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Πεξηβαιινληηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηαηξηθήο, Public Health School, University of Harvard 
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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 

 

 
 

Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο:  
 

Σν πεξηνδηθφ hυgeίa@εργασiα απνηειεί ηελ επηζηεκνληθή έθδνζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΔΔΗΔΠ) θαη εθδίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

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

Σν επηζηεκνληθφ απηφ πεξηνδηθφ δεκνζηεχεη εξγαζίεο κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα 
θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 
πνιπεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηαηξηθήο θαη ηεο 
Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία. Δπίζεο έρεη ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνβάιιεη ηα 
επηζηεκνληθά θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. 

Γεληθνί θαλφλεο ππνβνιήο ησλ άξζξσλ: Μεηά απφ θξίζε, δεκνζηεχνληαη ζην πεξηνδηθφ ζηα 
ειιεληθά ή ζηα αγγιηθά, άξζξα πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ή ζα δεκνζηεπηνχλ αιινχ, ζην 
ζχλνιφ ηνπο. ια ηα άξζξα ζπλνδεχνληαη απφ ειιεληθή θαη αγγιηθή πεξίιεςε. Κεθαιαία 
γξάκκαηα εληφο ηνπ θεηκέλνπ θαη παξελζέζεηο, ζπληζηάηαη λα απνθεχγνληαη. Σα αθξσλχκηα 
πξέπεη λα εμεγνχληαη νινγξάθσο ζηε πξψηε αλαθνξά ηνπο. Σα ππνβαιιφκελα άξζξα δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δέθα ηππσκέλεο ζειίδεο. Σν ίδην άξζξν δελ δεκνζηεχεηαη ζην 
αγγιηθφ θαη ζην ειιεληθφ ηκήκα ηαπηφρξνλα παξά κφλν ζε πεξίιεςε. Ζ αθξίβεηα ησλ 
βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε απζεληηθφηεηα, ε πξσηνηππία θαη 
ε ηπρφλ απαξαίηεηε ιήςε άδεηαο γηα ηελ ππνβνιή θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ, ησλ 
πηλάθσλ θαη ζρεκάησλ φισλ ησλ εξγαζηψλ, είλαη ζηελ απφιπηε ππεπζπλφηεηα ησλ 
ζπγγξαθέσλ. Οη ζπγγξαθείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηπρφλ εζθαικέλεο ζέζεηο ή γηα ηε κε 
εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο πξνο 
ζπγγξαθείο. Δπί ηξία ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ 
ηνπο ζπγγξαθείο λα ηνπ δψζνπλ ηα βαζηθά δεδνκέλα ηεο δεκνζηεπζείζεο εξγαζίαο. Σα 
άξζξα πξνο δεκνζίεπζε ππνβάιινληαη ζην πεξηνδηθφ κε ειεθηξνληθή κνξθή. Σα θείκελα 
πξέπεη λα γξάθνληαη κε πεδνθεθαιαία, κε ραξαθηήξεο γξακκάησλ arial narrow, κέγεζνο 
γξακκάησλ 12 ζηηγκψλ, κνλή απφζηαζε ζεηξψλ θαη πεξηζψξηα 2,5 εθαηνζηψλ. Ζ επηθνηλσλία 
κε ηνπο ζπγγξαθείο γίλεηαη κε ειεθηξνληθή κνξθή θαη νη απαληήζεηο ηνπο πξέπεη λα δίδνληαη 

ζχληνκα. Καηεγνξίεο ησλ άξζξσλ: Σα δεκνζηεπφκελα άξζξα αθνξνχλ: α) πξσηφηππα 
άξζξα, πνπ αθνξνχλ ζέκα πνπ δελ έρεη δεκνζηεπηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

άξζξνπ, β) εξεπλεηηθά άξζξα, πνπ κειεηνχλ γλσζηά ζέκαηα πξνο επηβεβαίσζε, απφξξηςε ή 
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, γ) εθηεηακέλα ή βξαρέα άξζξα αλαζθφπεζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη 
κνλνγξαθίεο εηδηθψλ θαη γξάθνληαη απφ έλαλ ή δχν ζπγγξαθείο απφ δηαθνξεηηθέο 
εηδηθφηεηεο, δ) άξζξα βξαρείαο επηθνηλσλίαο, πξσηφηππα ζπλήζσο ή αμηφινγα εξεπλεηηθά, 
φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηγξαθέο πεξηπηψζεσλ, κε κηθξφηεξν ελδερφκελα αξηζκφ 
πεξηπηψζεσλ, ε) δηαθεθξηκέλεο δηαιέμεηο, ζη) ηερληθά ζεκεηψκαηα, δ) εηδηθά άξζξα γεληθνχ 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο, ηελ Πεξηβαιινληηθή Ηαηξηθή, ηελ Αζθάιεηα ζηελ 
Δξγαζία, ηα Οηθνλνκηθά ηεο Δξγαζίαο, ηελ Ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ε) πεξηγξαθέο 
ελδηαθεξνπζψλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηάηαη λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρείεο 
αλαζθνπήζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη ζ) επηζηνιέο πξνο ην πεξηνδηθφ πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ 
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αδεκνζίεπηεο απφςεηο, λα ππνγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο, λα κελ απνηεινχληαη 
απφ πεξηζζφηεξεο απφ 1000 ιέμεηο, λα κε γξάθνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε 
ζπγγξαθείο θαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 15 βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

δχν πίλαθεο, εηθφλεο ή ζρήκαηα. Δπηζηνιή ππνβνιήο άξζξσλ ή επηζηνιψλ πξνο ην πεξηνδηθφ: 
Σα άξζξα θαη νη επηζηνιέο πξνο ην πεξηνδηθφ, ζπλνδεχνληαη απφ επηζηνιή, ζηελ νπνία φινη 
νη ζπγγξαθείο δειψλνπλ φηη: α) ζπκθσλνχλ κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο, 
β) ζπκθσλνχλ λα ππνβάιινπλ ην άξζξν απηφ, κφλν ζην πεξηνδηθφ θαη παξέρνπλ ζην 
πεξηνδηθφ ηα ζπγγξαθηθά ηνπο δηθαηψκαηα, γ) φινη νη ζπγγξαθείο ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο 
θάζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ, δ) ην άξζξν ή ε επηζηνιή πξνο ην 
πεξηνδηθφ, δελ δεκνζηεχηεθε νχηε ζα δεκνζηεπηεί ελ κέξεη ή ζπλνιηθά ζε άιιν έληππν, κέρξη 
λα νινθιεξσζεί ε θξίζε ηνπ ζην πεξηνδηθφ, ε) νη ζπγγξαθείο πξέπεη λα δειψζνπλ αλ έρνπλ 
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ή πξνζσπηθή ζρέζε κε άηνκα, νξγαληζκνχο, εηαηξείεο θιπ. θαη λα 
δειψζνπλ άλ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ζη) νη ζπγγξαθείο πνπ κειεηνχλ 
εξγαδφκελνπο ή αζζελείο, πξέπεη λα δειψζνπλ φηη απηνί έδσζαλ ηελ αλεπηθχιαθηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ ηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ ηεο εξγαζίαο θαη φηη ε εηδηθή επηζηεκνληθή 
επηηξνπή αξκφδηα γηα ζέκαηα Ηαηξηθήο Ζζηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο φπνπ ηειέζηεθε ε εξγαζία, 
έιεγμε θαη ελέθξηλε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εξγαζίαο θαη δ) γηα πεηξάκαηα ζε δψα πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ε ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη φηη ηεξήζεθαλ νη αξρέο 

ηεο θξνληίδαο ησλ δψσλ. Γνκή ησλ άξζξσλ: ηα άξζξα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα 
δηαθξίλνληαη ηα εμήο ηκήκαηα: α) ε ζειίδα ηνπ ηίηινπ, πνπ δελ πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 
14 ιέμεηο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ 
ζηα νπνία αλήθνπλ, ηε δηεχζπλζε γηα αιιεινγξαθία θαη 4-5 ιέμεηο επξεηεξίνπ, β) ε ζειίδα 
ηεο πεξίιεςεο ζηα ειιεληθά θαη γ) ε ζειίδα ηεο πεξίιεςεο ζηα αγγιηθά. Οη πεξηιήςεηο 
πεξηιακβάλνπλ ζχληνκα: ηηο επηζηεκνληθέο κέρξη ηψξα γλσζηέο ζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 
βαζίζηεθε ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ηνπο κειεηεζέληεο, ην πιηθφ θαη ηηο 

κεζφδνπο, ηελ ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Δηζαγσγή 
πεξηιακβάλεηαη κφλν φ,ηη είλαη κέρξη ζήκεξα γλσζηφ ζην ζέκα θαη κε βάζε απηφ, αλαθέξεηαη 
ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο ζπγγξαθείο γηα πνηφλ ή γηα πνηνχο ιφγνπο αλέιαβαλ ηε δηθή ηνπο 

κειέηε. Σν Τιηθφ ηνπ άξζξνπ, ή ηα Άηνκα πνπ κειεηήζεθαλ θαη νη Μέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αθνινπζνχλ ηα Απνηειέζκαηα. ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο δελ 
επαλαιακβάλνληαη ζην θείκελν, εθηφο αλ πξφθεηηαη λα ππνγξακκηζηεί απαξαίηεηα θάπνην 

απνηέιεζκα. Δπεηαη ε πδήηεζε. Σα ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη κεηά ηε ζπδήηεζε θαη 
απνηεινχλ μερσξηζηφ θεθάιαην. Σα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα είλαη ζχληνκα, ρσξίο ζρφιηα 

θαη λα ζηεξίδνληαη κφλν ζηα εηδηθά απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ: νη Δπραξηζηίεο 

θαη ε Βηβιηνγξαθία. ην θείκελν πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κε 
αξηζκνχο ζε παξελζέζεηο, είηε κε ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ. Αλ πξνηηκεζεί λα 
αλαθέξνληαη νλφκαηα ζπγγξαθέσλ, ηνπνζεηείηαη θαη ε ρξνλνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ν 
αξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζε παξέλζεζε. Ζ βηβιηνγξαθία πεξηέρεη δηαδνρηθά θαη κε αχμνληα 
αξηζκφ, κφλν φζεο αλαθνξέο αλαθέξνληαη ζην θείκελν θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ή πξφθεηηαη λα 

δεκνζηεπζνχλ. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη κφλν ηα ηξία πξψηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ 
θαη ζπλεξγάηεο. Αλ ηα νλφκαηα είλαη κφλν ηέζζεξα, αλαθέξνληαη φια. Σα νλφκαηα ησλ 
βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ γξάθνληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο. ην θείκελν νη 
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γξάθνληαη ζε αγθχιεο σο εμήο: [2, 12, 13, 14, 15]. «Πξνζσπηθέο 
επηθνηλσλίεο» ή «κε δεκνζηεπζείζεο εξγαζίεο» δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Οη 
Κξηηέο θαη ν Δθδφηεο δχλαηαη λα πξνηείλεη επηπιένλ ή λεφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Οη 
Πίλαθεο θαη ηα ρήκαηα αξηζκνχληαη κε αξαβηθνχο αξηζκνχο θαη έρνπλ βξαρχ ηίηιν. 
πληνκεχζεηο ή αθξσλχκηα εληφο ησλ Πηλάθσλ ζα πξέπεη λα επεμεγνχληαη ζηνλ ηίηιν ηνπο κε 
πιάγηνπο ραξαθηήξεο κεγέζνπο 12 ζηηγκψλ. 



 

9 
 

ΟΞΔΙΑ ΝΔΦΡΙΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ  
ΑΠΟ ΜΤΟΦΑΙΡΙΝΟΤΡΙΑ  
(ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ, ΦΤΙΚΔ ΒΛΑΒΔ,  
ΦΑΡΜΑΚΑ, ΓΖΛΖΣΖΡΙΑ) 
 
Κώζηαο Μαπξνκαηίδεο 

 
Γηεπζπληήο Νεθξνινγηθνχ Σκήκαηνο Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Κνκνηελήο 

 

 

Πεξίιεςε: Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα απφ 

κπνζθαηξηλνπξία,  πνπ νθείιεηαη ζε ζε αηπρήκαηα, θπζηθέο βιάβεο, θάξκαθα θαη 

δειεηήξηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ην γεληθφ πιεζπζκφ, φζν θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ζε παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο επηθηλδπλφηεηαο. 

 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Tα γξακκσηά κπηθά θχηηαξα πεξηέρνπλ έλδπκα φπσο είλαη ε θξεαηηληθή 

θσζθνθηλάζε (CPK), ε γινπηακηληθή θαη ε νμαινμηθή ηξαλζακηλάζε, ε γαιαθηηθή 

δευδξνγελάζε θαη ε αιδνιάζε. Πεξηέρνπλ επίζεο ηε ρξσζηηθή ηεο αίκεο ηελ 

κπνζθαηξίλε, ειεθηξνιχηεο (θσζθφξν θαη K+) θαη πνπξίλεο. Ραβδνκπφιπζε είλαη 

ην θιηληθφ θαη εξγαζηεξηαθφ ζχλδξνκν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε βιάβε ησλ κπηθψλ 

θπηηάξσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζην πιάζκα. Ζ απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα ηεο CPK επηηξέπεη ζηνπο θιηληθνχο λα ζέζνπλ ηε 

δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο (1). Ζ CPK είλαη ν πιένλ επαίζζεηνο δείθηεο 

κπηθήο βιάβεο. Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ζην πιάζκα πάλσ απφ ην 5πιάζην ηνπ 

αλψηεξνπ θπζηνινγηθνχ, ρσξίο πξνθαλή ζπκκεηνρή ηεο θαξδηάο θαη ηνπ 

εγθεθάινπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνλαδηθφ δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο (2). Απηή κπνξεί λα ππάξρεη κε ή ρσξίο εκθαλή 

κπνζθαηξηλνπξία, νπφηε ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηα νχξα γίλνληαη θφθθηλα ή 

θαθέ, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε κπνζθαηξίλε. 

θνχξα θαθέ νχξα κε ζεηηθή ηελ εμέηαζε ηεο νξζνηνινπτδίλεο, φηαλ βέβαηα 

ππάξρνπλ ζηα νχξα ιηγφηεξα απφ 5 εξπζξά θ.ν.π., απνηεινχλ αξθεηά 

θαζνξηζηηθά επξήκαηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο, φκσο ε δνθηκαζία 

απηή δελ είλαη ζεηηθή ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ησλ αζζελψλ, πξνθαλψο ιφγσ 

θαζπζηεξεκέλεο εκθάληζήο ηνπο ζην λνζνθνκείν (3). 

Ζ ξαβδνκπφιπζε επζχλεηαη γηα ην 5-7% ησλ ΟΝΑ, φκσο είλαη πηζαλφ λα είλαη 

πνιχ πην ζπρλή. Σν 16,5% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ξαβδνκπφιπζε δηαπηζηψζεθε 

φηη ζπλνδεχεηαη απφ ΟΝΑ (3), αλ θαη άιινη βξήθαλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα (33%), 

hυgeίa@εργασiα  2(3): 9-36                 
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ζε εηδηθφ πιηθφ αζζελψλ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αιθννιηθνί (2). Ζ κπηθή 

βιάβε εθδειψλεηαη κε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ κπτθψλ ελδχκσλ ζην αίκα, φπσο 

ηεο CPK, ηεο αιδνιάζεο θαη ηεο γαιαθηηθήο δευδξνγελάζεο (LDH). Ζ ζνβαξή 

κπηθή βιάβε ζπλνδεχεηαη θαη απφ αχμεζε ηνπ Κ+ θαη ηνπ θσζθφξνπ ηνπ νξνχ. Ζ 

δηάγλσζή ηεο είλαη δχζθνιν λα επηβεβαησζεί, αθνχ κφλν ζε πνζνζηφ 60% ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ην ηζηνξηθφ θαη ε θπζηθή εμέηαζε είλαη βνεζεηηθά. Έηζη είλαη 

ζθφπηκν ζε θάζε πεξίπησζε αλεμήγεηεο ΟΝΑ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα επίπεδα ηεο 

CPK, κε ζθνπφ λα απνθιεηζηεί ή λα επηβεβαησζεί ε κπνζθαηξηλνπξηθή ΟΝΑ. Ζ 

δηαπίζησζε απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο CPK θαη κπνζθαηξίλεο ζην πιάζκα, επί 

απνπζίαο άιισλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ελδχκσλ 

απηψλ επηβεβαηψλεη ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο. Σν 50% απηψλ πνπ έρνπλ 

CPK>5000 IU/L ζα εκθαλίζνπλ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε (4). 

