιπμνεί κα 
επζηαζνμπμζδεεί ιε ζοιπθδνςιαηζηέξ δνάζεζξ.  
b. ηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κυζμο (πνςηυημθθα ζαηνζημφ εθέβπμο ακά κυζδια ηαζ 
δζαβκςζηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ). 
2. Γνάζεζξ βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ μνβακςηζηχκ/θεζημονβζηχκ απαζηήζεςκ ημο 
ζοζηήιαημξ:  
a. Καηαβναθή ηςκ απαζηήζεςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ 
ζηα πθαίζζα ηςκ οπανπυκηςκ δμιχκ ημο Ηδνφιαημξ. 
b. Καηαβναθή ηδξ ηείιεκδξ Νμιμεεζίαξ, βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ κμιζηχκ 
πνμτπμεέζεςκ ημο ζοζηήιαημξ.  
c. Απμηφπςζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ οπάνπμκ ζφζηδια ηαζ 
εκημπζζιυξ ηςκ αδοκαιζχκ, ζηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ ακάπηολήξ ημο (ακαββεθία, έηεεζδ 
εθέβπμο, δζάβκςζδ, ακαβκχνζζδ, ηαηαβναθή). 
d. Καηάεεζδ πνμηάζεςκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ νμήξ ηαζ ηδκ 
εκδοκάιςζδ εζζυδμο ζημζπείςκ ζημ ζφζηδια ηαζ πνμηάζεζξ αεθηίςζδξ ημο ζοκυθμο 
ηςκ πζεακχκ «δζαβκςζηζηχκ» ηαζ βναθεζμηναηζηχκ πνμαθδιάηςκ ημο ζοζηήιαημξ. 
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e. πεδζαζιυξ ηαζ οθμπμίδζδ ηςκ απαζημφιεκςκ δζαδζηαζζχκ πνυθδρδξ, ιε ζηυπμ ηδ 
αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή ιείςζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ 
αζεεκεζχκ. 
3. Καηαβναθή ηδξ ιδ ακαβκςνζζιέκδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ (ςξ ημζκά 
κμζήιαηα) ιε αάζδ ημ οπάνπμκ ζφζηδια ηαηαβναθήξ. Μεθθμκηζηυξ ζηυπμξ δ 
εηηίιδζδ ημο ζπεηζημφ ηυζημοξ. 
 
Οθέιε γηα ην ΗΚΑ: 
 
1. Ο έθεβπμξ ηαζ δ ελ αοημφ  ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηςκ ακαπδνζηχκ ζοκηάλεςκ, πμο εα 
πνμηφρεζ ηαεχξ δ απμζαθήκζζδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ κέαξ δζαδζηαζίαξ δζάβκςζδξ, 
ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ εα ζοιαάθθεζ 
ηαεμνζζηζηά ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πναβιαηζηά επαββεθιαηζηά κμζμφκηςκ. 
διεζχκεηαζ υηζ μ ηεηναπθαζζαζιυξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ζημ κέμ εεκζηυ 
ηαηάθμβμ εκέπεζ πζεακυ ηίκδοκμ αφλδζδξ ηςκ ακαπδνζηχκ ζοκηάλεςκ ηαζ ημο 
ζοκαηυθμοεμο ηυζημοξ.  
2. Ζ ιείςζδ ηςκ δζαθοβυκηςκ εζυδςκ απυ αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ βζα ημ ΗΚΑ, πμο 
εα πνμηφρεζ απυ ηδ ιείςζδ ηςκ ακαπδνζηχκ ζοκηάλεςκ. 
3. Μαηνμπνυκζα δε, ιείςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ πμο εα πνμηφρεζ απυ 
ηζξ δνάζεζξ πνυθδρδξ, ιε ζοκαηυθμοεδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ζοκηάλεςκ.  
 
2νο Άμνλαο: Καηαγξαθή Δξγαηηθψλ Αηπρεκάησλ, Αλάιπζε Αηηηψλ θαη Κηλδχλσλ 
Αηπρήκαηνο - Πξφιεςε 
 