Ζ κπνζθαηξίλε είλαη κία αλαπλεπζηηθή πξσηεΐλε, ε νπνία είλαη κνλαδηθή γηα ηνπο 

ζθειεηηθνχο κχεο θαη ην κπνθάξδην. Απνηειείηαη απφ κία πνιππεπηηδηθή άιπζν κε 

153 ακηλνμέα θαη ζην κφξηφ ηεο πεξηέρεη ζίδεξν θαη ηελ πξνζζεηηθή νκάδα ηεο 

αίκεο. Απνζηνιή ηεο είλαη λα ζπλδέεηαη κε ην Ο2, ην νπνίν κεηαθέξεη ζηνπο 

ζθειεηηθνχο κχεο θαη ηηο ιείεο κπηθέο ίλεο, δηακέζνπ ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Έρεη 

ΜΒ=17800 θαη ζην πιάζκα ζπλδέεηαη ειαθξά κε κία α2-ζθαηξίλε. Οη ζθειεηηθνί 

κχεο πεξηέρνπλ κπνζθαηξίλε ζε πνζφηεηα πάλσ απφ 5 mg/gr μεξνχ βάξνπο ηνπο, 

κε απνηέιεζκα ζε εθηεηακέλεο βιάβεο λα απειεπζεξψλνληαη ζηελ θπθινθνξία 

κεγάιεο πνζφηεηεο κπνζθαηξίλεο. Ζ κέγηζηε ζπλδεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πιάζκαηνο 

γηα ηελ κπνζθαηξίλε είλαη 20 mg/dl θαη ν λεθξηθφο νπδφο γηα ην κφξηφ ηεο είλαη ηα 

21 mg/dl. Μπνζθαηξηλνπξία δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ ηα επίπεδα ηεο 

κπνζθαηξίλεο ζην πιάζκα δελ μεπεξάζνπλ ηα 1,5 mg/dl, πνζφηεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ιχζε 100 gr ζθειεηηθνχ κπφο (5). Πάλησο ε κπνζθαηξηλνπξία 

γίλεηαη αληηιεπηή νπηηθά φηαλ ζηα νχξα πεξηέρνληαη πάλσ απφ 100 mg/dl 

κπνζθαηξίλεο (5). Σα επίπεδα απηά εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο 

κπνζθαηξίλεο πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηνπο κχεο, ηε ζπγθέληξσζή ηεο ζην 

πιάζκα, ην βαζκφ ζχλδεζήο ηεο κε ηα ιεπθψκαηα ζην αίκα, ην ξπζκφ 

ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο θαη ηε ξνή ησλ νχξσλ. ηαλ ηα επίπεδά ηεο ζην αίκα 

είλαη πςειά, ν νξφο ζπλερίδεη λα είλαη μαλζνρξσκαηηθφο, ελψ ηα νχξα γίλνληαη 

ζθνηεηλφρξσκα (ζαλ θνληάθ), δηφηη ε κπνζθαηξίλε κεηαηξέπεηαη ζε 

κεζκπνζθαηξίλε. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζνβαξφ δηαθνξνδηαγλσζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο κπνζθαηξηλνπξίαο απφ ηελ αηκνζθαηξηλνπξία, φπνπ ν νξφο είλαη ξνδέ, ελψ ηα 

νχξα έρνπλ θπζηνινγηθφ ρξψκα. 

Ζ κπνζθαηξίλε ζην πιάζκα έρεη ρξφλν εκηδσήο 1-3 ψξεο θαη εμαθαλίδεηαη κέζα 

ζε 6 ψξεο, νπφηε ε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο κπνξεί λα κελ επηβεβαησζεί αλ 

ε κπηθή βιάβε είλαη παξνδηθή θαη φρη παξαηεηακέλε θη αλ ν αζζελήο δελ 

επηζθεθζεί ζχληνκα γηαηξφ, δειαδή πξηλ λα εγθαηαζηήζεη ΟΝΑ. Φπζηθά κε ηνλ 

φξν κεηαβνιηζκφο ελλνείηαη ηφζν ε απνβνιή ηεο κπνζθαηξίλεο δηα ησλ λεθξψλ, 

φζν θαη ν κεηαβνιηζκφο ηεο ζε ρνιεξπζξίλε. 
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ΑΗΣΗΑ ΡΑΒΓΟΜΤΟΛΤΖ 

 

Μεηά ηελ πξψηε αλαθνξά ζηελ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε πνπ πεξηγξάθεθε ζε 

αζζελείο θαηά ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία (6), δηαπηζηψζεθε 

φηη ε αηηηνινγία ηεο είλαη πνιππνίθηιε. Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ξαβδνκπφιπζεο είλαη 

ε ζπκπίεζε κειψλ ηνπ ζψκαηνο (ιφγσ ηεο ηνπηθήο ηζραηκίαο πνπ πξνθαιείηαη), ε 

εθηεηακέλνπ βαζκνχ ζχζπαζεο ησλ κπψλ, ιφγσ αλεμέιεγθησλ ζπαζκψλ, ε 

πξφζιεςε κεγάισλ πνζνηήησλ αιθνφιεο, ε πνιπκπνζίηηδα, ε ζεξκνπιεμία, ε 

έληνλε άζθεζε (καξαζσλνδξφκνη), ε ππνθαιηαηκία, ηνγελείο θαη άιιεο ινηκψμεηο. 

Σα θάξκαθα πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο ζεσξείηαη φηη 

θαιχπηνπλ ην 81% ησλ αηηίσλ ηεο ξαβδνκπφιπζεο (2, 7) (Πίλαθαο 1). 

 

Αίηηα Μεραληζκνί 

Απεπζείαο βιάβε θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο 

 

Τπνμία κπφο (έιιεηςε ATP-

ελέξγεηαο) 

 

νβαξή ειεθηξνιπηηθή 

δηαηαξαρή (πνπ δηαηαξάζζεη ηελ 

Na+-K+-ATPάζε 

χλδξνκν ζχλζιηςεο, έγθαπκα, θάθσζε 

(ζιάζε), δειεηεξίαζε, ιχζε 

 

Αλαεξφβηεο θαηαζηάζεηο (shock, αγγεηαθή 

απφθξαμε θ.ά) 

 

Τπνθαιηαηκία, ππνλαηξηαηκία 

 

Πίλαθαο 1. Μεραληζκνί ξαβδνκπφιπζεο 

 
1. ΑΜΔΖ ΜΤΨΚΖ ΒΛΑΒΖ 

 

Μπνζθαηξηλνπξία από ζύλδξνκν θαηαρώζεωο (Cruch syndrome): Οη 

κεραληθέο βιάβεο ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλδξφκνπ 

θαηαρψζεσο νθείινληαη ζηε δηαξξνή ηνπ ζαξθεηιήκκαηνο. Ζ απμεκέλε 

δηαπεξαηφηεηα ηεο κεκβξάλεο ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ επηηξέπεη ηελ είζνδν κέζα ζ' 

απηά Na+, Ca2+ θαη Ζ2Ο απφ ηνλ εμσθπηηάξην ρψξν, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ θαη ηελ ππαζβεζηηαηκία. Ζ αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ Ca2+ ελεξγνπνηεί 

θαηαζηξνθηθά απηνιπηηθά έλδπκα, κε απνηέιεζκα ηε λέθξσζε ησλ κπηθψλ 

θπηηάξσλ. Σφηε εμέξρνληαη απφ ηα θχηηαξα Κ+, θσζθφξνο, κπνζθαηξίλε θαη 

νπξηθφ νμχ, κε απνηέιεζκα εθηφο απφ ηελ ππαζβεζηαηηκία λα δηαπηζηψλεηαη θαη 

έληνλε ππεξθαιηαηκία, ππεξνπξηραηκία, ππεξθσζθαηαηκία θαη θιηληθέο 

εθδειψζεηο φπσο βξαδπαξξπζκίεο (ιφγσ ππεξθαιηαηκίαο), θαηαζηνιή ηεο 

κπνθαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο (ιφγσ ππαζβεζηηαηκίαο), shock θαη ΟΝΑ (8). Καηά ηελ 

άπνςε ησλ Better θαη ζπλ. άλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα εθαξκνζηνχλ κέζα ζε 6 ψξεο 

απφ ηε κπηθή βιάβε, είλαη δπλαηφ λα πξνιεθζεί κία ΟΝΑ απφ κπνζθαηξίλε (9). 
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Ζιεθηξηθή βιάβε: ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε θεξαπλνπιεμία, πνπ 

ζπλνδεχεηαη ηδηαίηεξα ζπρλά απφ ξαβδνκπφιπζε, αθνχ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

κεηαθέξεηαη δηακέζνπ ηνπ ζψκαηνο απνλεθξψλνληαο ηνπο ηζηνχο απφ ηνπο 

νπνίνπο δηέξρνληαη (10). 

πνξ - Ηαηξνγελή αίηηα: Μπνμ, θαξάηε θαη άιια αζιήκαηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε ξαβδνκπφιπζε (13). Βέβαηα θαη ηαηξνγελψο κπνξεί λα πξνθχςεη κπηθή βιάβε, 

φπσο ζε ειεθηξηθή αλάηαμε ηεο θαξδηάο ή θαη ζε παξαηεηακέλε ζσξαθηθή 

ζπκπίεζε ζε θαξδηαθή αλάλεςε (14). 

Τπεξβνιηθή θπζηθή άζθεζε: Ζ ππεξβνιηθή κπηθή άζθεζε πξνθαιεί κία 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε παξαγσγή ηνπ ATP δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ εμάληιεζε ησλ θπηηάξσλ ζε ελέξγεηα θαη ηε κπηθή ξήμε 

(θαηαζηξνθή κπηθψλ κεκβξαλψλ). 

Ζ κπηθή λέθξσζε ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα ζε θαηάβαζε, παξά ζε αλάβαζε. Ο 

ζπλδπαζκφο κπτθήο άζθεζεο (15, 16), ππνμαηκίαο θαη ε ππνθαιηαηκία κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κπνζίηηδα ζε αζζελείο κε έληνλε αζζκαηηθή θξίζε (status 

asthmaticus) (17, 18). 

Οη Olerud θαη ζπλ. κειέηεζαλ 337 λενζχιιεθηνπο λαχηεο θαηά ηηο πξψηεο 6 

εκέξεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. ηνπο 132 (39,2%) δηαπηζηψζεθαλ ζην αίκα 

απμεκέλα επίπεδα κπνζθαηξίλεο, ελψ ζε 6 ηα επίπεδα ηεο κπνζθαηξίλεο ήηαλ 

ηδηαίηεξα απμεκέλα (>4,5 κg/ml), αλ θαη θαλείο δελ είρε θάπνηα θιηληθή εθδήισζε 

ξαβδνκπφιπζεο. Φαίλεηαη δειαδή φηη ην πνζνζηφ ησλ αζπκπησκαηηθψλ αηφκσλ 

κε ξαβδνκπφιπζε είλαη πςειφ κεηαμχ απηψλ πνπ αζθνχληαη έληνλα (αζινχκελνη) 

θαη κάιηζηα φηαλ δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη (19). Ζ αηηία ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο απφ άζθεζε είλαη άγλσζηε. Πνιινί ζεσξνχλ φηη κεηά ηελ 

άζθεζε ππάξρεη απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ησλ κεκβξαλψλ ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ 

ζηε κπνζθαηξίλε. 

Μεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο: Ζ ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, άζρεηα απφ ηελ αηηία ηεο νδεγεί ζε κπηθή θαηαζηξνθή (13, 20, 

21). Δθηφο απφ ηελ άκεζε βιάβε πνπ πξνθαιεί ε απμεκέλε ζεξκνθξαζία, γηα 

θάζε 1νC αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο απμάλνπλ νη κεηαβνιηθέο 

αλάγθεο πεξίπνπ θαηά 10%. ηαλ ε πξνζθνξά Ο2 δελ επαξθεί γηα ηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο, ηφηε πξνθχπηεη θπηηαξηθή ππνμία θαη κπηθφο ζάλαηνο. 

Ζ έληνλε άζθεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κπφιπζε, εηδηθά ζε κε αζινχκελα άηνκα 

ή ζε άηνκα πνπ αζθνχληαη θάησ απφ ηδηαίηεξα ζεξκφ πεξηβάιινλ ή ζπλζήθεο κε 

κεγάιν βαζκφ πγξαζίαο (22). 

Αληίζηνηρα ην ςχρνο πξνθαιεί ηζραηκία, δηακέζνπ κείσζεο ηεο πξνζθνξάο 

αίκαηνο ζηνπο ηζηνχο, φπσο θαη εμαηηίαο ηεο θπηηαξηθήο ξήμεο πνπ πξνθαιεί ε 

ρακειή ζεξκνθξαζία (παγσληά). Δλλέα αζζελείο κε ππνζεξκία ιφγσ ηνπ φηη 

παγηδεχηεθαλ ζε ρηφληα, κεηαθέξζεθαλ ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

λνζνθνκείνπ κε ζεκαληηθή ππεξθαιηαηκία (ΜΟ=14,5 mEq/L) θαη θαηέιεμαλ φινη. 

Αληίζεηα ζε κία άιιε κειέηε κε ππνζεξκηθνχο αζζελείο ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε 
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απφ ππεξβνιηθή δφζε λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη κέζν φξν Κ+=3,5 mEq/L, 

επέδεζαλ φινη (23). 

 
2. ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΟΞΗΝΔ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑ 

 

Σα θάξκαθα ή θαη ην αιθνφι επζχλνληαη γηα ην 81% ησλ πεξηπηψζεσλ 

ξαβδνκπφιπζεο, απφ ηνπο νπνίνπο ην 50% ζα εκθαλίζνπλ ΟΝΑ (24). Ζ 

θαξκαθεπηηθή ξαβδνκπφιπζε είλαη πνιχ ζπρλή αλ θαη ζπλήζσο δελ 

αλαγλσξίδεηαη (δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο). πκβαίλεη  ζε ππεξδνζνινγία ησλ 

θαξκάθσλ θαη πξέπεη λα ηελ ππνςηαδφκαζηε ζε θάζε δειεηεξηαζκέλν αζζελή, 

έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη επηζεηηθά νη πνιχ επηθίλδπλεο 

επηπινθέο ηνπο (ππνθαιηαηκία). 

Κνθαΐλε: Οη Roth θαη ζπλ. κειέηεζαλ 39 αζζελείο κε ξαβδνκπφιπζε απφ θνθαΐλε 

θαη δηαπίζησζαλ ΟΝΑ απφ κπνζθαηξίλε ζηνπο 13 (33%), απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 

θαηέιεμαλ. Ζ δηάζπαξηε ελδαγγεηαθή πήμε δηαπηζηψζεθε ζηνπο 7 απφ ηνπο 13 κε 

ΟΝΑ. Απ‟ απηνχο νη 7 έγηλαλ νιηγνπξηθνί θαη νη 8 ρξεηάζηεθαλ αηκνθάζαξζε (25). 

H ONA απφ ξαβδνκπφιπζε απφ θνθαΐλε έρεη άγλσζην παζνθπζηνινγηθφ 

κεραληζκφ. Δίλαη πηζαλφ ε μαθληθή παξνπζία θνθαΐλεο ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο 

θαη ε επαθφινπζε αγγεηνζχζπαζε (26) λα πξνθαινχλ ξαβδνκπφιπζε, ιφγσ 

ηζηηθήο ηζραηκίαο ή ηνμηθήο επίδξαζεο ηεο θνθαΐλεο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ 

γξακκσηψλ κπψλ. Βέβαηα θαη ε θαθνήζεο ππεξζεξκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

θνθαΐλε κπνξεί λα απνηειεί έλαλ επίζεο ζεκαληηθφ αηηηνινγηθφ παξάγνληα γηα ηε 

ξαβδνκπφιπζε απφ θνθαΐλε (27). Δπίζεο ε ξαβδνκπφιπζε ίζσο πξνδηαζέηεη ζε 

δηάζπαξηε ελδαγγεηαθή πήμε, δηακέζνπ απειεπζέξσζεο ηζηηθήο 

ζξνκβνπιαζηίλεο θαη άιισλ ελεξγνπνηεηψλ ηνπ θαηαξξάθηε ηεο πήμεο. Ζ 

παξνπζία ηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο θαίλεηαη λα επηβαξχλεη θαηά πνιχ ηελ 

πξφγλσζε, αθνχ νη 6 απφ ηνπο αζζελείο κε ΟΝΑ ησλ Roth θαη ζπλ. πνπ έθαλαλ 

ελδαγγεηαθή πήμε θαηέιεμαλ. Βέβαηα είλαη πεξηηηφ λα ηνληζηεί φηη ε ζεξαπεία κε 

θξέζθν θαηεςπγκέλν πιάζκα θαη επαξίλε δελ απέδσζε (25). Έλαο αζζελήο ηεο 

κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ) ηνπ λνζνθνκείνπ καο πνπ κεηέθεξε θνθαΐλε 

κέζα ζην έληεξφ ηνπ, ζπζθεπαζκέλε κέζα ζε εηδηθά ζαθνπιάθηα, είρε ηελ αηπρία 

λα ζπιιεθζεί θαη λα ζπάζνπλ απηά κέζα ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (ΓΔ), κε 

απνηέιεζκα λα εθδειψζεη ηνμηθά θαηλφκελα απφ ππεξδνζνινγία θνθαΐλεο. 

Δκθάληζε πνιχ πςειά επίπεδα CPK (40600 IU/L) θαη νιηγνπξηθή ΟΝΑ, γηα ηελ 

νπνία εθαξκφζηεθε ζπλερήο θιεβν-θιεβηθή αηκνδηήζεζε - θάζαξζε γηα 19 

εκέξεο. Ο ζάλαηνο επήιζε κεηά απφ λνζειεία 21 εκεξψλ θαη νθείινληαλ ζε 

ζεπηηθφ shock θαη δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε (πνπ απνηειεί εθδήισζε ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο, ιφγσ απειεπζέξσζεο ηεο ζξνκβνπιαζηίλεο θαη ηνπ 

πιαζκηλνγφλνπ εμ αηηίαο ηεο βιάβεο). 

Ζξωίλε: Μεηαμχ ησλ κε ηξαπκαηηθψλ αηηίσλ ξαβδνκπφιπζεο είλαη θαη ε εξσίλε 

(28). Σα αίηηά ηεο είλαη πνιππαξαγνληηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ άκεζε ηνμηθή 

επίδξαζε ηνπ ηνμηθνχ παξάγνληα ζηηο κπηθέο ίλεο θαη ηε κπνλέθξσζε, πνπ 
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πξνθαιείηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή ππνμία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ππέξβαζε ηεο 

δφζεο ηνπ θαξκάθνπ (29). Oη Otero θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ αζζελή κε ΟΝΑ απφ 

ξαβδνκπφιπζε ιφγσ ιήςεο εξσίλεο, ν νπνίνο βξέζεθε αθηλεηνπνηεκέλνο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο. Ήηαλ έληνλα αθπδαησκέλνο, είρε ζεκαληηθή 

ππεξνπξηραηκία (16,3 mg/dl), απμεκέλα επίπεδα CPK=28000 IU/L θαη ζεκαληηθνχ 

βαζκνχ νπξαηκία, γηα ηελ νπνία ρξεηάζηεθε αηκνθάζαξζε (3 ζπλεδξίεο) (30). 

Αιθνόιε: Οη ηνμίλεο απηέο θαζαπηέο έρνπλ πνηθίιεο επηδξάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ αγγεηφζπαζκν, ηνλ αθνχζην κπηθφ ζπαζκφ, ηελ ππεξζεξκία, 

ηελ ππνθαιηαηκία, ηελ παξεκβνιή ηνπο ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ ATP θαη ηελ απ' 

επζείαο ηνμηθή ηνπο δξάζε ζην κπηθφ θχηηαξν. O ξφινο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δηφηη ππνινγίδεηαη φηη επζχλεηαη γηα ην 20% ησλ ΟΝΑ 

απφ ξαβδνκπφιπζε (31, 32). Πξάγκαηη αζπκπησκαηηθή αχμεζε ηεο CPK καδί κε 

κπνπάζεηα δηαπηζηψλεηαη ζε πγηή θαηά ηα άιια άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αιθνφιεο. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζην κεραληζκφ ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο πνπ αλαθέξζεθε πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε κπηθή βιάβε απφ ηελ 

παξαηεηακέλε ηζραηκία κειψλ ησλ αζζελψλ, πνπ πνιιέο θνξέο ηνπο βξίζθνπλ ζε 

θσκαηψδε θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή αλαζηέιιεηαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπ 

Ca2+ απφ ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν, ππάξρεη ξήμε ηεο κεκβξάλεο ηνπ κπηθνχ 

θπηηάξνπ, αλαζηνιή δξάζεο ηεο Na+-K+-ATPάζεο θαη κεηαβνιή ηνπ κεηαβνιηζκνχ 

ησλ πδαηαλζξάθσλ. Δίλαη πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ε κείσζε ηνπ K+, 

θσζθφξνπ θαη Mg2+ ζηνλ ελδνθπηηάξην ρψξν. 

ηαηίλεο: Γεληθά νη ζηαηίλεο (εμαηξείηαη ε πξαβζηαηίλε πνπ δελ κεηαβνιίδεηαη απφ 

ην P450 ελδπκηθφ ζχζηεκα) ζρεηίδνληαη κε κπνπάζεηα ζε πνζνζηφ 0,1 - 0,5%. Ζ 

αλαθεξζείζα ζπρλφηεηα ηεο ξαβδνκπφιπζεο απφ ηελ ζπκβαζηαηίλε (σο 

κνλνζεξαπεία) είλαη πνιχ ρακειή θαη δνζνεμαξηψκελε (0,02% ζε δφζε 20 

mg/24σξν, 0,07% ζε δφζε 40 mg/24σξν θαη 0,3 ζε δφζε 80 mg/24σξν) (33). Με 

ηα θάξκαθα απηά κεηά απφ 2-3 εβδνκάδεο ρξήζεο ηνπο ή θαη κεηά απφ 1 ρξφλν 

κπνξεί λα εκθαληζηεί κηθξή βιάβε πνπ κνηάδεη κε ινίκσμε ή θαηάζηαζε κεηά 

έληνλε άζθεζε, ζπρλφηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θηκπξάηεο, 

εξπζξνκπθίλε, ηηξαθνλαδφιε, αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα ή θαη θαηαλάισζε 

γξετπξνπη (34, 35, 36). 

Απνξξππαληηθά: Έρνπλ αλαθνηλσζεί αζζελείο κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε εμ 

αηηίαο ιήςεο απνξξππαληηθψλ απφ ην ζηφκα (37), αιιά θαη ΔΦ (38), φπνπ ε 

βηνςία ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε έδεημε ΟΝ. Δίλαη πηζαλφ ην απνξξππαληηθφ λα 

δηέξρεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία θαη λα δηεζείηαη ζηνπο λεθξνχο, φπνπ 

επηδξά ηνμηθά (39). 

Βαθέο καιιηώλ: Σν paraphenylene diamine (PPD) πεξηέρεηαη ζε βαθέο καιιηψλ 

θαη ε ιήςε ηνπ κε ζθνπφ ηελ απηνρεηξία δηαπηζηψζεθε φηη νδεγεί ζε νίδεκα 

ιάξπγγα (αγγεηνλεπξσηηθφ) θαη ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε (40). Ζ ιήςε απφ ην 

ζηφκα ηεο νπζίαο απηήο πξνθαιεί επίζεο ελδαγγεηαθή αηκφιπζε κε 

αηκνζθαηξηλνπξία θαη ΟΝΑ (41). ε κειέηε ησλ Kaller θαη ζπλ. κε 19 αζζελείο πνπ 

έιαβαλ ηελ νπζία απηή δηαπηζηψζεθε ζην 79% ησλ πεξηπηψζεσλ 
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απρελνπξνζσπηθφ νίδεκα, ζνθνιαηνεηδήο απφρξσζε νχξσλ (74%), νίδεκα 

αλψηεξσλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ (68,4%), νιηγνπξία (26,3%) θαη shock (26,3%) 

(42). Άιιεο κεγάιεο ζεηξέο κε δειεηεξίαζε απφ PPD είλαη απηέο απφ ην Υαξηνχκ 

(43, 44) θαη απφ ηελ Καδακπιάλθα (45) κε 46 αζζελείο, φπσο θη απηή ηνπ Μαξφθν 

κε 374 πεξηπηψζεηο (46). 

Ο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν πξνθαιείηαη ξαβδνκπφιπζε είλαη φηη ην θάξκαθν 

πξνσζεί ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ca2+ απφ ην ιείν ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ζχζπαζε θαη κε αλαζηξέςηκε κεηαβνιή ηεο δνκήο ηεο κπηθήο 

ίλαο (ιφγσ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε δηαξθή ζχζπαζε) (47). Ζ ζλεζηκφηεηα 

ησλ αζζελψλ απηψλ φηαλ έρνπλ θαη ΟΝΑ είλαη πνιχ πςειή (48). 

Γήγκα ζθήθαο: Ραβδνκπφιπζε απφ δήγκα ζθήθαο είλαη πνιχ ζπάληα (49, 50). 

Οη Kim θαη ζπλ. αλαθνίλσζαλ αθφκε κία πνπ αθνξνχζε αγξφηε πνπ ηνλ 

ηζίκπεζαλ 50-60 ζθήθεο θαη κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν κε νίδεκα πξνζψπνπ 

θαη εξγαζηεξηαθή εηθφλα ξαβδνκπφιπζεο (51). Γελ είλαη απφιπηα γλσζηφο ν 

κεραληζκφο ηεο ξαβδνκπφιπζεο απφ ην δειεηήξην, σζηφζν ζεσξείηαη φηη είλαη 

κάιινλ κία απεπζείαο ηνμηθή δξάζε ζηνπο κχεο. Γειαδή ην δειεηήξην ηεο ζθήθαο 

είλαη γλσζηφ φηη είλαη λεθξνηνμηθφ, επζχλεηαη γηα ελδαγγεηαθή αηκφιπζε, επαηηθή 

δπζιεηηνπξγία θαη ξαβδνκπφιπζε. 

Γήγκα θηδηνύ: Σα δειεηήξηα ησλ θηδηψλ αθηλεηνπνηνχλ ην ζχκα θαη νδεγνχλ ζε 

δηαδηθαζία πέςεο, αθνχ πεξηέρνπλ ιπηηθά έλδπκα, ηα νπνία ιχνπλ ηα κπνθχηηαξα 

(52, 53), πξνθαιψληαο ηειηθά  ξαβδνκπφιπζε. 

Βξώζε νξηπθηώλ: Ζ παιαηφηεξε δηαζήθε πνπ αλαθέξεηαη ζε πιάθα θαη αθνξά 

ζηε ξαβδνκπφιπζε αθνξνχζε ζηνπο Ηζξαειίηεο θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ 

Αίγππην, κεηά απφ θαηαλάισζε άθζνλσλ νξηπθηψλ. Ζ κπνζίηηδα απφ ηελ 

θαηαλάισζε νξηπθηψλ είλαη θαιά γλσζηή ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαη είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δειεηεξίαζεο κε θπηά πνπ πεξηέρνπλ θψλεην, ηα νπνία 

θαηαλαιψλνληαη απφ ηα νξηχθηα θαηά ηελ αλνημηάηηθή ηνπο απνδήκεζε (54, 55, 

56) ή εμαηηίαο γελεηηθήο έιιεηςεο θάπνηνπ ελδχκνπ ζηα επαίζζεηα άηνκα (56, 57). 

 
ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΡΑΒΓΟΜΤΟΛΤΖ 

 

Αζβέζηην: Ζ ηδαληθή ζπγθέληξσζε ηνπ Ca2+ ζην ζαξθείιεκκα βξίζθεηαη ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε θξηηηθά επίπεδα θαη θάζε δηαηαξαρή ζηε ξχζκηζε ηνπ 

Ca2+ ζ‟ απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θπηηαξηθή βιάβε (20, 58). Γηαπηζηψζεθε 

κάιηζηα πεηξακαηηθά, φηη παξάγνληεο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε ηνπ 

Ca2+ ελδνθπηηάξηα πξνθαινχλ βιάβεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θπηηάξσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ πξψηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξαβδνκπφιπζεο. Δπίζεο ε 

ξαβδνκπφιπζε απνηξέπεηαη απφ ηε ρνξήγεζε βεξαπακίιεο, ε νπνία 

παξεκπνδίδεη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ Ca2+ ζην θπηηαξφπιαζκα. Οη κεραληζκνί 

ινηπφλ ηεο κπηθήο βιάβεο ζηε ξαβδνκπφιπζε είλαη ην άκεζν ηξαχκα, ε ηζραηκία 

θαη ε θπηηαξνηνμηθή βιάβε, νπφηε απμάλεη ε εηζξνή ζην ζαξθφπιαζκα Na+, CI- θαη 

Ζ2Ο, ηα νπνία πξνθαινχλ θπηηαξηθφ νίδεκα θαη απηνθαηαζηξνθή (59). Σν Ca2+ 
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εηζέξρεηαη ζηα θχηηαξα, ζε αληαιιαγή κε ελδνθπηηάξην Na+. Οη κεγάιεο 

πνζφηεηεο Ca2+ ζηα θχηηαξα (ζε επίπεδα αθφκε θαη πάλσ απφ 11 θνξέο ησλ 

θπζηνινγηθψλ) (60) δηεγείξνπλ ηελ επίκνλε ζχζπαζε, πνπ νδεγεί ζε εμάληιεζε 

ηνπ θπηηάξνπ απφ ελέξγεηα θαη ζην ζάλαηφ ηνπ (61). Αθφκε ην Ca2+ ελεξγνπνηεί ηε 

θσζθνιηπάζε Α2, φπσο θαη πνηθίια αγγεηνδξαζηηθά κφξηα θαη πξσηεάζεο. Αθφκε 

απηφ νδεγεί ζε παξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ Ο2 (62). Οη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο 

επίζεο κπνξεί λα ξαγνχλ σο ζπλέπεηα κηαο ζνβαξήο ειεθηξνιπηηθήο δηαηαξαρήο 

(ζπρλφηεξε ε ππνλαηξηαηκία θαη ε ππνθαιηαηκία). ηαλ επέιζεη βιάβε ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, Na+ εηζέξρεηαη ζηα θχηηαξα, ην νπνίν αθνινπζείηαη θαη 

απφ Ζ2Ο, κε απνηέιεζκα ην θπηηαξηθφ νίδεκα θαη ηε ξήμε ηνπ θπηηάξνπ (11, 12). 
 

ΑTP θαη Na+-K+-ATPάζε: Έλαο πηζαλφο κεραληζκφο ηεο παζνγέλεηαο ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο είλαη ε κείσζε ηνπ ATP ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Δηδηθφηεξα ηo ATP 

απνηειεί ηελ άκεζε πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ K+-Na+-ATPάζε 

θαη γηα ηελ εθξνή ηνπ Ca2+ απφ ην ζαξθείιεκκα (κεκβξάλε κπηθνχ θπηηάξνπ) (58). 

Ζ αλεπάξθεηα ζε ATP κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπζζψξεπζε Ca2+ θαη Na+ ζηα 

κπηθά θχηηαξα, ζεκαληηθή θπηηαξηθή βιάβε θαη απειεπζέξσζε κπνζθαηξίλεο. 

Γηφηη φπσο ζπκβαίλεη ζηε λφζν ηνπ McArdle φηαλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην γιπθνγφλν (ιφγσ θιεξνλνκηθήο αλεπάξθεηαο ηεο θσζθνξπιάζεο), ππάξρεη 

ελεξγνπνίεζε άιινπ κεραληζκνχ γηα παξαγσγή ATP (θπξίσο ε νμείδσζε ησλ 

ιηπαξψλ νμέσλ ζηα κηηνρφλδξηα). Αλ απηνί νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη παξαγσγήο 

ATP δελ επαξθνχλ, ηφηε ε θπηηαξηθή παξαγσγή ηνπ κεηψλεηαη. Καηά παξφκνην 

ηξφπν ε παξαγσγή ηνπ ATP ζηα κπηθά κηηνρφλδξηα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε άιιεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ξαβδνκπφιπζε, φπσο ζε ηζραηκία, άζθεζε 

έληνλεο πίεζεο πάλσ ζηηο κπηθέο ίλεο, ιήςε θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ, 

ππνζεξκία, δειεηεξίαζε κε CO, ππνθαιηαηκία θ.ά. (Γηάγξακκα 1). 
 

ιζσαιμία

Μειωμένη παπαγωγή ΑΤΡ ή

αςξημένη καηανάλωζη ΑΤΡ

Μεγαλύηεπη είζοδορ Ca++

Άθποιζη

ΠΜΠ

Λύση κσττάροσ

Ca++

Ενεπγοποίηζη ππωηεάζηρ

και θωζθολιπάζηρ Α2

Ενεπγοποίηζη νοςκλεάζηρ

Παπαγωγή ελεύθεπων πιζών

Υπεποξείδωζη λιπιδίων

Καταστρουή μεμβράνης

Διάγραμμα 1: Παθογένεια μυικής βλάβης

 
 

Γηάγξακκα 1. Παζνγέλεηα κπτθήο βιάβεο 
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Ο θσζθφξνο απνηειεί ζεκαληηθφ θαηηφλ ησλ θπηηάξσλ (πεγή ελέξγεηαο). Μείσζε 

ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηνλ νξφ θάησ απφ 1 mg/dl γηα 1-2 24σξα, ζπλνδεχεηαη 

απφ απφηνκε αχμεζε ηεο CPK ζε επίπεδα πάλσ απφ 10000 IU/L (62). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε ζεκαζία ηνπ ζπλδξφκνπ δηακεξηζκαηνπνίεζεο ζηε 

ξαβδνκπφιπζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κχεο θαιχπηνληαη απφ 

κεκβξάλε (θαζθία), ε νπνία φηαλ απηνί γίλνληαη νηδεκαηψδεηο, δελ επηηξέπεη ηελ 

ειεχζεξε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα απηνί λα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν νηδεκαηψδεηο εμαηηίαο ηεο βιάβεο, νπφηε πηέδνληαη ηα αγγεία πνπ 

ηνπο αξδεχνπλ θαη επηηείλεηαη ε ηζραηκία ηνπο.  

Πίεζε ζην δηακέξηζκα ηνπ κπφο κεγαιχηεξε απφ 30 mmHg πξνθαιεί θιηληθά 

ζεκαληηθή ηζραηκία θαη απηφ πεηπραίλεηαη πνιχ πην εχθνια φηαλ ν αζζελήο είλαη 

ππνηαζηθφο (12). 
 
 
ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΟΝΑ ΑΠΟ ΡΑΒΓΟΜΤΟΛΤΖ 
 

Σειηθά ε ξαβδνκπφιπζε είλαη κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν ζπλδπαζκφο 

πξνλεθξηθνχ αηηίνπ, λεθξνηνμηθήο επίδξαζεο θαη απνθξαθηηθήο βιάβεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. 