1.  Δηζαγσγή 
 
Σα ενβαηζηά αηοπήιαηα ιαγί ιε ηζξ  επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ ηδκ πνχζιδ θεμνά 
ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγυιεκςκ απμηεθμφκ ημοξ ααζζημφξ εηθναζηέξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ 
κμζδνυηδηαξ. 
Ζ ακάθοζδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζημπυ έπεζ ηδκ πνυαθερδ ηαζ άνα ηδκ 
απμθοβή ιεθθμκηζηχκ πανυιμζςκ βεβμκυηςκ. Σμ ζηάδζμ πμο πνμδβείηαζ είκαζ δ 
ζοκεπήξ ηαηαβναθή ηαζ επμπηεία ή επζηήνδζδ (surveillance). Ζ ηαηαβναθή δεκ είκαζ 
αοημζημπυξ ηαζ δε βίκεηαζ ιυκμ βζα ηδκ ηήνδζδ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ, αθθά ηαζ βζα 
ηδκ εθανιμβή πνυθδρδξ. 
φιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ (ΔΔ) ανζε. 349/2011 ηδξ Δπζηνμπήξ, ηδξ 11δξ Απνζθίμο 
2011, βζα ηδκ εθανιμβή ημο ηακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 1338/2008 ημο Δονςπασημφ 
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηζξ ημζκμηζηέξ ζηαηζζηζηέξ ζημοξ ημιείξ 
ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία, υζμκ αθμνά ηζξ 
ζηαηζζηζηέξ βζα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα δζαηοπχκμκηαζ μζ ελήξ μνζζιμί: 
 «Δνβαηζηυ αηφπδια» είκαζ έκα αζοκεπέξ ζοιαάκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημ 
μπμίμ πνμηαθεί ζςιαηζηή ή δζακμδηζηή αθάαδ. Ζ θνάζδ «ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
ενβαζίαξ» ζδιαίκεζ υηζ ημ αηφπδια ζοκέαδ εκχ μ ενβαγυιεκμξ εηηεθμφζε ιζα 
επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα ή ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο ενβαζίαξ. 
οιπενζθαιαάκμκηαζ ηα ηνμπαία αηοπήιαηα πμο ζοιααίκμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
ενβαζίαξ, αθθά δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα αηοπήιαηα ηαε’ μδυκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ 
ενβαζία, δδθαδή ηα ηνμπαία αηοπήιαηα ηαηά ηδ δζαδνμιή ιεηαλφ ηδξ μζηίαξ ηαζ ημο 
πχνμο ενβαζίαξ. 
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«Θακαηδθυνμ αηφπδια» είκαζ έκα αηφπδια πμο μδδβεί ζημ εάκαημ ημο εφιαημξ ιέζα 
ζε έκα έημξ απυ ημ αηφπδια. 
Γεκζηά, βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία ηαζ ηδκ εοεφκδ ημο ενβμδυηδ δ 
εβηφηθζμξ 130297/15.07.96 ημο Τπμονβείμο ενβαζίαξ ηαζ Kμζκςκζηχκ Aζθαθίζεςκ 
βζα ηδκ εθανιμβή ημο Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ 17/1996 (πθέμκ μ Ν.3850/2010, ΦΔΚ 
84/Α/02.06.2010, Κφνςζδ ημο Κχδζηα κυιςκ βζα ηδκ οβεία ηαζ αζθάθεζα ηςκ 
ενβαγμιέκςκ), ακαθένεζ υηζ: 
 «Ο ενβμδυηδξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ 
επζπείνδζή ημο ηαζ δεκ απαθθάζζεηαζ απυ αοηή ηδκ εοεφκδ ημο μφηε υηακ μζ 
ενβαγυιεκμζ δεκ ηδνμφκ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ μφηε υηακ ακαεέηεζ ηαεήημκηα 
πνμζηαζίαξ ηαζ πνυθδρδξ ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο ζημκ ηεπκζηυ αζθάθεζα ή/ηαζ 
ζημ βζαηνυ ενβαζίαξ ή/ηαζ ζε ανιυδζεξ ελςηενζηέξ οπδνεζίεξ πνμζηαζίαξ ηαζ 
πνυθδρδξ». 
Οζ οπμπνεχζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ ζηδκ μπμία ζοιααίκεζ ημ ενβαηζηυ αηφπδια 
ακαθένμκηαζ ζημ Ν. 3850/2010 άνενμ 43, παν.2, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ ενβμδυηδξ 
μθείθεζ: 
α) Να ακαββέθθεζ υθα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα: 
•  ζηζξ ανιυδζεξ επζεεςνήζεζξ ενβαζίαξ,  
•  ζηζξ πθδζζέζηενεξ αζηοκμιζηέξ ανπέξ, 
• ζηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ημο αζθαθζζηζημφ μνβακζζιμφ ζημκ μπμίμ οπάβεηαζ μ 
ενβαγυιεκμξ  
εκηυξ 24 ςνχκ ηαζ εθυζμκ πνυηεζηαζ πενί ζμαανμφ ηναοιαηζζιμφ ή εακάημο, κα 
ηδνεί αιεηάαθδηα υθα ηα ζημζπεία πμο δφκακηαζ κα πνδζζιεφζμοκ βζα ελαηνίαςζδ ηςκ 
αζηζχκ ηςκ αηοπδιάηςκ. 
α) Να ηδνεί εζδζηυ αζαθίμ αηοπδιάηςκ ζημ μπμίμ κα ακαβνάθμκηαζ ηα αίηζα ηαζ δ 
πενζβναθή ημο αηοπήιαημξ ηαζ κα ημ εέηεζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ.  
Σα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ βζα ηδκ απμηνμπή επακάθδρδξ πανυιμζςκ ζοιαάκηςκ, 
ηαηαπςνμφκηαζ ζημ εζδζηυ αζαθίμ ημο άνενμο 14 (πανάβναθμξ 1) ηαζ ημο άνενμο 17 
(πανάβναθμξ 1) ημο Ν. 3850/2010.  
Σμ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ (μζημκμιζηυ, ημζκςκζηυ) είκαζ πμθφ ορδθυ βζα 
ημοξ ενβαγυιεκμοξ, ηδκ ημζκςκία ημ Αζθαθζζηζηυ φζηδια ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 
Σμ ηυζημξ αοηυ έπεζ εηηζιδεεί ζε δζάθμνεξ πχνεξ ιέζα ζηα πθαίζζα ημο βεκζηυηενμο 
ηυζημοξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ. Πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ δεκ ιπμνεί κα 
βίκεζ απεοεείαξ ακαβςβή βζα εηηίιδζδ ημο ηυζημοξ ηςκ αηοπδιάηςκ ζηδ πχνα ιαξ, 
δεδμιέκμο υηζ ζηζξ πχνεξ ζηζξ μπμίεξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί μζ ιεθέηεξ οπάνπμοκ 
δζαθμνέξ ςξ πνμξ ημ αζθαθζζηζηυ ζφζηδια, ηζξ παναβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηδκ 
μζημκμιία βεκζηά, ηαζ μζ εηηζιήζεζξ δεκ αθμνμφκ απμηθεζζηζηά ημ ηυζημξ ηςκ 
ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ. Χζηυζμ, μζ εηηζιήζεζξ ακαδεζηκφμοκ ημ ιέβεεμξ ημο ηυζημοξ 
ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ πνυθδρδξ.   
Σμ ηυζημξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ (επαββεθιαηζηά κμζήιαηα, ενβαηζηά 
αηοπήιαηα) ζηζξ ΖΠΑ βζα ημ 2007 οπμθμβίζεδηε βφνς ζηα 250 δζζ. δμθάνζα (Leigh, 
JP. Economic Burden of Occupational Injury and Illness in the United States. The 
Millbank Quarterly: A Multidisciplinary Journal of Population Health and Health Policy. 
2011 Dec;89(4):728-772.). Σμ ηυζημξ αοηυ ακηζζημζπεί ζε 0,8 δζξ δμθάνζα ακά 
εηαημιιφνζμ ηαημίηςκ.  
Σμ ηυζημξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ ζηδκ Αοζηναθία "The cost of work-related 
injury and illness for Australian employers, workers, and the community, 2008-09» 
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ζηδκ έηδμζδ «Αζθαθήξ Δνβαζία ζηδκ Αοζηναθία Μάνηζμξ 2012» βζα ημ μζημκμιζηυ 
έημξ 2008-09 οπμθμβίζεδηε βφνς ζηα 60,6 δζξ δμθάνζα (6,55% ημο ΑΔΠ).  