 

Οη κεραληζκνί ηεο ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε κεηά απφ κπηθή βιάβε 

πεξηιακβάλνπλ:  

 

α) Σε λεθξηθή ηζραηκία, ιφγσ ηαπηφρξνλεο απειεπζέξσζεο απφ ηνπο κχεο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ηζρπξψλ αγγεηνζπζπαζηηθψλ νπζηψλ ή ιφγσ κεηαηξνπήο 

πξνδξφκσλ ελδνθπηηάξησλ αδξαλψλ κνξίσλ ζε δξαζηηθά θάησ ππφ εηδηθέο 

ζπλζήθεο. Έηζη ζε ξαβδνκπφιπζε δηαπηζηψλεηαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Ν), ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ξελίλεο - αγγεηνηελζίλεο - αιδνζηεξφλεο (ΡΑΑ) θαη κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ 

πξνζηαγιαλδηλψλ. Τπάξρεη επίζεο κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ηεο αληηδηνπξεηηθήο 

νξκφλεο (ADH) πνπ θπθινθνξεί θαη ελαπφζεζε κηθξνζξφκβσλ (9). 

Ζ ζεκαζία θαη ν αθξηβήο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο ΡΑΑ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΟΝΑ 

απφ κπνζθαηξίλε δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο. Οη Bauereiss θαη ζπλ. 

δηαπίζησζαλ φηη ν απνθιεηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ήηαλ απνηειεζκαηηθφο 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ βιαβψλ ηεο ΟΝΑ απφ γιπθεξφιε, κφλν φηαλ δηαηεξνχληαλ 

ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ν εμσθπηηάξηνο φγθνο πγξψλ (63). 

Μείσζε ηνπ kf κπνξεί λα ζπκβεί ζε ξαβδνκπφιπζε, φκσο απηφ δελ έρεη 

απνδεηρηεί. Ίζσο είλαη δεπηεξνπαζήο θαη νθείιεηαη ζηα πςειά επίπεδα ADH, θάηη 

πνπ δηαπηζηψζεθε ζηελ ΟΝΑ απφ γιπθεξφιε (ξαβδνκπφιπζε). 

Ηζραηκία σζηφζν πξνθαιεί θαη ε ειεχζεξε κπνζθαηξίλε απεπζείαο, αιιά θαη 

δηακέζνπ εθθαζάξηζεο (scavenger) ηνπ ΝΟ, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφο ξπζκηζηήο 

ηεο λεθξηθήο ξνήο αίκαηνο. 
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β) Σε ζσιελαξηαθή απφθξαμε απφ θαθενεηδείο θπιίλδξνπο κπνζθαηξίλεο (ππφ 

κνξθή πνιπκεξψλ καδί κε Tamm Horsfall πξσηεΐλε, πνπ επνδψλεηαη ζε ρακειφ 

pH) ζην αληφλ ζθέινο ηεο αγθχιεο ηνπ Henle, αιιά θαη απφ θξπζηάιινπο νπξηθψλ 

αιάησλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φζν ην δηήζεκα ησλ ζπεηξακάησλ 

δηέξρεηαη πξνο ηα ζσιελάξηα, επαλαξξνθάηαη ζηαδηαθά Ζ2Ο, νπφηε ε εληφο ηνπ 

δηεζήκαηνο κπνζθαηξίλε ζπκππθλψλεηαη, εσζφηνπ θαηαθξηκλίδεηαη θαη νδεγεί ζε 

ζρεκαηηζκφ θπιίλδξσλ πνπ απνθξάζζνπλ ηα ζσιελάξηα. Ζ αθπδάησζε θαη ε 

αγγεηνζχζπαζε (πνπ κεηψλνπλ ηε ξνή ηνπ δηεζήκαηνο ζηα ζσιελάξηα) απμάλνπλ 

ηελ επαλαξξφθεζε ηνπ Ζ2Ο θαη επλννχλ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία (62). Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ην νπξηθφ, ην νπνίν ζην ρακειφ pH ησλ νχξσλ θαζηδάλεη. 

Κχιηλδξνη πνπ απνθξάζζνπλ ηα ζσιελάξηα έρνπλ βξεζεί πνιιέο θνξέο ζε 

βηνςίεο λεθξψλ αζζελψλ κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε. ε θαηαζηάζεηο κε 

κεηαβνιηθή νμέσζε θαη ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο 

γηα θξπζηάιισζε ηνπ νπξηθνχ θαη γηα θαηαθξήκληζή ηνπ ζηα ζσιελάξηα, κε 

απνηέιεζκα ηελ απφθξαμή ηνπο (64). Πεηξακαηηθά ε ρνξήγεζε κπνζθαηξίλεο 

πξνθάιεζε ΟΝΑ φηαλ ηα νχξα ήηαλ φμηλα. Κακία επηβάξπλζε ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο δελ δηαπηζηψζεθε φηαλ ην pH ησλ νχξσλ ήηαλ νπδέηεξν ή αιθαιηθφ. 

κσο ζε αζζελείο κε κεησκέλν νιηθφ Na+ (ζπκππθλσκέλα νχξα) θαη φμηλν pH 

νχξσλ φηαλ ππάξρεη κπνζθαηξηλνπξία, παξαηεξείηαη θαηαθξήκληζε ηεο 

κπνζθαηξίλεο ζηα ζσιελάξηα, κε απνηέιεζκα ηελ απφθξαμε ηνπο (64). 

γ) Απ‟ επζείαο λεθξνηνμηθή επίδξαζε ηεο αηκνζηδεξίλεο (κεηαβνιηθφ πξντφλ ηεο 

κπνζθαηξίλεο) θαη ηνπ ειεχζεξνπ ζηδήξνπ ζηα ζσιελαξηαθά θχηηαξα (ν ζίδεξνο 

δεκηνπξγεί ειεχζεξεο ξίδεο Ο2 θαη νδεγεί ζε ππεξνμείδσζε ησλ ιηπψλ θαη ζε 

βιάβε ησλ λεθξηθψλ θπηηάξσλ) (4, 11, 65). 

δ) Ζ απειεπζέξσζε νξγαληθψλ νμέσλ απφ ηνπο βιαβέληεο κχεο (νπξηθφ, 

γαιαθηηθφ) νδεγεί ζε κεηαβνιηθή νμέσζε κε απμεκέλν ράζκα αληφλησλ. Ζ νμέσζε 

απηή επηδξά βιαπηηθά ζε πνιπάξηζκεο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο θαη ζην pH 

ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ, φπνπ ε νμέσζε δηεπθνιχλεη ηελ ελδνζσιελαξηαθή 

θαζίδεζε ηεο κπνζθαηξίλεο θαη ηνπ νπξηθνχ (12). 

 
ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

 

Σν ζχλεζεο θιηληθφ εχξεκα ησλ αζζελψλ κε ξαβδνκπφιπζε είλαη νη κπαιγίεο (1) 

πνπ γίλνληαη εληνλφηεξεο θαηά ηηο θηλήζεηο, αλ θαη ζε κία κειέηε ην 50% ησλ 

αζζελψλ κε ξαβδνκπφιπζε δελ παξαπνληφηαλ ηδηαίηεξα γηα κπηθά άιγε (2). Οη 

κχεο είλαη νηδεκαηψδεηο κε ηάζε θαη ζπρλά ππάξρεη απνρξσκαηηζκφο ηνπ 

δέξκαηνο πάλσ απφ ηελ νηδεκαηψδε πεξηνρή. ε ζνβαξή ξαβδνκπφιπζε ηα 

ηελφληηα αληαλαθιαζηηθά είλαη θαηαξγεκέλα θαη αλ ζηελ θαηάζηαζε εκπιέθεηαη 

θαη ην δηάθξαγκα δηαπηζηψλεηαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Οη αζζελείο 

παξαπνληνχληαη γηα θφπσζε, θξάκπεο, πφλνπο ζηηο αξζξψζεηο, παξάιπζε, 

ππξεηφ, ζχγρπζε, ζπαζκνχο, ηαξαρή, ζπγθίλεζε θαη θψκα. 
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Αθφκε, νη αζζελείο κε ξαβδνκπφιπζε παξαπνληνχληαη γηα αδπλακία, είλαη 

αλίθαλνη λα βαδίζνπλ θαη έρνπλ λαπηία θαη ηάζε γηα εκεηφ. Ζ ηξηάδα κπηθή 

αδπλακία, κπαιγίεο θαη ζθνχξα νχξα δηαπηζηψλεηαη ζην 50% ησ πεξηπηψζεσλ 

ξαβδνκπφιπζεο (66). πλνιηθά νη επηπηψζεηο ηεο κπηθήο βιάβεο θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 2. 

 

Μεηαβνιή πλέπεηα 
Δηζξνή απφ εμσθπηηάξην ζε 
ελδνθπηηάξην ρψξν 

   Όδαηνο 

   Ναηξίνπ 

   Υισξίνπ 

   Αζβεζηίνπ 

 

Τπνγθαηκία, θπηηαξηθφ νίδεκα, 

αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, πξνλεθξηθή 

αδσζαηκία, ΟΝΑ 

 

Τπαζβεζηηαηκία, ελαπφζεζε αζβεζηίνπ 

ζε βιαβέληεο κχεο 

Δθξνή απφ ηα βιαβέληα θχηηαξα 

   Καιίνπ 

   Φσζθφξνπ 

   Γαιαθηηθνχ θαη άιισλ νξγαληθψλ νμέσλ 

   Πνπξηλψλ 

   Μπνζθαηξίλεο 

   Θξνκβνπιαζηίλεο θαη ηζηηθνχ 

     πιαζκηλνγφλνπ 

   Κξεαηίλεο 

   Κξεαηηληθή θηλάζε 

 

Τπεξθαιηαηκία 

Καξδηνηνμηθέο επηδξάζεηο 

Τπεξθσζθαηαηκία 

Μεηαβνιηθή νμέσζε, νμπνπξία 

Τπεξνπξηραηκία, θξχζηαιινη νπξηθνχ 

Νεθξνηνμηθέο επηδξάζεηο 

Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε 

Αχμεζε ζρέζεο θξεαηηλίλεο/νπξίαο 

Πνιχ απμεκέλε CPK νξνχ 

 

Πίλαθαο 2. Δπηπηψζεηο κπηθήο βιάβεο 

 

γθνο νχξσλ (νιηγνπξηθή ή κε νιηγνπξηθή ΟΝΑ): Απφ ηνπο 29 αζζελείο κε 

ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε νη 18 είραλ κε νιηγνπξηθή θαη 11 νιηγνπξηθή (<400 

ml/24h) (2). ην δηθφ καο πιηθφ νη 8 είραλ νιηγνπξηθή θαη νη 2 κε νιηγνπξηθή ΟΝΑ 

(67). Σππηθά ε δηάξθεηα ηεο νιηγνπξίαο είλαη 7-10 24σξα θαη θαηά ην δηάζηεκα 

απηφ νη αζζελείο κπνξεί λα κελ απνβάιινπλ θαζφινπ νχξα γηα δηάζηεκα θαη 

πάλσ απφ 3 24σξα. 

 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

 

Σα επείγνληα εξγαζηεξηαθά πνπ ζα δεηεζνχλ εθηφο απ‟ απηά πνπ ηεθκεξηψλνπλ 

ηε δηάγλσζε ζε θάζε αζζελή κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε είλαη νη ειεθηξνιχηεο 

(K+, Ca2+, θψζθνξνο) θαη ηα HCO3
- (32). 

Κξεαηηληθή θσζθνθηλάζε (CPK): H θξεαηίλε απνηειεί ακηλνμχ, ην νπνίν είηε 

ιακβάλεηαη εμσγελψο δηα ηεο ηξνθήο είηε ζπληίζεηαη ζην ήπαξ απφ άιια ακηλνμέα 

θαη ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηνπο κχεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ πάλσ απφ ην 90-98% 

ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζψκαηνο. Οη ζθειεηηθνί κχεο πεξηέρνπλ 400 mg 
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θξεαηίλεο αλά 100 gr κπφο, ε πεξηζζφηεξε απφ ηελ νπνία είλαη ππφ κνξθή 

θσζθνθξεαηίλεο. Έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο θξεαηίλεο (1,5 - 2,0%) κεηαηξέπεηαη 

θαζεκεξηλά ζε θξεαηηλίλε (αλπδξίηεο ηεο θξεαηίλεο) κε κε ελδπκηθφ κεραληζκφ. Σν 

πεξηερφκελν ησλ κπψλ ζε θξεαηηλίλε είλαη κηθξφ θαη ε πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη 

θαη εθθξίλεηαη δηα ησλ νχξσλ θαζεκεξηλά είλαη 20-30 mg/kgΒ ζηνπο άλδξεο θαη 

10 - 25 mg/kgΒ ζηηο γπλαίθεο. 

Ζ CPK είλαη έλδπκν πνπ έρεη σο πξννξηζκφ ηεο λα κεηαθέξεη θσζθφξν απφ ηελ 

θσζθνθξεαηηλίλε ζηε δηθσζθνξηθή αδελνζίλε (ADP), γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ 

ηξηθσζθνξηθή αδελνζίλε (ATP) θαηά ηελ αληίδξαζε: 

 

       CPK 

ADP + θσζθνθξεαηηλίλε      ATP + θξεαηίλε 

 

Ζ αληίδξαζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζπλερή αλαγέλλεζε ηνπ ATP, ην 

νπνίν απνηειεί ηελ άκεζε πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ κπηθή ζπζηνιή (2). Ζ CPK κεηά 

ηε κπηθή βιάβε απειεπζεξψλεηαη ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν θαη θζάλεη ζην αλψηεξν 

επίπεδν κέζα ζε 12-36 ψξεο απφ ηε βιάβε, παξακέλεη απμεκέλε γηα 3 24σξα 

πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη. Βέβαηα ζε αληίζεζε κε ηελ κπνζθαηξίλε ηνπ 

νξνχ, φπνπ ν ρξφλνο εκηδσήο είλαη πνιχ κηθξφο (48 ψξεο), ε CPK παξακέλεη 

ζηελ θπθινθνξία ζε πςειά επίπεδα γηα εκέξεο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ ξπζκνχ 

θάζαξζεο (68). Δηδηθφηεξα έρεη δηαπηζησζεί φηη ε κείσζε ηεο CPK είλαη πεξίπνπ 

39% απφ εκέξα ζε εκέξα (69, 70, 71). Δπίκνλα πςειά επίπεδα ππνδειψλνπλ 

ζπλέρηζε ηεο κπηθήο βιάβεο (72). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε CPK είλαη ν πιένλ επαίζζεηνο δείθηεο κπηθήο βιάβεο 

(επαηζζεζία 100%) (1) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θη φηαλ δελ 

δηαπηζηψλεηαη κπνζθαηξηλνπξία, σο κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο, φηαλ ηα επίπεδά ηεο ζηνλ νξφ είλαη ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ 5-10 

θνξέο ησλ θπζηνινγηθψλ, επί απνπζίαο θαξδηαθνχ ή εγθεθαιηθνχ εκθξάθηνπ. 

ε κία ζεηξά κε 109 αζζελείο κε ξαβδνκπφιπζε, απφ ην ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, δηαπηζηψζεθε ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ απμεκέλε θαξδηαθή 

ηξνπνλίλε Η (πεξίπνπ ην 6% ηεο CPK ησλ κπψλ είλαη ηζνκνξθή CPK-MB) (72). 

Απ‟ απηνχο ην 59% ηειηθά είρε έκθξαγκα, ην 33% ιάζνο ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ην 

9% ήηαλ αθαζφξηζηεο αηηίαο (73). 

Αιδνιάζε: Δίλαη γιπθνιπηηθφ έλδπκν, ην νπνίν θπζηνινγηθά δηαπηζηψλεηαη ζην 

αίκα. πλήζσο ηα επίπεδά ηεο απμάλνπλ ζην αίκα ζηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο πνπ 

απμάλνπλ θαη ηα επίπεδα ηεο LDH, φκσο ε αιδνιάζε είλαη πην επαίζζεηνο δείθηεο 

κπηθήο βιάβεο (74, 75). 

Σξαλζακηλάζε νμαινμηθή (SGOT): Καη ε νμαινμηθή ηξαλζακηλάζε είλαη έλδπκν 

πνπ ππάξρεη ζηνπο γξακκσηνχο κχεο θαη θαηαιχεη ηελ ακθίδξνκε αληίδξαζε, 

θαηά  ηελ  νπνία  ην  νμαινμηθφ  νμχ  αληηδξά  κε  ην  γινπηακηληθφ  θαη  παξάγεηαη 

α-θεηνγινπηαξηθφ θαη αζπαξηηθφ νμχ. Χζηφζν ε SGOT ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ζην κπνθάξδην θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα κε ηε ζεηξά πνπ 
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αλαγξάθνληαη ζην ήπαξ, ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο, ηνλ εγθέθαιν, ηνπο λεθξνχο θαη 

άιια φξγαλα. Σα επίπεδα ηεο SGOT ζην αίκα απμάλνπλ ηφζν κεηά απφ έκθξαγκα 

θαη επαηηθή αλεπάξθεηα, φζν θαη κεηά απφ ξαβδνκπφιπζε (1, 76). Σν φηη ε 

γινπηακηληθή ηξαλζακηλάζε (SGPT) δελ απμάλεη ζε ξαβδνκπφιπζε είλαη θαιφ 

δηαθνξν-δηαγλσζηηθφ κέζν γηα απνθιεηζκφ επαηηθήο βιάβεο. 