Σμ Health and Safety Executive (HSE) ζηδ Μεβάθδ Βνεηακία ζηδκ έηδμζδ «Costs to 
Britain of workplace injuries and work-related ill health: 2009/10 update» οπμθμβίγεζ ημ 
ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ κμζδνυηδηαξ πενίπμο ζηα 14 δζξ θίνεξ βζα ημ 
μζημκμιζηυ έημξ 2009/10 (1% ημο ΑΔΠ)..  
Ζ δζεοεφκηνζα ημο Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ 
Δξγαζία (European Agency for Safety and Health at Work, 26 Απνζθίμο 2012) Dr 
Christa Sedlatschek οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ ηςκ 
επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηοιαίκεηαζ απυ 2.6% - 3.8% ημο εεκζημφ αηαεάνζζημο 
πνμσυκημξ. 
Τπάνπμοκ δζάζπανηεξ ιεθέηεξ μζ μπμίεξ ελεηάγμοκ δζάθμνεξ πθεονέξ ηαζ υπζ ημ 
ζοκμθζηυ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζηδ πχνα ιαξ. Οζ ιεθέηεξ έπμοκ ιζα 
ζεζνά ιεεμδμθμβζηά πνμαθήιαηα, ςζηυζμ είκαζ πνήζζιμ κα ακαθενεμφιε ζε αοηέξ 
ζοκμπηζηά δζυηζ ακαδεζηκφμοκ ημ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ. 
ε ιζα παθαζυηενδ ιεθέηδ ημο μζημκμιζημφ ηυζημοξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζηδκ 
Δθθάδα, οπμθμβίζεδηε ημ πμζυ ηςκ 10,6 δζζεηαημιιονίςκ δναπιχκ ιυκμ βζα ημοξ 
αζθαθζζιέκμοξ ημο ΗΚΑ βζα ημ 1984, υηακ βζα ημ ίδζμ έημξ μ βεκζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ 
βζα ημ οπμονβείμ ελςηενζηχκ ήηακ 8,2 δζξ δναπιέξ (Παπαδυπμοθμξ ηέθζμξ, Σμ 
μζημκμιζηυ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζηδκ Δθθάδα, Ηαηνζηή ηδξ Δνβαζίαξ, 
Συιμξ 1, Αν. Σεφπμοξ 1μ, 27-30, 1989). 
φιθςκα ιε ημ «δεθηίμ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ» ημο ΗΚΑ - ΔΣΑΜ ημο έημοξ 2007 ημ 
ηυζημξ ημο ζοκυθμο ηςκ πανμπχκ επζδυηδζδξ ηαζ ζοκηαλζμδυηδζδξ ημο ενβαηζημφ 
αηοπήιαημξ – πςνίξ ημ ηυζημξ ηδξ κμζδθείαξ, ηδξ ζαηνμθανιαηεοηζηήξ πενίεαθρδξ 
ηαζ ηςκ ειιέζςκ επζπηχζεςκ – οπμθμβίγεηαζ ζημ πμζυ ηςκ 59.860.558 εονχ. 
ε ιεθέηδ ημο ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ηαζ ημο ΗΚΑ (δδιμζίεοζδ: Targoutzidis, Koukoulaki, 
Pinotsi, Skiadas, Pappa, International Journal of Contemporary Economics and 
Administration Science, 2011) ημ εηήζζμ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ βζα ημ ΗΚΑ 
ημ 2007 οπμθμβίζεδηε ζε 148.500.000 εονχ. Με ηδ δδιζμονβία ημο ΔΟΠΠΤ ηαζ ηδκ 
ακάθδρδ ηδξ ζαηνμθανιαηεοηζηήξ πενίεαθρδξ, ημ ηυζημξ βζα ημ ΗΚΑ απυ ηα ενβαηζηά 
αηοπήιαηα πενζμνίγεηαζ ζηζξ ακαπδνζηέξ ζοκηάλεζξ.  
ε ιεθέηδ πμο δδιμζζεφεδηε ημ ίδζμ έημξ ζημ δεφηενμ ηεφπμξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 
έηδμζδξ ηδξ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ (Μεθέηδ 
οπμθμβζζιμφ ημο μζημκμιζημφ ηυζημοξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζηδκ εθθδκζηή 
επζηνάηεζα, Β. Μαθξφπνπινο, Μ. Οξθαλίδεο, Η. Μπφξα, 2011) οπμθμβίζεδηε, ηαηά 
πνμζέββζζδ, υηζ ημ άιεζμ ηαζ ημ ιαηνμπνυκζμ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ (ιε 
ζημζπεία ημο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 2006, ηδξ Ένεοκαξ Γζάνενςζδξ ηαζ Καηακμιήξ ηςκ Αιμζαχκ 
ζηζξ Δπζπεζνήζεζξ βζα ημ έημξ 2006 ηαζ ηδξ εζδζηήξ ένεοκαξ βζα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα 
ηαζ ηα πνμαθήιαηα οβείαξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ενβαζία ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ 
ηδξ Δεκζηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ ηδξ Δθθάδμξ) ζηδκ Δθθάδα ακένπεηαζ πενίπμο 
ζημ έκα δζξ εονχ. 
Σμ ηυζημξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζηδ πχνα ιαξ δεκ έπεζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα 
εηηζιδεεί ζήιενα, θυβς ηαζ ηςκ ζμαανχκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ ηαηαβναθή ημοξ. 
φιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ EUROSTAT ιυκμ ημ 39% ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ 
δδθχκεηαζ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ. Δηηζιμφιε πςξ ηα πμζμζηά ηαηαβναθήξ είκαζ πμθφ 
ιζηνυηενα ηαεχξ δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ενβαηζηά αηοπήιαηα ζηα οπυθμζπα 
αζθαθζζηζηά ηαιεία. 
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Δονςπασηέξ ζηαηζζηζηέξ ζπεηζηά ιε ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα (ESAW) 
ηα 15 ηνάηδ-ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (πνζκ ηδ δζεφνοκζδ) οπάνπμοκ δφμ είδδ 
δζαδζηαζζχκ ακαββεθίαξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ. 
A) Σα ααζζγυιεκα ζηδκ αζθάθζζδ ζοζηήιαηα, δζαεέημοκ δζαδζηαζίεξ ακαββεθίαξ μζ 
μπμίεξ ααζίγμκηαζ ηονίςξ ζηδ δήθςζδ ηςκ αηοπδιάηςκ ζημκ αζθαθζζηζηυ ημιέα, 
δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ. 
B) Σα ααζζγυιεκα ζηδκ έκκμιδ οπμπνέςζδ ημο ενβμδυηδ κα δδθχκεζ ηα αηοπήιαηα 
ζηζξ ανιυδζεξ εεκζηέξ ανπέξ, μζ μπμίεξ ζοκήεςξ είκαζ δ Δεκζηή Τπδνεζία 
Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ. 
ηα ααζζγυιεκα ζηδκ αζθάθζζδ ζοζηήιαηα, δ πμνήβδζδ ή δ επζζηνμθή ηςκ ζπεηζηχκ 
επζδμιάηςκ ηαζ δ ηαηααμθή ηςκ πανμπχκ ηδξ ιεηνδημίξ (διενήζζεξ απμγδιζχζεζξ, 
ιζζεχιαηα η.θπ.) θυβς ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ελανηχκηαζ απυ ηδκ ακαββεθία ημοξ 
ζημ δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ αζθαθζζηζηυ θμνέα. Δπζπθέμκ ζε μνζζιέκεξ απυ ηζξ πχνεξ 
αοηέξ ηα επζδυιαηα πμο ηαηααάθθμκηαζ ιε αάζδ ηδκ αζθαθζζηζηή κμιμεεζία βζα ηα 
ενβαηζηά αηοπήιαηα είκαζ ορδθυηενα απυ υηζ βζα ηα ιδ ενβαηζηά αηοπήιαηα. οκεπχξ 
οπάνπεζ έκα μζημκμιζηυ ηίκδηνμ βζα ημκ ενβμδυηδ ηαζ ημκ ενβαγυιεκμ κα δδθχκεζ ημ 
ενβαηζηυ αηφπδια ζηα ααζζγυιεκα ζηδκ αζθάθζζδ ζοζηήιαηα. Δλαζηίαξ αοηχκ ηςκ 
παναβυκηςκ, ηα επίπεδα ακαββεθίαξ βζα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα είκαζ πμθφ ορδθά 
ζηα ααζζγυιεκα ζηδκ αζθάθζζδ ζοζηήιαηα ηαζ εεςνμφκηαζ υηζ ζε ιενζηά ηνάηδ ιέθδ 
θηάκμοκ ηαζ ημ 100%. 
ηδ πχνα ιαξ ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα ηαηαβνάθμκηαζ απυ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ: 
• Σμ ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) ημο Τπμονβείμο Απαζπυθδζδξ ηαζ 
Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαηαβνάθεζ ηζξ ακαββεθίεξ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ πμο 
ζοθθέβεζ απυ ηζξ πενζθενεζαηέξ ημο οπδνεζίεξ, υπςξ ηαζ απυ ηδκ ηεκηνζηή οπδνεζία 
ημο. 
• Σμ Ίδνοια Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ ηαηαβνάθεζ υθα ηα πενζζηαηζηά ενβαηζηχκ 
αηοπδιάηςκ ηα μπμία επζδμηήεδηακ βζα απμπή απυ ηδκ ενβαζία ημοξ. 
• Σμ Τπμονβείμ Διπμνζηήξ Ναοηζθίαξ πανμοζζάγεζ λεπςνζζημφξ πίκαηεξ βζα ηα 
ενβαηζηά αηοπήιαηα πμο ζοιααίκμοκ ζηα ειπμνζηά πθμία ηδξ πχναξ. 
• Σμ Τπμονβείμ Ένεοκαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ ηαηαβνάθεζ ενβαηζηά αηοπήιαηα πμο 
αθμνμφκ δζηέξ ημοξ οπδνεζίεξ. 
• Σμ Τπμονβείμ Μεηαθμνχκ ηαζ Δπζημζκςκζχκ, ζοβηεκηνχκεζ ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα 
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ιεηαθμνέξ ηαζ επζημζκςκίεξ. 
Με ηδκ μδδβία-πθαίζζμ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηαηά ηδκ ενβαζία δ εονςπασηή 
επζηνμπή πνέπεζ κα πνμαεί ζηδκ εκανιυκζζδ ηςκ ζημζπείςκ ζπεηζηά ιε ηα ενβαηζηά 
αηοπήιαηα. Ζ μδδβία μνίγεζ υηζ «μ ενβμδυηδξ μθείθεζ κα ηδνεί ηαηάθμβμ ηςκ ενβαηζηχκ 
αηοπδιάηςκ πμο είπακ ςξ ζοκέπεζα βζα ημκ ενβαγυιεκμ ακζηακυηδηα ενβαζίαξ 
ιεβαθφηενδ ηςκ ηνζχκ ενβάζζιςκ διενχκ» ηαζ «κα ζοκηάζζεζ ηαζ κα εέηεζ ζηδ 
δζάεεζδ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ εηεέζεζξ βζα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα εφιαηα ηςκ 
μπμίςκ οπήνλακ μζ οπ’ αοηυκ ενβαγυιεκμζ, ζφιθςκα ιε ηζξ εεκζηέξ κμιμεεζίεξ ή/ηαζ 
πναηηζηέξ». 
Σμ 1990 δνμιμθμβήεδηακ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ δζαδζηαζίεξ βζα ημ ζπέδζμ 
εκανιυκζζδξ ηςκ εονςπασηχκ ζηαηζζηζηχκ ζπεηζηά ιε ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα 
(ESAW). Σμ ζπέδζμ ESAW απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πνμβνάιιαημξ-
πθαζζίμο βζα δνάζεζξ πνμηεναζυηδηαξ ζημκ ημιέα ηδξ ζηαηζζηζηή πθδνμθυνδζδξ.  
ημπυξ αοημφ ημο ένβμο είκαζ δ εκανιυκζζδ ηςκ ηνζηδνίςκ ηαζ ηςκ ιεεμδμθμβζχκ 
πμο πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ηαηά ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ζημζπείςκ ηαζ αθμνμφκ ηα 
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ενβαηζηά αηοπήιαηα. Οζ εκ θυβς ιεεμδμθμβίεξ ακαπηφπεδηακ ζε ηνεζξ θάζεζξ. Ζ 
Φάζδ Η ηαζ Φάζδ ΗΗ, ηαθφπηεζ ηζξ ιεηααθδηέξ ημο αηοπήιαημξ πμο πνμζδζμνίγμοκ ηδκ 
μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ημο ενβμδυηδ, ημ επάββεθια, ηδκ δθζηία ηαζ ημ θφθμ ημο 
εφιαημξ, ηδ θφζδξ ημο ηναοιαηζζιμφ ηαζ ημο ιένμοξ ημο ζχιαημξ πμο οπέζηδ ηδκ 
ηάηςζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ βεςβναθζηήξ εέζδ, ηδκ διενμιδκία ηαζ ηδκ χνα ημο 
αηοπήιαημξ, ηδκ εεκζηυηδηα ηαζ ημ ηαεεζηχξ απαζπυθδζδξ ημο εφιαημξ, ηαεχξ ηαζ 
ηζξ ζοκέπεζεξ ημο αηοπήιαημξ ςξ απμηέθεζια ημο αηοπήιαημξ. Σμ πνχημ έημξ 
ακαθμνάξ βζα ηδ Φάζδ ΗΗΗ ημο ζπεδίμο είκαζ ημ 2001. Ζ θάζδ ΗΗΗ ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ 
ιεηααθδηέξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηζξ αζηίεξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ οπυ ηζξ μπμίεξ ζοιααίκμοκ 
ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα.  φιθςκα ιε ηδ ιεεμδμθμβία ESAW, μζ 9 ιεηααθδηέξ πμο 
ζοκζζημφκ ηδκ Φάζδ ΗΗΗ είκαζ: «Θέζδ ενβαζίαξ», «Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ», 
«Δνβαζζαηή δζαδζηαζία», «Δζδζηή ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα», «Απυηθζζδ», «Δπαθή - 
Σνυπμξ ηναοιαηζζιμφ», ηαζ μζ ζπεηζημί οθζημί πανάβμκηεξ, «Τθζηυξ πανάβμκηαξ πμο 
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εζδζηή ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα», «Τθζηυξ πανάβμκηαξ πμο 
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απυηθζζδ», «Τθζηυξ πανάβμκηαξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ επαθή - 
ηνυπμ ηναοιαηζζιμφ». Ζ ηαηαβναθή ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ απυ ημ ΗΚΑ ηαθφπηεζ 
ηζξ Φάζεζξ Η ηαζ ΗΗ ημο ζπεδίμο ESAW. Τπμπνέςζδ ηδξ πχναξ είκαζ κα εζζαπεεί ηαζ δ 
ιεεμδμθμβία ηδξ Φάζδξ ΗΗΗ ημο ESAW. φιθςκα ιε ηδκ εονςπασηή κμιμεεζία, 
οπάνπεζ απαίηδζδ εθανιμβήξ ηδξ Φάζδξ ΗΗΗ ζηδ πχνα ιαξ βζα ηα ζημζπεία ενβαηζηχκ 
αηοπδιάηςκ ημ 2013. Σα πθέμκ αλζυπζζηα ηαηαβεβναιιέκα ζημζπεία βζα ηα ενβαηζηά 
αηοπήιαηα είκαζ αοηά πμο ηαηαβνάθμκηαζ απυ ημ ΗΚΑ. Σδ ααζζηή οπμπνέςζδ 
εθανιμβήξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ έπεζ δ ΔΛΣΑΣ. Πανυθα αοηά ημ δζμζηδηζηυ θμνηίμ 
ηαηαβναθήξ ηςκ αηοπδιάηςκ είκαζ ζημ ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ ημο ΗΚΑ. Ζ ιεεμδμθμβία 
ηδξ ηαηαβναθήξ ηςκ αζηζχκ ηαζ ηςκ ηζκδφκςκ ηςκ αηοπδιάηςκ δζαθένεζ απυ πχνα ζε 
πχνα. Έηζζ βζα πανάδεζβια ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ηδκ Αοζηνία ηαζ ηδ Γενιακία, μζ 
αζηίεξ πνμηφπημοκ απυ ιζα αδνή πενζβναθή ημο αηοπήιαημξ ζημ δθεηηνμκζηυ έκηοπμ 
ηδξ δήθςζδξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ. ημ έκηοπμ ακαββεθίαξ ενβαηζημφ 
αηοπήιαημξ ημο Βεθβίμο οπάνπμοκ ακαθοηζηυηενα δζαηοπςιέκεξ μζ ιεηααθδηέξ ηδξ 
Φάζδξ ΗΗΗ ιε μδδβίεξ ζοιπθήνςζδξ βζα ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηςκ ιεηααθδηχκ. Δπίζδξ, 
ακαθένμοιε εκδεζηηζηά υηζ ζε μνζζιέκεξ πχνεξ (π.π. Γενιακία) ζημ ζπεηζηυ έκηοπμ 
ηαηαβναθήξ οπάνπεζ ηαζ δ πανάιεηνμξ πμο αθμνά ζημ άημιμ πμο έηακε ηδκ 
ακαββεθία. Οζ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πμο πνμηείκμκηαζ 
ζημ ζπέδζμ ESAW πανέπμοκ παναδείβιαηα ηςδζημπμίδζδξ ηςκ αζηζχκ ηαζ ηςκ 
ζοκεδηχκ ημο ενβαηζημφ αηοπήιαημξ. Σα παναδείβιαηα αέααζα πμο πανέπμκηαζ 
πενζέπμοκ ιζα ζαθή ηαζ πενζεηηζηή πενζβναθή ημο ενβαηζημφ αηοπήιαημξ 
δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηάπμζμκ κα εκηάλεζ ηδκ πενζβναθή ζε ηςδζημπμζδιέκεξ 
ιεηααθδηέξ. Κάηζ ηέημζμ εκδεπμιέκςξ δεκ ζοιααίκεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ εα 
ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ έκακ ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα ηδξ ηαηαπχνζζδξ ζηδ πχνα 
ιαξ αθθά ηαζ ζε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ. 
 