Γαιαθηηθή δευδξνγελάζε (LDH): Kαη ε γαιαθηηθή δευδξνγελάζε ππάξρεη ζηνπο 

γξακκσηνχο κχεο. Δίλαη έλα γιπθνιπηηθφ έλδπκν ην νπνίν θαηαιχεη ηελ αληίδξαζε 

κεηαηξνπήο ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ ζε γαιαθηηθφ νμχ. Τπάξρεη παληνχ, φκσο 

θπξίσο δηαπηζηψλεηαη ζηα κπηθά θχηηαξα ηεο θαξδηάο θαη ησλ κπψλ, ζηα θχηηαξα 

ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα επίπεδά ηεο απμάλνληαη ζε 

θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ ησλ νξγάλσλ απηψλ (74, 76). 

Υνιεξπζξίλε: Σα επίπεδα ηεο ρνιεξπζξίλεο είλαη απμεκέλα ζε ξαβδνκπφιπζε, 

αθνχ ε κπνζθαηξίλε εθηφο ηνπ φηη δηεζείηαη ζηνπο λεθξνχο θαη απνβάιιεηαη, έλα 

κέξνο ηεο κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ ζε ρνιεξπζξίλε (7). 

Κξεαηηλίλε νξνχ: Σα επίπεδα ηεο θξεαηίλεο θαη θξεαηηλίλεο ζηνλ νξφ απμάλνπλ 

πάξα πνιχ ζηνπο αζζελείο κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε, πξνθαλψο πνιχ 

πεξηζζφηεξν απ' φηη αλακέλεηαη ζπλήζσο ζε ΟΝΑ άιιεο αηηηνινγίαο, αλ θαη κε 

ηελ άπνςε απηή δελ ζπκθσλνχλ φινη (77). Ζ θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ είλαη 

δπζαλάινγα απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ νπξία ηνπ νξνχ θαη παξάιιεια 

παξαηεξείηαη απμεκέλε απνβνιή θξεαηηλίλεο δηα ησλ νχξσλ αλ ε λεθξηθή 

ιεηηνπξγία παξακείλεη θπζηνινγηθή. Ο Oh ζεψξεζε φηη ε θξεαηηλίλε κάιινλ δελ 

απμάλεηαη ηφζν φζν ζα έπξεπε ζηηο ΟΝΑ απφ άιια αίηηα θαη φηη ηα απμεκέλα 

επίπεδά ηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζηηο πεξηπηψζεηο 

ξαβδνκπφιπζεο αθνξνχζαλ ζε αζζελείο πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ 

άλδξεο, πνπ είλαη γλσζηφ φηη ιφγσ ηεο κπηθήο ηνπο κάδαο παξάγνπλ θαη 

πεξηζζφηεξε θξεαηηλίλε (7). 

Ζιεθηξνιχηεο: Κάιην: Αθνχ πάλσ απφ ην 98% ηνπ νιηθνχ ζσκαηηθνχ Κ+ 

βξίζθεηαη ελδνθπηηάξηα θαη νη ζθειεηηθνί κχεο απνηεινχλ ην 60-70% ηεο 

θπηηαξηθήο κάδαο ηνπ ζψκαηνο, δηάζπαζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ απειεπζεξψλεη 

πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο Κ+ ζην αίκα (78). Ζ ππεξθαιηαηκία πνπ νθείιεηαη ζε 

καδηθή ξαβδνκπφιπζε είλαη ζπρλά επηθίλδπλε γηα ηε δσή ηνπ αζζελή. Οη Gabow 

θαη ζπλ. δηαπίζησζαλ φηη ην Κ+ θαηά ηελ είζνδν ησλ αζζελψλ κε ΟΝΑ απφ 

ξαβδνκπφιπζε ήηαλ >5,5 mEq/L ζηνπο 5 απφ ηνπο 22 αζζελείο, πνζνζηφ πνπ 

δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απ' απηφ αζζελψλ κε ΟΝΑ απφ άιια αίηηα (2). Χζηφζν ζε 

αλαζθφπεζε 71 κειεηψλ, δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ είζνδν ησλ αζζελψλ ζην 

λνζνθνκείν Κ+ > 5,5 mEq/L, ζε πνζνζηφ 43% (47/109 αζζελείο) θαη κάιηζηα ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηελ χπαξμε 

ππεξθαιηαηκίαο ήηαλ ε χπαξμε λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Έηζη ε απνπζία 

ππεξθαιηαηκίαο δελ απνθιείεη ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο, ηδηαίηεξα ζε 

αζζελείο κε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία (2). 
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Νάηξην: Σν Na+ ηνπ νξνχ κπνξεί λα είλαηθπζηνινγηθφ, απμεκέλν ή κεησκέλν. ε 

ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε ην Na+ ησλ νχξσλ είλαη >20 mEq/L θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ν δείθηεο FENa+ είλαη >1%. 

Αζβέζηην: Τπαζβεζηηαηκία: Σν νιηθφ αζβέζηην ηνπ νξνχ κεηψλεηαη πάξα πνιχ 

(<6 mg/dl), πνιχ πηζαλφ ιφγσ ηεο ζπλνδνχ ππεξθσζθαηαηκίαο (ζπλήζσο >10-15 

mg/dl), αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ν βαζκφο ηεο ππαζβεζηηαηκίαο ζρεηίδεηαη κε ην 

βαζκφ ηεο ππεξθσζθαηαηκίαο. Ζ ππαζβεζηηαηκία δηαπηζηψζεθε ζε απμεκέλν 

πνζνζηφ (63%) αζζελψλ κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε (2) πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νιηγνπξηθήο θάζεο (79). Τπεχζπλα ζεσξνχληαη επίζεο θαη ηα 

ρακειά επίπεδα ηεο βηηακίλεο D
3
, εμ αηηίαο ηεο λεθξηθήο βιάβεο (80), φπσο 

επίζεο θαη ε ελαπφζεζε αιάησλ αζβεζηίνπ ζηνπο βιαβέληεο θαη λεθξσκέλνπο 

κχεο (2). Βέβαηα ε ππαζβεζηηαηκία πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ νμεία θάζε ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα αληηκεησπίδεηαη ζεξαπεπηηθά, αθνχ 

ζπλήζσο είλαη αζπκπησκαηηθή θαη ε ρνξήγεζε αζβεζηίνπ, απιά απμάλεη ηελ 

πνζφηεηα ησλ αιάησλ αζβεζηίνπ πνπ ζα ελαπνηεζνχλ ζηα καιαθά κφξηα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαηά ηε θάζε απηή. 

Τπεξαζβεζηηαηκία: Έρεη δηαπηζησζεί θαη ππεξαζβεζηηαηκία θαηά ηελ ΟΝΑ απφ 

κπνζθαηξηλνπξία. πλήζσο εκθαλίδεηαη θαηά ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο δηνπξεηηθήο 

θάζεο, αλ θαη έρεη αλαθνηλσζεί θαη θαηά ηελ νιηγνπξηθή θάζε. πλήζσο 

δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ 3εο - 11εο εκέξαο ηεο δηνπξεηηθήο θάζεο θαη ζρεηίδεηαη κε 

θαηαζηνιή έθθξηζεο ηεο παξαζνξκφλεο (PTH), ρακειά επίπεδα 1,25(ΟΖ)2D3, 

κεησκέλε νζηηθή απνξξφθεζε θαη θηλεηνπνίεζε θαη ελαπνζέζεηο αζβεζηίνπ 

ζηνπο ηζηνχο (81, 82). Οη Feinstein θαη ζπλ. δηαπίζησζαλ ππεξαζβεζηηαηκία ζε 

δχν αζζελείο κε κπνζθαηξηλνπξηθή ΟΝΑ, ζηνλ έλα 14 θαη ζηνλ άιιν 55 εκέξεο 

απφ ηελ έλαξμε ηεο δηνπξεηηθήο θάζεο. Ο πξψηνο αζζελήο θαηά ηε θάζε απηή 

είρε θαη απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, ε νπνία κεηψζεθε ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα 

φηαλ απνθαηαζηάζεθε ε ππεξαζβεζηηαηκία (83). 

Ζ ππεξαζβεζηηαηκία κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δσή ηνπ αζζελή, φηαλ 

παξνπζηάδεηαη επί ππάξμεσο ππεξθσζθαηαηκίαο, νπφηε ππάξρνπλ ελαπνζέζεηο 

ζπκπιφθσλ αζβεζηίνπ-θσζθφξνπ ζε καιαθνχο ηζηνχο θαη δσηηθά φξγαλα, φπσο 

ζηελ θαξδηά θαη ζηνπο πλεχκνλεο, κε απνηέιεζκα ηε ζνβαξή θαξδηνπλεπκνληθή 

αλεπάξθεηα. 

Φσζθφξνο: Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ θσζθφξνπ ζηα κπηθά θχηηαξα είλαη επίζεο 

πςειή ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνζφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν. Έηζη 

αλακέλεηαη ππεξθσζθαηαηκία ζε εθηεηακέλε κπηθή θαηαζηξνθή (απειεπζέξσζε 

θσζθφξνπ απφ ηελ πδξφιπζε ηνπ ATP ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ) (84). κσο φηαλ ε 

λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη θπζηνινγηθή, ηα επίπεδα ηνπ θσζθφξνπ είλαη 

θπζηνινγηθά, ελψ ζε ξαβδνκπφιπζε κε ΟΝΑ απμάλνπλ ζεκαληηθά. Χζηφζν ν 

βαζκφο ππεξθσζθαηαηκίαο πνπ παξαηεξείηαη ζε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε είλαη 

ίδηνο κ' απηφλ πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη ζε ΟΝΑ απφ άιια αίηηα (2). 

Αιιεο δηαηαξαρέο: Λόγνο νπξίαο/θξεαηηλίλεο: Φπζηνινγηθά ν ιφγνο 

νπξίαο/θξεαηηλίλεο είλαη ίζνο κε 20:1 θαη ζηε ξαβδνκπφιπζε κεηψλεηαη ζε 12:1 ή 
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6:1 (85), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ απειεπζέξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

θξεαηίλεο απφ ηνπο βιαβέληεο κχεο (δπζαλάινγε αχμεζε θξεαηηλίλεο έλαληη ηεο 

νπξίαο), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε θξεαηηλίλε (86), αλ θαη απηή ηε 

ζρέζε δελ ηελ δηαπίζησζαλ πνιινί ζηνπο αζζελείο ηνπο (2, 87). Χζηφζν ε ρξήζε 

ηνπ ιφγνπ νπξίαο πξνο θξεαηηλίλε είλαη βνεζεηηθή κφλν ζην πξψην 24σξν απφ 

ηελ έλαξμε ηεο κπηθήο βιάβεο. 

Οπξηθό: Ζ απειεπζέξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ ππξελνπσηετλψλ θαη ν 

κεηαβνιηζκφο ηνπο ζην ήπαξ παξέρνπλ ζηελ θπθινθνξία κεγάιεο πνζφηεηεο 

νπξηθνχ νμένο. Ζ κεησκέλε ζσιελαξηαθή έθθξηζε ηνπ νπξηθνχ (ιφγσ απμεκέλεο 

παξαγσγήο θαη άιισλ νξγαληθψλ νμέσλ ηα νπνία αληαγσλίδνληαη ην νπξηθφ ζηελ 

απέθθξηζή ηνπ), επίζεο ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξνπξηραηκία (88). Έληνλε αχμεζε 

ηνπ νπξηθνχ νμένο παξαηεξείηαη ζπρλά ζηε ξαβδνκπφιπζε (κέρξη θαη 50 mg/dl). 

Λεπθώκαηα νξνύ θαη νύξωλ: Τπάξρεη θαη αμηνζεκείσηε ππνιεπθσκαηηλαηκία 

ζηηο πξψηεο εκέξεο ηεο ξαβδνκπφιπζεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ έμνδν ηεο 

ιεπθσκαηίλεο απφ ηνλ αγγεηαθφ ζηνλ εμσαγγεηαθφ ρψξν, θπξίσο ιφγσ βιάβεο 

ησλ ηξηρνεηδψλ, νπφηε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ρνξήγεζε ιεπθσκαηίλεο κάιινλ 

επηηείλεη ην νίδεκα. Βέβαηα ζε κεηαηξαπκαηηθή ξαβδνκπφιπζε ν 

ππεξθαηαβνιηζκφο θαη ε απψιεηα ηεο ιεπθσκαηίλεο απφ ην ηξαχκα θάλνπλ ηελ 

ππνιεπθσκαηηλαηκία αθφκε εληνλφηεξε. Ζ ππνιεπθσκαηηλαηκία ζεσξείηαη φηη 

απνηειεί πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα γηα ΟΝΑ. Απηφ πηζαλά νθείιεηαη ζην φηη θαηά 

ηελ ππνιεπθσκαηηλαηκία ηα επίπεδα ηεο α
2
-ζθαηξίλεο ζην αίκα είλαη ρακειά, κε 

απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κ' απηή κεγάιεο πνζφηεηεο 

κπνζθαηξίλεο, έηζη ψζηε ε ειεχζεξε κπνζθαηξίλε λα κπνξεί λα επηδξά 

πεξηζζφηεξν λεθξνηνμηθά (3). 

Ζ ιεπθσκαηνπξία ζηελ ξαβδνκπφιπζε είλαη πνιχ ζπρλή (67-90%). Δίλαη κέηξηα, 

φκσο κπνξεί ζπάληα λα θζάζεη θαη ζηα 3 gr/24σξν. 

Λεπθνθπηηάηωζε: Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ξαβδνκπφιπζε έρεη δηαπηζησζεί 

αξθεηά ζπρλά θαη ιεπθνθπηηάξσζε (γχξσ ζηα 20.000 θ.θ.ρ.), ρσξίο λα ππάξρεη 

ινίκσμε. 

Γεληθή νύξωλ: Σν εηδηθφ βάξνο ησλ νχξσλ ζε ξαβδνκπφιπζε είλαη πςειφηεξν 

απφ 1025, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

κπνζθαηξίλεο (6, 11). 

ηε κπνζθαηξηλνπξία ε αληίδξαζε ηεο βελδηδίλεο είλαη ζεηηθή γηα αίκα (ζπλήζσο 

3+ έσο 4+), φκσο ζηελ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ νχξσλ δελ πξέπεη λα 

δηαπηζηψλνληαη πάλσ απφ 5 εξπζξά θ.ν.π. Αλ πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξα εξπζξά 

ηφηε ε εμέηαζε δελ είλαη δηαθσηηζηηθή. ε πεξίπησζε ρξσζκέλσλ νχξσλ, ε 

δηαθνξηθή δηάγλσζε πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ πνξθπξία, ηελ κπνζθαηξηλνπξία θαη 

ηελ αηκνζθαηξηλνπξία. Ζ πνξθπξία απνθιείεηαη απφ ηελ αληίδξαζε βελδηδίλεο θαη 

νξζνηνινπτδίλεο πνπ είλαη αξλεηηθέο θαη νη νπνίεο είλαη ζεηηθέο ζηηο άιιεο δχν 

θαηαζηάζεηο. ηελ αηκνζθαηξηλνπξία ν νξφο είλαη ξνδέ (ιφγσ ηνπ φηη ε 

αηκνζθαηξίλε ζπλδέεηαη κε ηελ απηνζθαηξίλε ηνπ νξνχ) θαη ηα κπηθά έλδπκα ηνπ 

νξνχ είλαη θπζηνινγηθά, ελψ ζηε κπνζθαηξηλνπξία ν νξφο δελ είλαη ρξσζκέλνο 
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θαη ηα κπηθά έλδπκα είλαη απμεκέλα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κπνζθαηξίλε γηα 

λα ρξσκαηίζεη ηα νχξα θαη λα γίλεη νξαηή  ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 100 mg/dl 

κπνζθαηξίλεο. Έηζη έλα dipstic νξζνηνινπτδίλεο είλαη αξθεηφ γηα λα ζέζεη ηε 

δηάγλσζε, ηδηαίηεξα φηαλ ην ηζηνξηθφ θαη ε θπζηθή εμέηαζε ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο (89). Ζ ζπλχπαξμε αηκαηνπξίαο σζηφζν δελ επηηξέπεη ηε 

δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο κε ηε δνθηκαζία ηεο νξζνηνινπτδίλεο. Βέβαηα ε 

κπνζθαηξίλε κπνξεί λα κελ αληρλεχεηαη ζηα νχξα αλ ν αζζελήο θζάζεη ζην 

λνζνθνκείν ζρεηηθά αξγά, γη' απηφ θαη ε απνπζία κπνζθαηξηλνπξίαο, δελ 

απνθιείεη ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο. Αξλεηηθφ test νξζνηνινπτδίλεο 

βξέζεθε ζε πνζνζηφ 18% αζζελψλ κηαο κειέηεο (17). 

Μεηαβνιηθή νμέωζε: ε ξαβδνκπφιπζε δηαπηζηψλεηαη θαη κεηαβνιηθή νμέσζε 

(90, 91). Οθείιεηαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ PO4
3- θαη SO4

2- 

εμαηηίαο ηεο κπηθήο θαηαζηξνθήο. 

 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΟΝΑ ΑΠΟ ΡΑΒΓΟΜΤΟΛΤΖ 

 

Γελ εκθαλίδνπλ ΟΝΑ φινη νη αζζελείο κε ξαβδνκπφιπζε. Ζ ζπρλφηεηά ηεο 

θπκαίλεηαη απφ 17-35% ζηνπο ελήιηθεο θαη απφ 5-50% ζηα παηδηά (3, 21, 92, 93). 