2. Πξφηαζε 
 
Α. Πηινηηθφ πξφγξακκα θσδηθνπνίεζεο δείγκαηνο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ κε βάζε ηε 
κεζνδνινγία ηεο Φάζεο ESAW κε νθέιε γηα ην ΗΚΑ. 
 
Πνμηείκεηαζ πζθμηζηυ πνυβναιια δνάζεςκ βζα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα ζε 
επζθεβιέκμοξ ηθάδμοξ ιε δζάθμνεξ θάζεζξ υπςξ ηςδζημπμίδζδ αζηζχκ, δζενεφκδζδ 
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οπμηαηαβναθήξ ηαζ δνάζεζξ πνυθδρδξ. ημκ άλμκα αοηυκ ημ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. εα 
ζοκενβαζεεί ιε ημ ΗΚΑ ηαζ ακ ηνζεεί απαναίηδημ ηαζ ιε άθθμοξ θμνείξ. Ανπζηά εα 
βίκεζ ηςδζημπμίδζδ επζθεβιέκςκ ιεηααθδηχκ ηδξ Φάζδξ ΗΗΗ ζφιθςκα ιε ηζξ εθάπζζηεξ 
απαζηήζεζξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ESAW, ηςκ ήδδ ηαηαβεβναιιέκςκ ζημζπείςκ δείβιαημξ 
ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ εακαηδθυνςκ ημο 2011, απυ ζημζπεία ημο ΗΚΑ. Σμ 
δείβια εα αθμνά επζθεβιέκεξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ορδθυ δείηηδ επίπηςζδξ 
αηοπδιάηςκ (π.π. ιεηαπμίδζδ ηαζ ηαηαζηεοέξ).  
Δηπαζδεοιέκα ζηεθέπδ ημο ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., εα ζοιπθδνχζμοκ ηζξ επζθεβιέκεξ 
ιεηααθδηέξ -ζφιθςκα ιε ηδ ιεεμδμθμβία ESAW- αάζεζ ηδξ οπάνπμοζαξ πενζβναθήξ 
ημο αηοπήιαημξ. 
Γεζβιαημθδπηζηά ιπμνεί κα βίκεζ επζηυπζα δζενεφκδζδ βζα ηδ ζοιπθήνςζδ δεδμιέκςκ 
βζα ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ημο 2011 απυ ημ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζε 
πενζθένεζεξ (πανάνηδια ΗΚΑ) ζηδκ Αεήκα, ηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ ζηα Ηςάκκζκα, Βυθμ 
ηαζ Σνίπμθδ. Αοηυ ηαείζηαηαζ δοκαηυ ηαεχξ ημ Ηκζηζημφημ έπεζ ελεζδζηεοιέκα ζηεθέπδ 
ζε πανανηήιαηα ζε υθδ ηδκ Δθθάδα πμο δζεκενβμφκ ηαηά ηαζνμφξ 
ειπεζνμβκςιμζφκεξ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ αθθά ηαζ βζαηί έπεζ δζιενή παναηηήνα ηαζ 
είκαζ θμνέαξ ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ. Γζεοημθφκεηαζ  έηζζ δ απνυζημπηδ πνυζααζδ 
ζε ηέημζα ζημζπεία ζηζξ επζπεζνήζεζξ.  
Ζ πζθμηζηή αοηή ιεθέηδ εα ακαδείλεζ πνμαθήιαηα, εφνμξ ζθαθιάηςκ, αζημπίεξ ηαζ 
δοζημθίεξ ζηδκ εκανιυκζζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ιε ηδ Φάζδ 
ESAW ΗΗΗ. Δπίζδξ εα ακαδείλεζ ακάβηεξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ θεζημονβία ημο 
ζοζηήιαημξ (π.π. πεδία ζοκενβαζίαξ ιε άθθμοξ θμνείξ, ακαγήηδζδ πνυζεεηδξ 
πνδιαημδυηδζδξ ημο ΗΚΑ ζηα πθαίζζα επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ υπςξ ημ 
πνυβναιια ρδθζαηήξ ζφβηθζζδξ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 
ζοζηδιάηςκ ημο ζδνφιαημξ, η.ά.).  
ημ πθαίζζμ ιυκζιδξ ζοκενβαζίαξ ημο ΔΛΗΝΤΑΔ ιε ημ ΗΚΑ ιπμνεί κα εκηαπεεί ηαζ δ 
πενεηαίνς ακάπηολδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ Φάζδξ ΗΗΗ βζα ηα 
επυιεκα έηδ.  
Με ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηςκ αηοπδιάηςκ εα ακαηφρμοκ ηαζ μζ ααζζηέξ αζηίεξ ηςκ 
ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζημοξ επζθεβιέκμοξ ηθάδμοξ. Θα ζπεδζαζημφκ εζηζαζιέκεξ 
δνάζεζξ πνυθδρδξ πμο ζηυπμ εα έπμοκ ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο επαββεθιαηζημφ 
ηίκδοκμο, ηδκ πνυθδρδ ηςκ ενβαηζηχκ ηαζ εακαηδθυνςκ αηοπδιάηςκ ηαζ ζδζαίηενα 
ζδιακηζηή ιείςζδ ημο μζημκμιζημφ ηυζημοξ βζα ημ ΗΚΑ. 
Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ οθμπμίδζδ δναζηδνζμηήηςκ πνυθδρδξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ 
ζοκεδηχκ ενβαζίαξ, ιεηαλφ άθθςκ, πενζθαιαάκμοκ: 
• δδιζμονβία ηαζ δζάδμζδ εκδιενςηζημφ ηαζ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ βζα ηδκ απμηνμπή 
ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ, ηαζ ενβαθείςκ εηηίιδζδξ ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο, 
ιε πνμηεναζυηδηα ημοξ ηθάδμοξ ηαζ ενβαζίεξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ (π.π. 
ηαηαζηεοέξ, ιέηαθθμ) 
• ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε ελεζδζηεοιέκμ οθζηυ βζα μιάδεξ ενβαγμιέκςκ (ακεζδίηεοημζ, 
ιεηακάζηεξ η.θπ.) 
• εηπαίδεοζδ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ηδξ πνυθδρδξ ηαζ πνμαβςβήξ ηδξ ενβαζζαηήξ οβείαξ 
(ενβαγυιεκμοξ, ενβμδυηεξ, ηεπκζημφξ αζθαθείαξ, βζαηνμφξ ενβαζίαξ) ζοβηεηνζιέκςκ 
επαββεθιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ ή ηθάδςκ δναζηδνζυηδηαξ, βζα ημοξ μπμίμοξ πνμηφπηεζ 
–απυ ηδκ παναπάκς δζενεφκδζδ– πςξ έπμοκ αολδιέκδ επίπηςζδ ενβαηζηχκ 
αηοπδιάηςκ 
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Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ εζζαβςβή, ζδιακηζηυ πνυαθδια βζα ηδ πχνα ιαξ 
απμηεθεί δ οπμηαηαβναθή ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ. ημ πθαίζζμ ηδξ ζοκενβαζίαξ 
ΔΛΗΝΤΑΔ - ΗΚΑ ιπμνεί κα εκηαπεεί δ δζενεφκδζδ ηςκ αζηζχκ οπμηαηαβναθήξ ζημοξ εκ 
θυβς ηθάδμοξ δ μπμία εα πνμηείκεζ ηνυπμοξ αεθηίςζδξ ημο πμζμζημφ ηδξ δήθςζδξ 
ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ.   
 
Β. Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ κε κειέηεο θαηά θιάδν ή 
επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. 
 
Θα βίκεζ εηηίιδζδ ημο ηυζημοξ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ πζθμηζηά ζε ηθάδμοξ (ιπμνεί 
κα είκαζ μζ ηθάδμζ ηδξ πζθμηζηήξ ηςδζημπμίδζδξ ηαηά ESAW) ή ζε επζθεβιέκεξ 
ζπεηζηέξ επαββεθιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ ή είδμξ αηοπήιαημξ (π.π. πηχζδ ή 
δθεηηνμπθδλία), αάζεζ ηδξ ήδδ ακεπηοβιέκδξ ιεεμδμθμβίαξ ζε πνμδβμφιεκδ ιεθέηδ 
εηηίιδζδξ ηυζημοξ βζα ημ ΗΚΑ (δδιμζίεοζδ: Targoutzidis, Koukoulaki, Pinotsi, 
Skiadas, Pappa, International Journal of Contemporary Economics and Administration 
Science, 2011). Ζ εκ θυβς ιεεμδμθμβία είκαζ εηηίιδζδ ηυζημοξ ιε πνμζεββίζεζξ 
«επζηναημφζαξ ηαηάζηαζδξ» ηαζ «ζοιαάκημξ»).  
 
Οθέιε γηα ην ΗΚΑ:  
 
1. Απμηφπςζδ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ηαζ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδ θεζημονβία εκυξ 
ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ αάζεζ ESAW ΗΗΗ.  
2. Πζθμηζηή ηςδζημπμίδζδ δείβιαημξ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ιε αάζδ ηδ ιεεμδμθμβία 
ESAW ΗΗΗ (ιε ηζξ εθάπζζηεξ απαζημφιεκεξ ιεηααθδηέξ) ηαζ ιε δζενεφκδζδ 
ζοιπθδνςιαηζηχκ ζημζπείςκ. 
3. Γοκαηυηδηα benchmarking (ζοβηνζηζηή πνμηοπμπμίδζδ) ημο ηυζημοξ ηςκ 
ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ιε άθθεξ πχνεξ ηαζ άθθα ζοζηήιαηα απμγδιίςζδξ ηαζ 
ηαηααμθήξ ζοκηάλεςκ, δ μπμία εα πνμηφρεζ απυ ηδκ εηηίιδζδ ηυζημοξ πμο εα 
πναβιαημπμζδεεί ζε επζθεβιέκμοξ ηθάδμοξ.  
4. Μείςζδ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ιείςζδ ημο ηυζημοξ ζοκηάλεςκ 
ακαπδνίαξ βζα ημ ΗΚΑ.  
5. Μείςζδ ηςκ δζαθοβυκηςκ εζυδςκ απυ αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ. 
  
3νο Άμνλαο: Αλάπηπμε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τ.Α.Δ. ζην Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. 
 