Ζ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε απνηειεί ην 9% ησλ ΟΝΑ (94) ή θαη πεξηζζφηεξν (92, 

93), σζηφζν ε ξαβδνκπφιπζε δελ νδεγεί πάληνηε ζε ΟΝΑ (πηζαλά λα 

ζπκβάιινπλ θαη άιινη παξάγνληεο ζηελ εκθάληζή ηεο, φπσο ν βαζκφο 

αθπδάησζεο) (92).  

Δπίζεο ε ξαβδνκπφιπζε επζχλεηαη γηα ην 5-10% ησλ ΟΝΑ πνπ αληηκεησπίδνληαη 

ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ) (95, 96). 
 
ΠΟΡΔΗΑ - ΔΚΒΑΖ 

 

Ζ θιηληθή έθβαζε ηεο κε ηξαπκαηηθήο ξαβδνκπφιπζεο είλαη παξφκνηα κ' απηή ηεο 

ΟΝΑ άιιεο αηηηνινγίαο, κε ηελ χπαξμε βέβαηα ζηελ πξψηε ησλ πξφζζεησλ 

ζπκπησκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

ξαβδνκπφιπζε. Δπίζεο εμαηηίαο ηεο έληνλεο κπηθήο βιάβεο ππάξρεη ζηε 

ξαβδνκπφιπζε έληνλνο θαηαβνιηζκφο θαη αληίζηνηρεο βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο, 

φπσο ππεξθαιηαηκία, ππεξνπξηραηκία θαη ππεξθσζθαηαηκία, φπσο επίζεο θαη 

ζνβαξή κεηαβνιηθή νμέσζε. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο ην ράζκα ησλ αληφλησλ 

απμάλεη πνιχ (πεξηζζφηεξν απ' φηη ζηηο άιιεο ΟΝΑ).  

Οη αζζελείο έρνπλ ζπλήζσο ππξεηφ, ηαρπθαξδία θαη ιεπθνθπηηάξσζε, ρσξίο λα 

ππάξρεη ινίκσμε. Ζ ππαζβεζηηαηκία είλαη ζπρλή ζηελ νιηγνπξηθή θάζε θαη 

αθνινπζείηαη απφ ππεξαζβεζηηαηκία ζηε δηνπξεηηθή.  

Ζ δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε είλαη ζπρλή, φπνπ ηα πξντφληα δηάζπαζεο ηνπ 

ηλσδνγφλνπ δηαπηζηψλνληαη ζηα νχξα θαη ζην αίκα, ππάξρεη ζξνκβνπελία, 

ππντλσδνγνλαηκία θαη παξαηεηακέλνο ρξφλνο πξνζξνκβίλεο. 
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ΠΡΟΓΝΧΖ 
 

Ζ πξφγλσζε ηεο ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε είλαη θαιή (71, 97), αξθεί λα αξρίζεη 

έγθαηξα ε ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (φηαλ ππάξρεη έλδεημε) (98). Ζ 

ζπλνιηθή επηβίσζε είλαη πεξίπνπ 77% (100) ή ε ζλεζηκφηεηα θπκαίλεηαη απφ 5-

10% (8) ή θαη‟ άιινπο 20% (99), ελψ ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο είλαη ν θαλφλαο θαη ζπλήζσο ζπκβαίλεη κέζα ζε 7-14 εκέξεο. Ο 

ζάλαηνο θπξίσο νθείιεηαη ζε κεηαβνιηθά αίηηα. Ζ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε ζε 

αζζελείο κε δηαβεηηθή θεηνμέσζε έρεη θαθή πξφγλσζε, ελψ ε πξψηκε έλαξμε 

αηκνθάζαξζεο ζεξαπεπηηθά ίζσο ηελ βειηηψλεη (101). 

 
ΠΡΟΛΖΦΖ 

 

Γηα ηελ πξφιεςε ηεο ΟΝΑ απφ κπνζθαηξηλνπξία πξέπεη λα ζηνρεχνπκε ζηε 

δηφξζσζε ηεο ππνγθαηκίαο, ζηελ απνηξνπή ηεο ζσιελαξηαθήο απφθξαμεο, ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο νμπνπξίαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε (εθθαζάξηζε) ησλ 

απειεπζνχκελσλ ειεπζέξσλ ξηδψλ Ο2. Έηζη αζζελείο κε CPK >800.000 IU/L πνπ 

έιαβαλ πξψηκα επηζεηηθή ζεξαπεία δελ εκθάληζαλ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε 

(102). 

κσο πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ΟΝΑ απφ κπνζθαηξίλε απνηειεί ν 

βαζκφο αχμεζεο ηνπ Κ+ θαη ηνπ θσζθφξνπ ηνπ νξνχ, ν βαζκφο θαηαζηνιήο ηεο 

παξαγσγήο ιεπθσκαηίλεο θαη ε χπαξμε αθπδάησζεο. Γηα λα αλαγλσξίζνπλ νη 

Gabow θαη ζπλ. πνηνη αζζελείο ζα θάλνπλ ΟΝΑ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε θαη ζεψξεζαλ φηη απηνί κε ηηκέο R<0,1 δείρλνπλ φηη βξίζθνληαη ζε κηθξφ 

θίλδπλν γηα ΟΝΑ, ελψ απηνί κε ηηκέο R ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ 0,1 ζα θάλνπλ κε 

κεγάιε πηζαλφηεηα ΟΝΑ: 

 

R = 0,7 (K+ ζε mEq/L) + 1,1 (θξεαηηλίλε νξνχ) + 0,6 (ιεπθσκαηίλε νξνχ) - 6,6 

 

Χζηφζν, ν ηχπνο απηφο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε ιάζνο ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα, 

φκσο ζπάληα νδεγεί θαη ζε ιάζνο αξλεηηθά. Έηζη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα γηα ΟΝΑ πξέπεη λα αξρίδεη ε πξνιεπηηθή αγσγή γηα λα απνηξαπεί. 

Σα επίπεδα ηεο CPK δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηεο ΟΝΑ ή κε ηα 

επίπεδα ησλ άιισλ βηνρεκηθψλ παξακέηξσλ (2), γεγνλφο κε ην νπνίν δε 

ζπκθσλνχλ άιινη (3). Οη Feinfeld θαη ζπλ. δηαπίζησζαλ φηη ζε ξαβδνκπφιπζε ηα 

επίπεδα ηεο κπνζθαηξηλνπξίαο πξέπεη λα θζάζνπλ ζ‟ έλα θξηηηθφ επίπεδν γηα λα 

πξνθχπηεη ηειηθά ΟΝΑ (103). κσο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε αθπδάησζε θαη ην shock, νη νπνίνη 

βέβαηα δελ είλαη ζπάληνη ζε κεηαηξαπκαηηθή ξαβδνκπφιπζε. Αθφκε, ε αχμεζε ηεο 

δηαπεξαηφηεηαο ησλ ηξηρνεηδψλ ηφζν ζηα πγξά, φζν θαη ζηε ιεπθσκαηίλε, πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε ξαβδνκπφιπζε νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ελδαγγεηαθνχ φγθνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη θαη ε αηκάησζε ησλ λεθξψλ. ε αζζελείο κε 
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ξαβδνκπφιπζε ε ΟΝΑ κπνξεί λα απνηξαπεί κε ηε καδηθή ρνξήγεζε πγξψλ, έηζη 

ψζηε λα δηαηεξείηαη θπζηνινγηθφο ν ελδαγγεηαθφο φγθνο πγξψλ. Ίζσο είλαη 

απαξαίηεην λα ρνξεγνχληαη αθφκε θαη 6-10 L NaCI 0,9% (9) (ή θαιχηεξα 

εκηηζφηνλν δηάιπκα NaCI+ 75 mEq NaHCO3/L νξνχ) κέζα ζηηο πξψηεο 12-24 

ψξεο γηα λα δηαηεξεζεί ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ε αξηεξηαθή πίεζε, ππφ ηνλ 

έιεγρν βέβαηα ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο. κσο αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρεη 

αθπδάησζε είλαη απαξαίηεηεο κεγάιεο πνζφηεηεο πγξψλ γηα λα αληηθαζίζηαηαη ν 

φγθνο ησλ πγξψλ πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηνλ αγγεηαθφ ζηνλ εμσαγγεηαθφ ρψξν 

(ιφγσ ηεο απμεκέλεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ ηξηρνεηδψλ) θαη γηα λα δηαηεξεζεί ν 

φγθνο ησλ νχξσλ ζε πςειά επίπεδα, δηακέζνπ ηνπ απμεκέλνπ ελδαγγεηαθνχ 

φγθνπ. Χζηφζν δελ ζπζηήλνληαη δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπ Κ+ ή γαιαθηηθά (12). 

Οη Ron θαη ζπλ. ζε 7 αζζελείο πνπ θαηαπιαθψζεθαλ απφ έλα θηίξην πνπ 

θαηέξξεπζε θαη είραλ ζχλδξνκν θαηαρψζεσο - crush syndrome, εθάξκνζαλ ηε 

γξήγνξε ρνξήγεζε πγξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ βξέζεθαλ νη αζζελείο κέζα ζηα 

εξείπηα, ε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ νπνίσλ κέζα ζηα ζπληξίκκηα ήηαλ απφ 1-28 

ψξεο. ινη νη αζζελείο ιάκβαλαλ ηφζα πγξά ψζηε λα απνβάιινπλ γηα ηηο 

επφκελεο 60 ψξεο 300 ml νχξσλ αλά ψξα. Σα πγξά πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ 4,5% 

NaCI κέζα ζε D/W 5%, κέζα ζην νπνίν πξνζζέηνληαλ θαη NaHCO3 (44 mEq), 

έηζη ψζηε ηα νχξα λα γίλνληαη αιθαιηθά (pH>6,5). ‟ φζνπο αζζελείο δελ είραλ 

ηθαλνπνηεηηθή δηνχξεζε ρνξεγήζεθε καλληηφιε (1 gr/kgΒ) θαη ζ‟ φζνπο έγηλαλ 

αιθαιηαηκηθνί δφζεθε αθεηαδνιακίδε. Απνηέιεζκα ηεο αγσγήο απηήο ήηαλ νη 

αζζελείο θαηά ην δηάζηεκα ησλ 60 σξψλ λα γίλνπλ ζεηηθνί ζε πγξά (θαηά 12 

πεξίπνπ L ν θαζέλαο), αιιά λα κελ εκθαλίζεη θαλέλαο ΟΝΑ. Σα επηπιένλ πγξά 

πνπ δφζεθαλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηα βιακκέλα κέιε, ηα νπνία παξνπζίαδαλ 

έληνλν νίδεκα, γηα ην νπνίν δελ ρξεηάζηεθε θακία ηαηξηθή παξέκβαζε. Φαίλεηαη 

φηη ε γξήγνξε έλαξμε ρνξήγεζεο πγξψλ, ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ νχξσλ πνπ 

απνβάιινληαη αλά ψξα θαη ε αιθαινπνίεζε ησλ νχξσλ απνηεινχλ ζεκαληηθά 

πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ΟΝΑ απφ ηξαπκαηηθή ξαβδνκπφιπζε 

(104). Βεβαίσο ε πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηεο αιθαινπνίεζεο ησλ νχξσλ ζηελ 

απνηξνπή ηεο ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε δείρζεθε ζε πεηξακαηφδσα, ζηα νπνία 

ρνξεγήζεθε κπνζθαηξίλε, φπνπ απηά κε pH νχξσλ<6 εκθάληζαλ ΟΝΑ, ελψ απηά 

κε pH νχξσλ >6 δελ εκθάληζαλ (105), γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη φηαλ ην pH ηνπ 

αίκαηνο είλαη >7,50. 

Δθηφο απφ ηε ρνξήγεζε πγξψλ ηα δηνπξεηηθά θαη εηδηθφηεξα ε καλληηφιε (δφζε 10 

ml/ψξα δηαιχκαηνο 15%) κε ή ρσξίο θνπξνζεκίδε παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ΟΝΑ απφ κπνζθαηξίλε. H καλληηφιε κπνξεί λα βειηηψζεη ηε λεθξηθή 

ιεηηνπξγία δηακέζνπ πνιιψλ κεραληζκψλ. Πξψηα απ‟ φια δελ επηηξέπεη 

(ειαρηζηνπνηεί) ηελ ελαπφζεζε ηεο αίκεο ζηα ζσιελάξηα. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ 

ελδαγγεηαθνχ φγθνπ (κεηαθηλεί Ζ2Ο απφ ηνλ ελδνθπηηάξην ρψξν, νπφηε κεηψλεη θαη 

ην θπηηαξηθφ νίδεκα) θαη κεηψλεη ηε γινηφηεηα ηνπ αίκαηνο, επηδξάζεηο πνπ είλαη 

νινθάλεξν φηη βειηηψλνπλ ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία. Ζ καλληηφιε επίζεο είλαη 

γλσζηφο αγγεηνδηαζηαιηηθφο παξάγνληαο (απμάλεη ηε λεθξηθή ξνή αίκαηνο θαη 
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κπνξεί δηακέζνπ ηεο επίδξαζεο απηήο λα πξνάγεη ηε δηνχξεζε, φπσο θαη ηνλ 

GFR), ελψ είλαη θαη εθθαζαξηζηήο ειεχζεξσλ ξηδψλ Ο2. Οη Eneas θαη ζπλ. ζε 20 

αζζελείο κε κπνζθαηξηλνπξία δηαπίζησζαλ φηη κεξηθνί ηνπιάρηζηνλ αζζελείο 

απαληνχλ ζηελ αγσγή απηή θαη ζεψξεζαλ φηη απηή ηξνπνπνηεί ηελ θιηληθή πνξεία 

ηελ κπνζθαηξηλνπξηθήο ΟΝΑ (12, 106). 

Σν θχξην ζηάδην πξφιεςεο ηεο ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε πεξηιακβάλεη ηε 

ρνξήγεζε NaHCO3. ηφρνο είλαη λα δηαηεξνχληαη ηα νχξα αιθαιηθά, έηζη ψζηε λα 

εκπνδίδεηαη ε δηάζπαζε ηεο κπνζθαηξίλεο (πνπ γίλεηαη ζε pH<5,6) ζε 

αηκνζηδεξίλε (24). Ζ ρνξήγεζε NaHCO3 έρεη πξνηαζεί σο πξνιεπηηθφ κέηξν 

(106), αλ θαη άιινη δελ ην ζπληζηνχλ (107). Σα NaHCO3 ζχκθσλα κ' απηνχο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ρνξήγεζή ηνπο πξέπεη λα δίλνληαη άζρεηα αλ ππάξρεη ή φρη 

κεηαβνιηθή νμέσζε. Πξφζθαηα ζε αζζελή καο κε λφζν McArdle πνπ έθαλε έληνλε 

ξαβδνκπφιπζε (CPK=80000 U/L) ηέζεθε αγσγή κε 3000 ml D/W 5%, φπνπ κέζα 

ζε θάζε L πξνζηέζεθαλ 40 NaHCO3 θαη ζε ιήςε πγξψλ απφ ην ζηφκα, έηζη ψζηε 

ν φγθνο ησλ νχξσλ λα είλαη πάλσ απφ 4000 ml αλά 24σξν θαζεκεξηλά. Ο 

αζζελήο κεηά απφ λνζειεία 11 εκεξψλ δελ εγθαηέζηεζε ΟΝΑ θαη εμήιζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε (67). 

Σέινο έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο, έηζη ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα απνηξέπνληαη ή λα 

αληηκεησπίδνληαη ζνβαξέο επηπινθέο ηεο, φπσο ε ππεξθαιηαηκία θαη ε 

ππαζβεζηηαηκία (108). 

Οη πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ φπνπ ηα πεξηζηαηηθά κε ξαβδνκπφιπζε θαη ΟΝΑ είλαη 

πάξα πνιιά θαη ηαπηφρξνλα, ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη πξνεηνηκαζία. 

Έηζη ε ε Γηεζλήο Έλσζε Νεθξνιφγσλ ίδξπζε ην 1995 ηελ Renal Disaster Relief 

Task Force (RDRTF), πνπ πεξηιακβάλεη έηνηκν κεραληζκφ επέκβαζεο κε 

εζεινληέο θαη εμνπιηζκφ, κε απνηέιεζκα λα επεκβαίλεη άκεζα φπνπ ππάξρεη 

αλάγθε (109, 110). Ο Δπξσπατθφο θιάδνο ηεο νξγάλσζεο απηήο έδξαζε 

απνηειεζκαηηθά ζην ζεηζκφ ηνπ Μαξκαξά ην 1999, φπνπ αξθεηέο εθαηνληάδεο 

κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ, ππθλά δηαιχκαηα αηκνθάζαξζεο, θίιηξα, 

θαζεηήξεο αηκνθάζαξζεο θαη ηνληαιιαθηηθέο ξεηίλεο (kayexalate) παξαζρέζεθαλ 

ζηελ Σνπξθία. Αληηκεησπίζηεθαλ 462 αζζελείο κε ΟΝΑ θαη έγηλαλ πεξίπνπ 5000 

ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο, κε απνηέιεζκα λα επηηεπρζεί ε κε αλακελφκελε πνιχ 

ρακειή ζλεζηκφηεηα (<19%) (76). 