1. Δηζαγσγή 
 
Δπζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ μζ μπμίεξ εηπμκήεδηακ απυ ενεοκδηέξ, απμδεζηκφμοκ ιε 
ειπεζνζηά εονήιαηα, υηζ δ πμζυηδηα γςήξ ζηδκ ενβαζία ζοβηαηαθέβεηαζ ιεηαλφ ηςκ 
εειεθζςδχκ ανπχκ πμο δζέπμοκ ηδκ ακενχπζκδ φπανλδ. 
Σα εονήιαηα αοηά είκαζ ηυζμ ζδιακηζηά, χζηε μ Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ ηδκ 
εεςνεί ςξ ημκ ηεθζηυ ζηυπμ, πνμξ ημκ μπμίμ πνέπεζ κα ζοβηθίκμοκ μζ εκένβεζεξ υθςκ 
ηςκ ειπθεημιέκςκ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. 
Ζ έκκμζα ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ζηδκ ενβαζία πενζθαιαάκεζ ιζα ζςνεία 
πενζααθθμκηζηχκ ηαζ αημιζηχκ ροπμζοκαζζεδιαηζηχκ παναβυκηςκ ηαηά ηδκ ενβαζία, 
πμο επζδνμφκ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ πθαζζίμο ροπμζςιαηζηήξ 
εοελίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 
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Σμ ΗΚΑ απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ αζθαθζζηζηυ θμνέα ηδξ πχναξ, ιε ιζα πθεζάδα 
δζμζηδηζηχκ οπδνεζζχκ ηυζμ ηεκηνζηά υζμ ηαζ πενζθενεζαηά. 
Χξ ιζα ιεβάθμο ιεβέεμοξ δζμζηδηζηή οπδνεζία, δ μπμία απαζπμθεί πενίπμο 7200 
οπαθθήθμοξ, ημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ εκηυξ ηςκ δμιχκ ημο απμηεθεί ζδιακηζηυ 
πανάβμκηα, μ μπμίμξ επζδνά ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ. 
Μεθέηδ πμο εηπμκήεδηε βζα θμβανζαζιυ ημο ΗΚΑ (Dr. Παλ. Αιακαλήο, Φση. Κφληνπ, 
Κπξ. Αιακαλήο, «Πμζυηδηα γςήξ ζηζξ δζμζηδηζηέξ οπδνεζίεξ ημο ΗΚΑ», Δπζεεχνδζδ 
Κμζκςκζηήξ Αζθάθζζδξ, Πανάνηδια 2002) ακαδεζηκφεζ ηδ ζδιαζία ηδξ αεθηίςζδξ ημο 
ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ, ιέζς ιζαξ πθδεχναξ ζδιακηζηχκ ειπεζνζηχκ 
εονδιάηςκ. 
Δζδζηυηενα: 
Σμ ιζηνμηθίια ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ μζ ενβμκμιζηέξ ζοκεήηεξ απμηεθμφκ 
ζδιακηζημφξ νοειζζηζημφξ πανάβμκηεξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ζηδκ ενβαζία. 
ε πμζμζηυ 65,1% μ ευνοαμξ απμηεθεί ηαη’ ελμπήκ εκμπθδηζηυ ζημζπείμ, ιε ηφνζα 
πδβή ημ ζοβπνςηζζιυ ζημκ ίδζμ πχνμ ηιδιάηςκ ιε δζαθμνεηζηά ακηζηείιεκα ενβαζίαξ. 
Δπίζδξ, δ άκεζδ ημο ηαείζιαημξ, δ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ ημο βναθείμο, μ 
θςηζζιυξ η.ά. επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ημοξ ενβαγυιεκμοξ, ηυζμ ηδκ επζημζκςκία ιε 
ημοξ αζθαθζζιέκμοξ υζμ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ ενβαζία ημοξ. 
Σα ςξ άκς εονήιαηα αλζμθμβμφκηαζ ελυπςξ ζδιακηζηά, ηεηιδνζχκμκηαξ ηδκ ακάβηδ 
ιζαξ μθζζηζηήξ επζζηδιμκζηήξ πανέιααζδξ, ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ, ιε ηδκ οπμζηήνζλδ 
ημο ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., ιζαξ εζςηενζηήξ οπδνεζίαξ πνμζηαζίαξ ηαζ πνυθδρδξ (εκ 
ζοκημιία Δ.Τ.Π.Π.). 
Σμ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. έπεζ εηπμκήζεζ ιεθέηδ εηηίιδζδξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο ζηζξ 
δζμζηδηζηέξ οπδνεζίεξ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ηεηιδνζχκεηαζ δ φπανλδ ιζαξ ζεζνάξ 
αθαπηζηχκ παναβυκηςκ ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ, δ φπανλδ ηςκ μπμίςκ 
επζδνά ζηδκ οβεία ηαζ ζηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ. 
 
2. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 
 
φιθςκα ιε εηηίιδζδ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., 
ακένπεηαζ ζε 7200 άημια εη ηςκ μπμίςκ ηα 7000 είκαζ δζμζηδηζημί οπάθθδθμζ ηαζ ηα 
200 ηεπκζηυ πνμζςπζηυ. Σμ ζφκμθμ ηςκ ενβαγμιέκςκ είκαζ ηαηακειδιέκμ ζε πενίπμο 
300 ηηδνζαηέξ δμιέξ ακά ηδκ Δθθδκζηή επζηνάηεζα.  
Οζ 2500 δζμζηδηζημί οπάθθδθμζ ηαζ μζ 200 ηεπκζημί είκαζ ενβαγυιεκμζ ζημ κμιυ Αηηζηήξ, 
μζ 700 δζμζηδηζημί οπάθθδθμζ ζημ κμιυ Θεζζαθμκίηδξ εκχ μζ οπυθμζπμζ είκαζ 
ηαηακειδιέκμζ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα. 
Ο ανζειυξ αοηυξ ακαιέκεηαζ κα δζαθμνμπμζδεεί θυβς ηςκ ακαδζανενχζεςκ πμο 
πναβιαημπμζμφκηαζ αοηή ηδκ πενίμδμ ζημ θμνέα. 
Χξ ζήιενα, ημ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. δεκ έπεζ πνμαεί ζε δήθςζδ ζηα ηαηά ηυπμοξ Σιήιαηα 
ηςκ Σεπκζηχκ ηαζ Τβεζμκμιζηχκ Δπζεεςνήζεςκ, ηςκ απαζημφιεκςκ, ζφιθςκα ιε ηδ 
κμιμεεζία βζα ηδκ οβεία ηαζ αζθάθεζα ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ (άνενμ 8 ημο Ν. 
3850/2010), ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ ηαζ ζαηνχκ ενβαζίαξ.  
Καη επέηηαζζκ, δεκ έπμοκ θδθεεί απυ πθεονάξ ηδξ δζμίηδζδξ ημο Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., 
μθμηθδνςιέκα ηα απαζημφιεκα ιέηνα βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 
οβείαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ θμνέα. 
Ζ ηεπκζηή οπδνεζία εκδιενχκεηαζ εηδζίςξ βζα μπμζμδήπμηε πνυαθδια πνμηφπηεζ 
ζηζξ δμιέξ ημο θμνέα απυ ημκ εηάζημηε δζεοεοκηή ηςκ οπδνεζζχκ, πςνίξ κα 
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δζεκενβείηαζ αοημρία, δ μπμία ηεηιδνζχκεζ ηδκ φπανλδ ηςκ ακαθενυιεκςκ 
πνμαθδιάηςκ. 
Σμ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκενβαζίαξ αοηήξ, εα ζοιαάθθεζ ιεηαθένμκηαξ 
πνμξ ημ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηεπκμβκςζία πνυκςκ ζηα εέιαηα οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ 
ενβαζίαξ. ημπυξ είκαζ δ δζεοηυθοκζδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ ειπθεημιέκςκ μνβάκςκ, 
βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα ηδκ ηαθφηενδ 
εθανιμβή ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ κμιμεεζίαξ. 
 
3. Οη λνκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο 
 
Ο εεζιυξ ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ (Σ.Α.), ημο ζαηνμφ ενβαζίαξ (Η.Δ.), ηδξ επζηνμπήξ 
οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ (Δ.Τ.Α.Δ.) η.θπ, εζζήπεδζακ ιε ημ Ν. 1568/1985, ιε ζηυπμ ηδκ 
πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ζ εθανιμβή ηςκ 
δζαηάλεχκ ημο επεηηάεδηε ζημ Γδιυζζμ ημιέα, ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηαζ ημοξ Ο.Σ.Α ιε ηδκ 
Κ.Τ.Α. 88555/3293/1988 (721/Β), δ μπμία ηονχεδηε ιε ημ Ν. 1836/1989 (79/Α).  
Σμκ Ημφκζμ ημο 2010, εηδυεδηε μ Ν. 3850/2010 (84/Α) ιε ημκ μπμίμ ηονχεδηε μ 
ηχδζηαξ ηςκ κυιςκ βζα ηδκ Τ.Α.Δ. Οζ δζαηάλεζξ ημο ηχδζηα εθανιυγμκηαζ ζε υθεξ ηζξ 
επζπεζνήζεζξ, εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ ενβαζίεξ ημο ζδζςηζημφ ηαζ ημο δδιυζζμο ημιέα. 
ηζξ παναβνάθμοξ 1-3 ημο άνενμο 42 ημο Ν. 3850/2010, ακαθένεηαζ υηζ: «Ο 
ενβμδυηδξ οπμπνεμφηαζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ 
ςξ πνμξ υθεξ ηζξ πηοπέξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ κα θαιαάκεζ ιέηνα πμο κα ελαζθαθίγμοκ 
ηδκ οβεία ηαζ αζθάθεζα ηςκ ηνίηςκ». ηα πθαίζζα ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο, ζφιθςκα 
ιε ημ άνενμ 43§1 ημο Ν. 3850/2010, μ ενβμδυηδξ μθείθεζ: «κα έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο 
ιζα βναπηή εηηίιδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία ηζκδφκςκ βζα ηδκ οβεία ηαζ 
ηδκ αζθάθεζα… Ζ εηηίιδζδ αοηή ζοκηάζζεηαζ απυ ημο ηεπκζηυ αζθάθεζαξ, ζαηνυ 
ενβαζίαξ, Δ.Τ.Π.Π. …». Ζ εηηίιδζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηαβναθή 
ηςκ ηζκδφκςκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ επζπείνδζδ, ηαεχξ ηαζ αοηχκ πμο εκδέπεηαζ κα 
ειθακζζεμφκ, υπςξ ηίκδοκμξ πηχζδξ, ηίκδοκμξ απυ ιδπακήιαηα ηαζ ελμπθζζιυ, 
ηίκδοκμξ πονηαβζάξ, δθεηηνμπθδλίαξ, έηνδλδξ, ηίκδοκμξ απυ έηεεζδ ζε αθαπηζημφξ 
πανάβμκηεξ (θοζζημφξ, πδιζημφξ, αζμθμβζημφξ), ηίκδοκμξ απυ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 
ενβαζίαξ. Ο ενβμδυηδξ δεκ απαθθάζζεηαζ απυ ηδκ οπμπνέςζδ αοηή μφηε υηακ 
ακαεέηεζ ηαεήημκηα ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ή/ηαζ βζαηνμφ ενβαζίαξ, ζε άημια εηηυξ ηδξ 
επζπείνδζδξ ή ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. Τπεφεοκμξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ιέηνςκ οβζεζκήξ ηαζ 
αζθάθεζαξ ζημ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., είκαζ μ κυιζιμξ εηπνυζςπμξ ημο Φμνέα. 
φιθςκα ιε ημ άνενμ 9§1 ημο Ν. 3850/2010, ηάεε ενβμδυηδξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ 
απαζπυθδζδ Σ.Α. ηαζ Η.Δ.  
Σα ηαεήημκηα ημο Σ.Α. ιπμνεί κα ακαηεεμφκ ζε: ιδπακζημφξ ΑΔΗ ή ΣΔΗ, ιε ηζξ 
εζδζηυηδηεξ ημο άνενμο 13 ημο Ν. 3850/2010, ενβαγυιεκμοξ ζηδκ οπδνεζία ή 
ελςηενζημφξ ζοκενβάηεξ, ζε Δλςηενζηέξ Τπδνεζίεξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνυθδρδξ 
(ΔΞ.Τ.Π.Π.), ζε ζοκδοαζιυ ηςκ παναπάκς. 
Σα ηαεήημκηα ημο Η.Δ. ζφιθςκα ιε ημ ανεν. 16 ημο Ν. 3850/2010, ιπμνμφκ κα 
αζημφκ μζ βζαηνμί πμο ηαηέπμοκ ηαζ αζημφκ ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ, 
υπςξ πζζημπμζείηαζ απυ ημκ μζηείμ ζαηνζηυ ζφθθμβμ. Καη’ ελαίνεζδ, ηα ηαεήημκηα ημο 
Η.Δ., έπμοκ δζηαίςια κα αζημφκ: 
α) μζ ζαηνμί πςνίξ εζδζηυηδηα, μζ μπμίμζ ζηζξ 15.05.2009 είπακ ζοιαάζεζξ πανμπήξ 
οπδνεζζχκ ζαηνμφ ενβαζίαξ ιε επζπεζνήζεζξ ηαζ απμδεζηκφμοκ ηδκ άζηδζδ ηςκ 
ηαεδηυκηςκ αοηχκ ζοκεπχξ επί επηά ημοθάπζζημκ έηδ. 
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α) μζ ζαηνμί μζ μπμίμζ ζηζξ 15.05.2009 εηηεθμφζακ ηαεήημκηα ζαηνμφ ενβαζίαξ πςνίξ 
κα ηαηέπμοκ ή κα αζημφκ ημκ ηίηθμ ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ, αθθά 
ηίηθμ άθθδξ εζδζηυηδηαξ. 
Ο νυθμξ ημο Σ.Α. ηαζ Η.Δ. είκαζ ζφκεεημξ ηαζ πενζθαιαάκεζ, ηηήνζα, ιδπακήιαηα, 
ηεπκζηά ιέζα, ιεευδμοξ παναβςβήξ, έθεβπμ ηςκ αημιζηχκ ιέζςκ πνμζηαζίαξ, ηςκ 
εέζεςκ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ ηαζ βεκζηά, πανμπή ζοιαμοθχκ ζε εέιαηα 
ζπεδζαζιμφ, πνμβναιιαηζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζφκηαλδ ηδξ εηηίιδζδξ ημο 
επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο. 
Ζ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο Σ.Α. ηαζ Η.Δ. εκέπεζ ημκ πεζνζζιυ εοαίζεδηςκ 
πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ υπςξ π.π. οβείαξ η.ά. Σα ζημζπεία αοηά είκαζ πνμηζιυηενμ κα 
ιδκ ηα πεζνίγμκηαζ ελςηενζημί ζοκενβάηεξ πμο εα είκαζ δζαθμνεηζημί ηάεε θμνά. 
Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ παναπάκς, ιε ηδκ απαίηδζδ ημο άνενμο 9§9 ημο Ν. 3850/2010, 
ιαξ μδδβεί ζηδκ πνυηαζδ βζα δδιζμονβία Δ.Τ.Π.Π., πμο θεζημονβεί εκηυξ ημο θμνέα 
ηαζ απμηεθεί ηιήια ηδξ δζμίηδζδξ. 
 
4. Ζ πξφηαζε - χζηεκα Γηαρείξηζεο ΤΑΔ 
 
Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζπεηζηήξ ιε ηδκ οβεία ηαζ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία κμιμεεζία, 
ηαζ ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα πμο ιαξ παναζπέεδηακ απυ ημ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., 
απαζημφκηαζ ηαη’ εθάπζζημ 3300 χνεξ απαζπυθδζδξ ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ηαζ 
ακηίζημζπα 3300 χνεξ απαζπυθδζδξ ζαηνμφ ενβαζίαξ εηδζίςξ.  
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, μζ παναπάκς χνεξ αθμνμφκ ηζξ εθάπζζηεξ απαζημφιεκεξ χνεξ 
θοζζηήξ πανμοζίαξ ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ηαζ ημο βζαηνμφ ενβαζίαξ ζημοξ πχνμοξ 
ενβαζίαξ.  
Σμ παναπάκς μδδβεί ζηδκ απαίηδζδ εθανιμβήξ ηδξ §9 ημο άνενμο 9 ημο Ν. 
3850/2010, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία «ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ οπμπνέςζδ 
πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ημοθάπζζημ δφμ ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ ζοκίζηαηαζ οπμπνεςηζηά 
Δζςηενζηή Τπδνεζία Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνυθδρδ, Δ.Τ.Π.Π.». 
Ζ Δ.Τ.Π.Π., πνμηεζιέκμο κα πανέπεζ ηζξ απαζημφιεκεξ οπδνεζίεξ πνμζηαζίαξ ηαζ 
πνυθδρδξ, πνέπεζ κα δζαεέηεζ δφμ επζζηδιμκζημφξ οπεφεοκμοξ (έκακ ηεπκζηυ ηαζ έκακ 
ζαηνυ) πμο κα πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 3 ημο Π.Γ. 95/1999 ηαζ ημκ 
πνμαθεπυιεκμ απυ ημ άνενμ 5 ημο Π.Γ. 95/1999 εθάπζζημ απαζημφιεκμ ελμπθζζιυ. 
Γζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ηδξ Δ.Τ.Π.Π. πνμηείκεηαζ κα δμιδεεί ζε δεκδνμεζδή 
ιμνθή ζε επίπεδμ κμιμφ ή πενζθένεζαξ (ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ημκ 
ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ). Ο ανζειυξ ηςκ απαζημφιεκςκ ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ ηαζ 
ζαηνχκ ενβαζίαξ πμο εα ακαθάαμοκ ζεζνά ηηδνίςκ, εα πνμηφρεζ φζηενα απυ 
θεπημιενέζηενδ ακάθοζδ ηςκ ακαβηχκ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ημο 
Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ.. 
Τπδνεζίεξ ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ιέζς ηδξ Δ.Τ.Π.Π. πμο εα δδιζμονβδεεί, ιπμνμφκ 
κα πανέπμοκ ενβαγυιεκμζ ζηα οπμηαηαζηήιαηα ημο Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ιδπακζημί ΑΔΗ ή 
ΣΔΗ ημο άνενμο 13 ημο Ν. 3850/2010 ή/ηαζ απυθμζημζ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ φζηενα απυ 
ηδκ απαζημφιεκδ εηπαίδεοζδ. 
Σμ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ηαζ εζδζηυηενα ημ Κέληξν Σεθκεξίσζεο - Πιεξνθφξεζεο, ιε ηδκ 
πμθφπνμκδ ειπεζνία ημο ηαζ ηδκ μνβακςιέκδ δμιή ηςκ οπδνεζζχκ ηεηιδνίςζδξ 
πθδνμθυνδζδξ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ φπανλδ ζφβπνμκδξ αοημιαημπμζδιέκδξ 
αζαθζμεήηδξ, βναθείμο πθδνμθυνδζδξ, εκδιενςιέκδξ ζζημζεθίδαξ ζημ δζαδίηηομ ζε 
κμιμεεζία ηαζ άθθα εέιαηα Τ.Α.Δ., ηαεχξ ηαζ ζπεηζηέξ εηδυζεζξ, εα οπμζηδνίλεζ 
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επζζηδιμκζηά ηαζ έβηονα ημ ένβμ ηςκ ειπθεημιέκςκ ζηδκ Δ.Τ.Π.Π. ημο Η.Κ.Α. - 
Δ.Σ.Α.Μ., βζα ηδκ ηαθφηενδ δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ ηαζ ηδκ εθανιμβή 
ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ.  
 
Δθπαίδεπζε ηερληθψλ αζθάιεηαο, επηηξνπψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 
εξγαδνκέλσλ 
 
φιθςκα ιε ημ άνενμ 22§2 ημο Ν. 3850/2010, ημ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. δζεκενβεί ηδκ 
επζιυνθςζδ ηςκ ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ, ιεθχκ επζηνμπχκ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ 
ενβαζία ηαεχξ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηα εέιαηα ΤΑΔ. 
Σμ Κ.Δ.Κ.- ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., πζζημπμζδιέκμ απυ ημ ΔΚΔΠΗ, ελεζδζηεοιέκμ ζηα εέιαηα 
οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία, ιε ηζξ δμιέξ πμο δζαεέηεζ ζε Αεήκα, 
Θεζζαθμκίηδ, Ηςάκκζκα, Σνίπμθδ, Βυθμ ηαζ Ζνάηθεζμ Κνήηδξ, ηα ελεζδζηεοιέκα 
ζηεθέπδ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (ιδπακζημφξ, πδιζημφξ, μζημκμιμθυβμοξ, εζδζημφξ 
ζαηνμφξ ενβαζίαξ ηαζ άθθμοξ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ), εα πανάζπεζ ζε αάεμξ πνυκμο 
εηπαίδεοζδ ηςκ ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ, ιεθχκ επζηνμπχκ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ 
ενβαζία ηαεχξ ηαζ ημο ζοκυθμο ηςκ ενβαγμιέκςκ (άνενμ 48, Ν. 3850/2010) ζημ 
Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., ζηα εέιαηα Τ.Α.Δ., χζηε κα ηαθοθεμφκ μζ απαζηήζεζξ ηδξ 
κμιμεεζίαξ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Ο πνυκμξ μθμηθήνςζδξ ηδξ παναπάκς 
εηπαίδεοζδξ ηαεχξ ηαζ εζδζηυηενα εέιαηα πμο εα πνμηφρμοκ ζπεηζηά εα 
ζοιθςκδεμφκ απυ ημ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ηαζ ημ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. 
ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ εα δμεεί εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο έπεζ παναπεεί απυ ημ 
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. 
 
Δθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 
 
Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί ζηδκ πανάβναθμ 3, μ ενβμδυηδξ μθείθεζ κα έπεζ ζηδ 
δζάεεζή ημο βναπηή εηηίιδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζηδκ ενβαζία ηζκδφκςκ. Οζ βναπηέξ 
εηηζιήζεζξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο αθμνμφκ ηάεε πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ηάεε 
δναζηδνζυηδηα. Πνέπεζ κα επζηαζνμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 
κμιμεεζίαξ. 
Σo ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. δζαεέηεζ ιεβάθδ ειπεζνία ζηδκ εηπυκδζδ εηηζιήζεςκ επαββεθιαηζημφ 
ηζκδφκμο ζε ιζα ζεζνά ηθάδςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ενβαζζαηχκ 
δναζηδνζμηήηςκ πανυιμζςκ ιε αοηέξ ημο ΗΚΑ. Γζαεέηεζ επίζδξ ελμπθζζιυ ηαζ έιπεζνα 
ζηεθέπδ ημο Δνβαζηήνζμο Βζμιδπακζηήξ Τβζεζκήξ ηαζ ημο δζαπζζηεοιέκμο 
Δνβαζηδνίμο Βζμπδιείαξ - Σμλζημθμβίαξ βζα ηδ δζελαβςβή δεζβιαημθδρζχκ ζημοξ 
ενβαζζαημφξ πχνμοξ ηαζ πμζμηζηήξ εηηίιδζδξ αθαπηζηχκ παναβυκηςκ (π.π. ευνοαμξ, 
ιζηνμηθίια, πδιζημί πανάβμκηεξ η.ά.). 
ημ πθαίζζμ ηδξ εηπυκδζδξ ηςκ εηηζιήζεςκ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο ζηα ηηήνζα ηαζ 
ηζξ θμζπέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ 
ζφιθςκα ιε ηζξ απαηήζεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ, ημ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ιπμνεί κα πανάζπεζ 
ηεπκμβκςζία ηαζ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ (π.π. εηπυκδζδ ελεζδζηεοιέκςκ ενβαθείςκ 
εηηίιδζδξ ηζκδφκςκ οπμζηήνζλδ βζα ηδ δζελαβςβή ιεηνήζεςκ αθαπηζηχκ παναβυκηςκ, 
αοημρζχκ αζθάθεζαξ η.θπ.).  
Όθα ηα παναπάκς ζοκάδμοκ ιε ηδ ζπεηζγυιεκδ κμιμεεζία, δδθαδή ημκ Ν. 3850/2010 
«Κφνςζδ ημο Κχδζηα Νυιςκ βζα ηδκ Τβεία ηαζ ηδκ Αζθάθεζα ηςκ Δνβαγμιέκςκ» 
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(ΦΔΚ 84/Α) ηαζ ημ Π.Γ. 95/1999 «Όνμζ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ Τπδνεζζχκ 
Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνυθδρδξ» (ΦΔΚ 102/Α). 
οκμπηζηά, ιε ηδ Μεθέηδ - Πνυηαζδ βζα ηάθορδ κμιμεεηζηχκ οπμπνεχζεςκ ημο ΗΚΑ 
πνμξ ημοξ ενβαγυιεκμφξ ημο βζα ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ, εα 
πανέπμκηαζ πνμξ ημ ΗΚΑ οπδνεζίεξ, υπςξ πενζβνάθδηακ εκδεζηηζηά παναπάκς, μζ 
μπμίεξ εα ειπθμοηίγμκηαζ ηαζ εα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ημο 
Ηδνφιαημξ. ημκ άλμκα αοηυκ εκηάζζμκηαζ εκδεζηηζηά ηα ελήξ: Καηαβναθή ηδξ 
οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ, μνβάκςζδ οπδνεζίαξ–χκ, εηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ, 
εηηίιδζδ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο, ιεηνήζεζξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ. 
 
Οθέιε γηα ην ΗΚΑ: 
 
1. Ακάπηολδ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ ΤΑΔ πνμζανιμζιέκμ ζηζξ 
ακάβηεξ ημο ΗΚΑ. 
2. Δλεζδζηεοιέκδ εηπαίδεοζδ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηςκ ΣΑ ηαζ ΗΔ, εζηζαζιέκδ ζηζξ 
ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ημο ΗΚΑ.  
3. Δηπυκδζδ πνυηοπςκ εηηζιήζεςκ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο ακά ηαηδβμνία 
δναζηδνζμηήηςκ ημο ΗΚΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σμ ηείιεκμ πνμεημζιάζεδηε απυ Οκάδα Δξγαζίαο ημο ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζηδκ μπμία ζοιιεηείπακ μζ η.η. 
Μελάο Αλαιπηήο, Δχε Γεσξγηάδνπ, Αθξνδίηε Γάηθνπ πχξνο Γξίβαο, Βαζίιεο Γξαθφπνπινο, Θεψλε 
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