 
ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

Ζ αξρηθή αληηκεηψπηζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε γξήγνξε 

δηφξζσζε ησλ κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ (ηδηαίηεξα ηεο ππεξθαιηαηκίαο), ηεο 

ππεξζεξκίαο θαη ηεο ππνγθαηκίαο. Ζ παξαπέξα κπηθή λέθξσζε πξέπεη λα 

απνηξέπεηαη δηακέζνπ δηαθνπήο ησλ κπηθψλ ζπαζκψλ αλ ππάξρνπλ. Γεληθά ε 

παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε αζζελνχο κε ξαβδνκπφιπζε είλαη πνιχπιεπξε 

θαη απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή (Πίλαθαο 3). 
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ηφρνο Παξέκβαζε 

 

Πξφιεςε θαη έγθαηξε αλίρλεπζε ηεο 

ξαβδνκπφιπζεο 

 

 

Πεξηνξηζκφο επηπιένλ κπηθήο βιάβεο 

(πηζαλφ ζε νξηζκέλνπο αζζελείο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχμεζε ηεο θάζαξζεο ηνμηλψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απμεκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα 

 

 

 

Έιεγρνο ρξψκαηνο θαη φγθνπ νχξσλ 

Λήςε ζπλερφκελσλ δεηγκάησλ νξνχ 

γηα CPK 

 

Σαρχο απεγθισβηζκφο παγηδεπκέλσλ 

αηφκσλ (πξνζνρή ζε ππνγθαηκία θαη 

ζχλδξνκν επαλαηκάησζεο) 

Πεξηνξηζκφο ρξφλνπ  αθηλεηνπνίεζεο 

Αθαίξεζε ξνχρσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

νμπγφλσζε 

Έιεγρνο αζζελνχο γηα ζχλδξνκν 

δηακεξηζκαηνπνίεζεο 

Φαζθηνηνκή φπνπ ρξεηάδεηαη 

Υνξήγεζε αληηνξψλ, αληηβηνηηθψλ ή 

αληίδνησλ φπνπ ρξεηάδεηαη 

 

Γηαηήξεζε θαιήο πνζφηεηαο νχξσλ 

αλά ψξα (>150 ml/ψξα) κε 

Σνπνζέηεζε νπξνθαζεηήξα 

Γηαζηνιή ελδαγγεηαθνχ φγθνπ κε 

ηζφηνλνπο νξνχο 

Αιθαινπνίεζε νχξσλ (pH>6) 

Έγρπζε καλληηφιεο 

Υνξήγεζε θνπξνζεκίδεο 

Έλαξμε αηκνθάζαξζεο 

Έλαξμε ζπλερνχο αηκνδηήζεζεο 

 

Παξαθνινχζεζε αζζελνχο γηα πηζαλή 

εκθάληζε ΟΝΑ 

Έιεγρνο pH νχξσλ θαη νξνχ αζζελνχο 

Πεξηνξηζκφο λεθξνηνμηθψλ 

παξαγφλησλ 

Έιεγρνο θαξδηαθήο θαη αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο (παξνρή ππνζηήξημεο 

φπνπ ρξεηάδεηαη) 

Δθηίκεζε αζζελνχο γηα πηζαλέο 

επηπινθέο 

 

Πίλαθαο 3. Παξαθνινχζεζε αζζελνχο κε ξαβδνκπφιπζε 
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χλδξνκν θαηαρψζεσο: Ο πξψηνο ζηφρνο ζε ζχλδξνκν θαηαρψζεσο είλαη λα 

αλαπιεξσζνχλ ηα πγξά ηνπ εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ πνπ "κεηαθηλήζεθαλ" ζηνλ 

ελδνθπηηάξην, ρνξεγψληαο απφ 10-20 L αλά εκέξα θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα 

θαηαζηνιήο κηαο πηζαλήο ππεξθαιηαηκίαο ή θαη λα αληηκεησπηζηεί απηή αλ 

ππάξρεη κε ρνξήγεζε NaHCO3 ή γιπθνληθνχ αζβεζηίνπ. Πξέπεη σζηφζν λα 

ζεκεησζεί φηη ζαλαηεθφξνο ππεξθαιηαηκία (>8 mEq/L) κπνξεί λα εκθαληζηεί κέζα 

ζε 1-2 ψξεο απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αζζελή απφ ην αληηθείκελν πνπ ηνλ 

θαηαπιάθσζε (9). Θαλαηεθφξνο ππεξθαιηαηκία ήηαλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αηηίεο ζαλάηνπ ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζην ζεηζκφ ηεο Ακεξηθήο ην 1988 (111). 

Ζ έγθαηξε ρνξήγεζε β-αδξελεξγηθψλ αγσληζηψλ ζε εηζπλνή (ζαιβνπηακφιε, 

ζαικεηεξφιε θ.ά) γηα ηελ ππνθαιηαηκηθή ηνπο δξάζε ζπζηήλεηαη γηα ην δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί κέρξη λα θζάζεη ν αζζελήο ζην λνζνθνκείν. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο θαζθηνηνκήο (ρεηξνπξγηθή δηάλνημε πεξηηνλίαο) 

ζε αζζελείο κε ζχλδξνκν θαηαρψζεσο πξέπεη αλ είλαη δπλαηφ λα απνθεχγεηαη. 

Αλ φκσο είλαη απαξαίηεηε πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ξηδηθφ θαζαξηζκφ ησλ 

βιακκέλσλ ηζηψλ, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ινίκσμε ηεο πεξηνρήο, δηφηη απηή 

απνηειεί ζήκεξα ηε ζεκαληηθφηεξε αηηία ζαλάηνπ ησλ αζζελψλ κε ηξαπκαηηθή 

ξαβδνκπφιπζε. Δμ άιινπ ε ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ηέηνησλ αζζελψλ έρεη 

πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε ρεηξνπξγηθή (112). 

Απνθαηάζηαζε φγθνπ: Ο κεησκέλνο ελδαγγεηαθφο φγθνο πξέπεη λα 

απνθαζίζηαηαη κε ηε ρνξήγεζε επαξθνχο πνζφηεηαο πγξψλ, ηα νπνία αλ είλαη 

δπλαηφ λα πεξηέρνπλ θαη NaHCO3 (ρνξήγεζε 70-100 mEq HCO3
-/ψξα) (113). 

Μπνξεί σζηφζν λα δνζνχλ θαη θξπζηαιινεηδή, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

απνβνιή 150-300 ml νχξσλ/ψξα (απηφ απαηηεί ρνξήγεζε 500-1000 ml/ψξα) (7, 

114). 

Γηνχξεζε - αιθαινπνίεζε νχξσλ: Έλαο θαιφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δηνχξεζεο θαη ηεο 

αιθαινπνίεζεο ησλ νχξσλ είλαη λα ηζρχεη ν θαλφλαο 800-100-100, δειαδή λα 

παξαζθεπάδεηαη έλα δηάιπκα γιπθφδεο 5% (800 ml) κέζα ζην νπνίν ζα 

πξνζηίζεληαη 100 NaHCO3 θαη 100 ml καλληηφιεο 25%, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

δίδεηαη ζε δφζε 250 ml/ψξα (ζπλνιηθή δηάξθεηα 4 ψξεο) (115). Με ηα ΝaHCO
3 

επηηπγράλεηαη αιθαινπνίεζε ησλ νχξσλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε θάζε θνξά 

πνπ ε CPK είλαη πάλσ απφ 6000 IU/L. Ζ ρξήζε ησλ NaHCO3 θαζηζηά ηε 

κπνζθαηξίλε, αιιά θαη ην νπξηθφ νμχ δηαιπηά, έηζη ψζηε λα είλαη πηζαλφ λα 

απνηξέπεη ε ΟΝΑ, αθνχ απηά εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηά ηεο. 

Οη αζζελείο πνπ έρνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηθαλνπνηεηηθή 

δηνχξεζε πξέπεη λα παίξλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ηθαλνπνηεηηθφ φγθν πγξψλ (NaCI 

0,9%), έηζη ψζηε λα αλαπιεξψλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα ζπλερίδνπλ έηζη 

εσζφηνπ ε θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ αξρίζεη λα κεηψλεηαη. 

‟ φζνπο δελ απαληνχλ ζην δηάιπκα καλληηφιεο - NaHCO3 πξέπεη λα δίλεηαη 

θνπξνζεκίδε (200-250 mg ΔΦ κέζα ζε δηάζηεκα 10-15 ιεπηψλ). Αλ 
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απνθαηαζηαζεί ε δηνχξεζε πξέπεη νη φγθνη ησλ πγξψλ πνπ ράλνληαη δηα ησλ 

νχξσλ λα δίλνληαη ηαπηφρξνλα ζηνλ αζζελή ΔΦ. 

Μείσζε νπξηθνχ: Ζ ρνξήγεζε αιινπνπξηλφιεο είλαη ρξήζηκε γηα ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο  νπξηθνχ,  αιιά  επίζεο  απηή  δξα  θαη  σο  εθαζαξηζηήο  ειεχζεξσλ 

ξηδψλ Ο2. 

Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε: Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο ρξεηάδεηαη ε ρνξήγεζε θξέζθνπ θαηεςπγκέλνπ πιάζκαηνο (ηα αηκνπεηάιηα 

δελ νθεινχλ). 

Τπναζβεζηηαηκία θαη ππεξαζβεζηηαηκία: Δλψ ε ππαζβεζηηαηκία δελ απαηηεί 

θακία αληηκεηψπηζε, ε ππεξαζβεζηηαηκία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ή θαη λα 

πξνιακβάλεηαη. ' απηφ ην ηειεπηαίν ζπκβάιιεη θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελή κε 

ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε. Ζ ρνξήγεζε δηαιπκάησλ NaCI κε θνπξνζεκίδε βνεζά 

ζηελ αληηκεηψπηζε εγθαηεζηεκέλεο ππεξαζβεζηηαηκίαο. Σέινο ε αηκνθάζαξζε κε 

δηάιπκα πνπ δελ πεξηέρεη NaHCO3 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλ ρξεηαζηεί. 

Φαηλνβαξβηηάιε: Ζ θαηλνβαξβηηάιε απμάλεη ηε δξάζε ηνπ γ-ακηλνβνπηπξηθνχ 

νμένο θαη θαηαζηέιιεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νδνχ NF-kappaB. Υνξήγεζε 

θαηλνβαξβηηάιεο ζε πνληηθνχο κείσζε ηελ νπξία, ηελ θξεαηηλίλε, ηελ SGPT, ηελ 

SGPT θαη ηελ CPK θαη ειάηησζε ηνπο δείθηεο λεθξηθήο βιάβεο κεηά απφ 

ξβδνκπφιπζε, δειαδή πεξηφξηζε ηελ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε (116). 

Δμσλεθξηθή θάζαξζε: Απηνί πνπ δελ απαληνχλ ζηα παξαπάλσ ζεξαπεπηηθά 

κέηξα πξέπεη λα αξρίδνπλ ζπκβαηηθή αηκνθάζαξζε (αθνξά ζην 28-37% ησλ 

πεξηπηψζεσλ) (117). Ζ κπνζθαηξίλε ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηεο ΜΒ απνκαθξχλεηαη δηα 

ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο, φρη φκσο θαη δηα ηνπ θίιηξνπ αηκνθάζαξζεο απφ 

θνππξνθάλε. Χζηφζν θίιηξα πνιπαθξηινληηξίιεο επηηξέπνπλ ηε δίνδν κνξίσλ 

ΜΒ=20000 daltons, νπφηε επηηξέπνπλ θαη ηε δίνδν ηεο κπνζθαηξίλεο. Ζ αθαίξεζε 

απηή δηαπηζηψζεθε φηη δελ είλαη ζεκαληηθή φηαλ ε κπηθή βιάβε είλαη έληνλε. Απφ 

ηνπο 29 αζζελείο κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε νη 13 (7 κε νιηγνπξηθνί θαη 6 

νιηγνπξηθνί) ρξεηάζηεθαλ αηκνθάζαξζε (2). Ζ θαζεκεξηλή αηκνθάζαξζε ζπρλά 

επηβάιιεηαη γηα ηηο πξψηεο εκέξεο, έσο φηνπ ε εθηεηακέλε κπηθή θαηαζηξνθή 

πεξηνξηζηεί θαη κεησζεί ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο νπξίαο θαη ηνπ Κ+ ηνπ νξνχ. Απφ 

ηνπο δηθνχο καο αζζελείο νη 8 ρξεηάζηεθαλ εμσλεθξηθή θάζαξζε (67). 

Οη ζπλερείο κέζνδνη ζεξαπείαο (ΦΦΑ), αλ θαη αθαηξνχλ ζηαδηαθά ηα δηαιπκέλα 

κφξηα θαη δηνξζψλνπλ ην ηζνδχγην ηνπ Ζ2Ο, έρνπλ κεηνλεθηήκαηα (ρξεηάδνληαη 

ζπλερή ρνξήγεζε αληηπεθηηθψλ θαη άξα δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

ηξαπκαηηθή ξαπδνκπφιπζε). Ζ πεξηηνλατθή θάζαξζε θπζηθά δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε αζζελείο κε θαθψζεηο θνηιηάο θαη δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή 

ζηελ νμεία αθαίξεζε ηνπ Κ+ ζε πεξηπηψζεηο ππεξθαιηαηκίαο. 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε πιαζκαθαίξεζε είλαη αξθεηά θαιή γηα ηελ αθαίξεζε 

ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ κπνζθαηξίλεο (αθαηξνχληαη 31,2 mg κπνζθαηξίλεο ζε 

θάζε 3 L πιάζκαηνο πνπ αθαηξνχληαη) (116), άλ θαη απηφ ην πιενλέθηεκα δελ 

πξνζθέξεη θάπνηα σθέιεηα αθνχ ε κπνζθαηξίλε έρεη γεληθά γξήγνξν 

κεηαβνιηζκφ. 
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Ζ θαζεκεξηλή εμσλεθξηθή θάζαξζε κε ζπκβαηηθή αηκνθάζαξζε ζε αζζελείο ησλ 

ΜΔΘ κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ έθβαζή ηνπο, 

έλαληη ηεο ζεξαπείαο εκέξα παξά εκέξα (117). Μειέηεο επίζεο έδεημαλ φηη φηαλ 

ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή εμσλεθξηθήο θάζαξζεο, ε δφζε θάζαξζεο πνπ πξέπεη λα 

δίδεηαη γηα ηελ θαιχηεξε έθβαζε ησλ αζζελψλ είλαη 35 ml/kgΒ/ψξα (118). 
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Abstract: This article refers to Myoglobinuric Acute Renal Failure, which is due to 
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1. Τγεηνλνκηθή Δπηζεσξήηξηα Δξγαζίαο, MSc, Δηδηθφο Παζνινγναλαηφκνο,  Σκήκα Σερληθήο θαη 
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Γ.Ν. Καβάιαο. 

 

 

Πεξίιεςε: Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απνηειεί παγθφζκηα απεηιή κε ήδε νξαηά 

απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε ρξφληα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα θαζψο θαη ζε πγηή 

άηνκα. Δθηηκάηαη φηη ην έλα ηέηαξην ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ εθηίζεηαη ζε 

αλζπγηεηλέο ζπγθεληξψζεηο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Οη επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ην πεξηβάιινλ είλαη ζνβαξέο: αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 

πξφσξνη ζάλαηνη, απμεκέλε λνζεξφηεηα, επηξνθηζκφο θαη ππνβάζκηζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ εμαηηίαο αδσηνχρσλ θαη φμηλσλ επηθαζίζεσλ είλαη κεξηθέο κφλν 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνπηθνχ φζν θαη δηαζπλνξηαθνχ θαη έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν έληνλεο κειέηεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Ζ έθζεζε ζε 

ξχπνπο φπσο ηα αεξνκεηαθεξφκελα ζσκαηίδηα θαη ην φδνλ έρεη ζπζρεηηζζεί κε 

απμήζεηο ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ησλ εηζαγσγψλ ζε λνζνθνκείν ιφγσ 

αλαπλεπζηηθψλ θαη θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. Ζ άλνδνο ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο θαηψηεξεο αηκφζθαηξαο απμάλεη ην «θαθφ» φδνλ ηνπ 

θσηνρεκηθνχ λέθνπο, εληζρχνληαο ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ. Ηδηαίηεξνη 

είλαη νη θίλδπλνη, ιφγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, θπξίσο απφ ηα ζσκαηίδηα 

θαη ην φδνλ, γηα ηηο εππαζείο νκάδεο, φπσο ππεξήιηθεο, άηνκα κε θαξδην-

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, λενγλά θαη βξέθε. Δπίζεο, θηλδπλεχνπλ ηδηαηηέξσο 

άηνκα, πνπ ήδε ππνθέξνπλ απφ ρξφληεο αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο φπσο άζζκα, 

ζνβαξέο αιιεξγίεο ή ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ). 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε νλνκάδεηαη ε παξνπζία ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, 

δειαδή ε ζπγθέληξσζε θάζε είδνπο νπζηψλ, ζνξχβνπ, αθηηλνβνιίαο ή άιισλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο ζε πνζφηεηα ή δηάξθεηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ θαη γεληθφηεξα λα 

δηαηαξάμνπλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ζε κεγάιε ή κηθξή γεσγξαθηθή θιίκαθα (1). 
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Οη θχξηεο πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Φπζηθέο: πεγέο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, 

ππξθαγηέο δαζψλ, ζάιαζζα, ζθφλε απφ απνγπκλσκέλν έδαθνο, αιιά θαη ε 

θνζκηθή αθηηλνβνιία, κεηεσξίηεο θιπ. ε απηνχο ηνπο ξχπνπο πεξηιακβάλνληαη 

θπξίσο αησξνχκελα ζσκαηίδηα, κνλνμείδην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ρισξηνχρν 

λάηξην θαη ζεηηθά άιαηα, πδξνγνλάλζξαθεο, ακκσλία θαη πδξφζεην. 

2. Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο: Βηνκεραληθέο πεγέο (θαχζεηο, επεμεξγαζία), 

παξαγσγή θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο, κεηαθνξέο, θεληξηθή ζέξκαλζε, ππξθαγηέο 

θ.ι.π.  

Τπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη πηζαλφ λα θηάζεη ζε 

επίπεδα, πνπ δεκηνπξγνχλ αλεπηζχκεηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο θαηάζηαζεο απηήο έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο «λέθνο».  

Σν λέθνο παξνπζηάδεηαη κε δχν κνξθέο:  

α) Σν λέθνο θαπλνκίριεο, πνπ ζρεκαηίδεηαη φηαλ ζηελ αηκφζθαηξα ππάξρεη 

πςειή ζπγθέληξσζε ξχπσλ, φπσο ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) θαη αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθά ρακειή ζεξκνθξαζία θαη πςειή πγξαζία. 

Σν θαηλφκελν είλαη εληνλφηεξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη θπξίσο ηηο 

πξσηλέο ψξεο, θαηά ηηο νπνίεο επηθξαηνχλ νη παξαπάλσ θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ολνκάδεηαη θαη αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε «ηχπνπ Λνλδίλνπ», θαζψο πξψηε θνξά 

παξνπζηάζηεθε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Αγγιίαο, κε ζνβαξφηεξν επεηζφδην ην 

1952, νπφηε πέζαλαλ εθαηνληάδεο άλζξσπνη, ιφγσ ησλ αθξαίσλ ζπλζεθψλ 

αηκφζθαηξαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

β) Σν θσηνρεκηθφ λέθνο, πνπ παξνπζηάδεηαη φηαλ επηθξαηνχλ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, κεγάιε ειηνθάλεηα, κηθξή ζρεηηθά πγξαζία θαη πςειή 

ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ελψζεσλ, φπσο ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νη πδξνγνλάλζξαθεο θαη ηα πξντφληα ησλ 

αληηδξάζεψλ ηνπο. Ολνκάδεηαη θαη ξχπαλζε «ηχπνπ Λνο Άληδειεο», θαζψο εθεί 

εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ην 1943 (2).  

Οη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη δηαρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

1.Πξσηνγελείο ξχπνη  

2.Γεπηεξνγελείο ξχπνη 

Οη πξσηνγελείο ξχπνη είλαη νη ξχπνη, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ αλζξσπνγελείο 

πεγέο ξχπαλζεο. Σέηνηεο πεγέο είλαη ε βηνκεραλία, ηα απηνθίλεηα (βελδίλε, 

πεηξέιαην), ε ζέξκαλζε θ.ά. Οη θπξηφηεξνη πξσηνγελείο ξχπνη είλαη ην κνλνμείδην 

ηνπ άλζξαθα (CO), ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO), ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), ν 

κφιπβδνο (Pb), νη πδξνγνλάλζξαθεο (HC) θαη ηα ζσκαηίδηα. Οη ξχπνη απηνί καδί 

κε ην φδνλ (O3) παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο θαη νλνκάδνληαη «ζπκβαηηθνί ξχπνη» (3).  

Οη δεπηεξνγελείο ξχπνη ζρεκαηίδνληαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηνπο πξσηνγελείο κε 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο, πνπ γίλνληαη είηε κεηαμχ ηνπο είηε κε ηα θπζηθά ζπζηαηηθά 

ηεο αηκφζθαηξαο, κε ζπκκεηνρή ηνπ ειηαθνχ θσηφο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 



 

39 
 

πγξαζίαο. εκαληηθφηεξνη είλαη ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO), ην δηνμείδην ηνπ 

αδψηνπ (NO2) θαη ην φδoλ (O3) (2).  

  
ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΡΤΠΟΗ - ΟΞΗΝΖ ΒΡΟΥΖ  

 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξνη ξχπνη. 

    

 
CO  Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα 

Pb  Μφιπβδνο 

NO2, NOx Γηνμείδην ηνπ Αδψηνπ, Ομείδηα ην Αδψηνπ 

O3   δνλ 

TSP  Αησξνχκελα ζσκαηίδηα (νιηθά)  

PM10  Αησξνχκελα ζσκαηίδηα (δηακέηξνπ κηθξφηεξεο ησλ 10κm) 

PM2.5   Αησξνχκελα ζσκαηίδηα (δηακέηξνπ κηθξφηεξεο ησλ 2.5κm) 

SO2, SOx Γηνμείδην ηνπ Θείνπ, Ομείδηα ηνπ Θείνπ 

 

Άιινη ξχπνη 

  
CFCs  Υισξνθζνξάλζξαθεο 

CH4  Μεζάλην 

CO2  Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα 

HFCs  (Πνιπ)Φζνξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο 

N2O  Ομείδην ηνπ Αδψηνπ 

PFCs  Τπεξθζνξνυδξνγνλάλζξαθεο 

VOC  Πηεηηθέο (αζηαζείο) νξγαληθέο ελψζεηο 

As  Αξζεληθφ 

Cd  Κάδµην 

Ni  Νηθέιην 

 

  

Πίλαθαο 1. Κπξηφηεξνη ξχπνη 

 

Όμηλε βξνρή (acid rain) νλνκάδεηαη ην θαηλφκελν ησλ αθχζηθα φμηλσλ 

κεηεσξνινγηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, φπσο π.ρ. βξνρή, ραιάδη, ρηφλη, νκίριε, 

πάρλε, σο θαη μεξή ζθφλε. Σν επίζεην «αθχζηθα» ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί ζπλήζσο 

θαη ε θπζηνινγηθή βξνρή έρεη φμηλν ραξαθηήξα, ιφγσ ηεο δηάιπζεο ζε απηήλ 

αεξίσλ ζπζηαηηθψλ ηεο κε φμηλε ζπκπεξηθνξά, φπσο π.ρ. ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO2). H φξνο φμηλε βξνρή αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία ζε απηήλ φμηλσλ 

δηαιπκέλσλ ξχπσλ, δειαδή νπζηψλ (αεξίσλ ή κε) πνπ δελ απνηεινχλ 

θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζαξήο αηκφζθαηξαο, αιιά είλαη πξντφληα 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ή άιισλ ξππνγφλσλ αηηηψλ (π.ρ. εθαηζηεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο). Δπεηδή ηα δηάθνξα θαπζαέξηα νξπθηψλ θαπζίκσλ, φπσο ην 

πεηξέιαην θαη νη γαηάλζξαθεο, πεξηέρνπλ ζπρλά (φμηλα) νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ηνπ 
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αδψηνπ, κεηαμχ άιισλ, παξάγεηαη φμηλε βξνρή πνπ πεξηέρεη ζε δηάιπζε ηα 

αληίζηνηρα νμέα  

Ζ φμηλε βξνρή είλαη έλαο φξνο εηπκνινγηθά πνπ αλαθέξεηαη ζε φμηλν πεξηερφκελν 

βξνρήο κφλν. κσο, αθφκε θαη ην απνζηαγκέλν λεξφ, αλ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

αηκνζθαηξηθφ αέξα δηαιχεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), πνπ είλαη απφ ηα θπζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο, κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ αλζξαθηθνχ 

νμένο (H2CO3), ην νπνίν, σο αζζελέο νμχ, θάλεη φμηλν ην δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη: 

 

CO2 + H2O → H2CO3 

 

Άξα θαη ε βξνρή (θαη ηα άιια πδαηψδε κεηεσξνινγηθά θαηαθξεκλίζκαηα) ζρεδφλ 

πάληα δίλεη φμηλε αληίδξαζε, γηαηί πεξλψληαο κέζα απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα 

απνξξνθά ηνπιάρηζηνλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), πνπ είλαη απφ ηα θπζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο. Ζ κηθξή, ζρεηηθά, απηή νμχηεηα απφ έλα 

αξαηφ θαη αζζελέο νμχ δελ έρεη νξαηέο ζπλέπεηεο ζην θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ν φξνο φμηλε βξνρή δελ αλαθέξεηαη ζ‟ απηφ ην θπζηθφ 

επίπεδν νμχηεηαο, πνπ θηάλεη ηηκέο ηνπ pH ≈ 5,2. 4  

Ίζσο ζα ήηαλ αθξηβέζηεξνο ν φξνο φμηλε ξππνθφξα θαηαθξήκληζε, αιιά δηεζλψο 

έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο φμηλε βξνρή (acid rain). Σν πξφβιεκα δειαδή είλαη ε 

παξνπζία ζηε βξνρή ξχπσλ κε έληνλε φμηλε αληίδξαζε. Σέηνηνη ξχπνη είλαη ηα 

πξνεξρφκελα, ζπλήζσο απφ θαπζαέξηα, νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ ζείνπ, ηα 

νπνία δηαιπφκελα δίλνπλ ηζρπξά φμηλα θαη νμεηδσηηθά δηαιχκαηα κε πξνθαλείο 

θαη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, αιιά θαη ζηα 

νηθηζηηθά. 

Πξνέιεπζε ησλ ξχπσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ φμηλε βξνρή: 

Σα πην ζεκαληηθά αέξηα πνπ νδεγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο φμηλεο βξνρήο είλαη ην 

δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) θαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ πνπ νμεηδψλνληαη 

ζρεκαηίδνληαο δηνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO2) θαη δηαιπφκελν ζην λεξφ ζρεκαηίδεη 

ληηξηθφ νμχ (HNO3). Σα αέξηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηηο αθφινπζεο θχξηεο πεγέο: 

1. Καχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ: Τπνινγίδεηαη φηη ε αηκφζθαηξα ηεο Γεο 

επηβαξχλεηαη εηεζίσο θαηά κέζν φξν θαηά 70 kT S, κε ηε κνξθή SO2.  

2. Ζθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα: Τπνινγίδεηαη φηη ε αηκφζθαηξα ηεο Γεο 

επηβαξχλεηαη εηεζίσο θαηά κέζν φξν θαηά 7,5 kT S, κε ηε κνξθή SO2.  

3. Ππξθαγηέο: Τπνινγίδεηαη φηη ε αηκφζθαηξα ηεο Γεο επηβαξχλεηαη εηεζίσο θαηά 

κέζν φξν θαηά 2,8 kT S, κε ηε κνξθή SO2.  

4. Βηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Μηα ζεηξά βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ παξάγεη 

δηκεζπινζνπιθίδην (CH3SCH3), πνπ ηειηθά νμεηδψλεηαη πξνο SO2 θαη CO2.  

5. Σήμε φμηλνπ πάγνπ: Μέξνο ησλ παγνθαιπκκάησλ πνπ ηήθνληαη ιφγσ ηνπ 

θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πεξηείραλ δηαιπκέλα φμηλα αέξηα, πξνεξρφκελα 

θπξίσο απφ ηελ εληνλφηεξε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επνρήο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ.  
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Οη επηζηήκνλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη θαη άκεζεο βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία: 

Απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ κνξθψλ θαξθίλνπ θαη επηβαξχλεηαη 

ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ζε αλζξψπνπο κε πξνδηάζεζε άζζκαηνο (5).  
 
ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

 

Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζπλδέεηαη κε ηηο κεγάιεο απμήζεηο ζηηο ηαηξηθέο 

δαπάλεο, ηε λνζεξφηεηα θαη ππνινγίδεηαη φηη πξνθαιεί πεξίπνπ 800.000 

πξφσξνπο ζαλάηνπο εηεζίσο ζε φιν ηνλ θφζκν (6)  

Οη επηδξάζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ έθζεζε ζηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη πνιππνίθηιεο θαη ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2 (7): 

 

 

• Απμεκέλε ζλεηφηεηα απφ θαξδηαγγεηαθά θαη πλεπκνληθά λνζήκαηα:  

Θλεηφηεηα απφ πλεπκνληθή ή θαξδηαθή λφζν πέξαλ ηεο αλακελφκελεο 

ζπρλφηεηαο. 

  

Αχμεζε λνζειεηψλ θαη ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ  

ζκαηνο: 

Αχμεζε επηζθέςεσλ ζηνπο ηαηξνχο θαη ρξήζεο θαξκάθσλ, κείσζε ηεο 

εθπλεπζηηθήο ξνήο.  

• Έθπησζε ακπληηθψλ κεραληζκψλ:  

Διάηησζε βιελλνθξνζζσηήο θάζαξζεο, κείσζε ιεηηνπξγηθφηεηαο 

καθξνθάγσλ Φιεγκνλή πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο:  

Βξνγρνθπςειηδηθή έθπιπζε (θχηηαξα, κεζνιαβεηέο, πξσηεΐλεο) 

• Αχμεζε λνζεξφηεηαο απφ ην αλαπλεπζηηθφ:  

Απμεκέλνο αξηζκφο πλεπκνληθψλ ινηκψμεσλ θαη ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ γηα  

αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα. Αχμεζε αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Μεησκέλε 

πλεπκνληθή ιεηηνπξγία: πηξνκέηξεζε, αληηζηάζεηο αεξαγσγψλ. Απμεκέλε 

βξνγρηθή αληηδξαζηηθφηεηα Πξφθιεζε κε κεηαρνιίλε, ηζηακίλε θ.ι.π.  

 

 

Πίλαθαο 2. Οη επηδξάζεηο ζηελ πγεία θαη βηνινγηθνί δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

 

  
ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΧΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ ΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 

Δμαθνινπζεί λα απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα ζηηο πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

ηδηαίηεξα ζηηο κεγαινππφιεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη εθηηκάηαη φηη ην 
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έλα ηέηαξην ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ εθηίζεηαη ζε αλζπγηεηλέο ζπγθεληξψζεηο 

ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ (8).  

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο γηα ηε 

ξχπαλζε ηνπ αέξα, ε δέζκεπζε γηα ηα λέα πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζα εκπνδίζεη 23.000 πξφσξνπο ζαλάηνπο Ακεξηθαλψλ, 1,7 

εθαηνκκχξηα πεξηπηψζεηο θξίζεο άζζκαηνο ή επηδείλσζεο ρξφληνπ άζζκαηνο, 

67.000 λέεο πεξηπηψζεηο νμείαο θαη ρξφληαο βξνγρίηηδαο θαη 22000 εηζαγσγέο ζην 

λνζνθνκείν γηα παζήζεηο αλαπλεπζηηθνχ θαηά ην έηνο 2010 (9).  

Οη ξχπνη νη πιένλ αλεζπρεηηθνί γηα ηε δεκφζηα πγεία είλαη ην ηξνπνζθαηξηθφ 

φδνλ θαη πξνπαληφο ηα ζσκαηίδηα, θπξίσο δε ηα ιεπηά ζσκαηίδηα /PM 2,5.1  

Ζ ρξφληα έθζεζε ζε εμσηεξηθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζπλδέεηαη κε κέηξηα 

κείσζε ηεο FEV1 ζε ελήιηθεο (10). Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ αξρή κηαο έμαξζεο ηεο ρξφληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο (ΥΑΠ) (11). 

θαζψο θαη λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζηα έθηαθηα ηαηξεία ιφγσ 

επαλαιακβαλφκελσλ παξνμχλζεσλ (12). Σα παηδηά είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλα 

ζηνλ θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ βξνγρηθφ άζζκα, ιφγσ ηεο αλσξηκφηεηαο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο (13).  

  
ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) 

 

Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) είλαη άρξσκν θαη άνζκν αέξην, πνπ εθπέκπεηαη, 

σο πξντφλ αηεινχο θαχζεσο, απφ πάζεο θχζεσο κεραλέο. Γελ παξνπζηάδεη 

εκθαλή ζπκπησκαηνινγία απφ ην αλψηεξν αλαπλεπζηηθφ, παξ‟ φηη εηζέξρεηαη 

ζηνλ πλεχκνλα θαη ηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία. Δλ ηνχηνηο κεηά ηελ είζνδν ζηελ 

πλεπκνληθή θπθινθνξία απνκαθξχλεη απφ ηελ αηκνζθαηξίλε ην νμπγφλν θαη 

παίξλεη ηελ ζέζε ηνπ αθνχ έρεη κεγαιχηεξε δεζκεπηηθή ηθαλφηεηα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζρεκαηίδεηαη ε αλζξαθπιαηκνζθαηξίλε. Οη πξψηεο ζπλέπεηεο ηεο 

αλζξαθπιαηκνζθαηξίλεο εθδειψλνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν κε κείσζε ηεο θπζηθήο 

θαη πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, θεθαιαιγίεο θαη αηθλίδηα απψιεηα ηεο 

ζπλεηδήζεσο, ρσξίο αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο, αθνχ δξα σο θαηαζηαιηηθφ ηνπ 

εγθεθάινπ, πνπ ζπλερηδφκελεο ηεο έθζεζεο πξνθαιεί ην ζάλαην. Θάλαηνη απφ 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) ζπλέβαηλαλ ζπρλά ζην παξειζφλ, φηαλ ν θφζκνο 

ρξεζηκνπνηνχζε καγθάιηα γηα ζέξκαλζε. Δίλαη θαλεξφ φηη ηηο ζπλέπεηεο απηέο 

πθίζηαληαη νη νδεγνί απηνθηλήησλ, πνπ ην επάγγεικα ηνπο ππνρξεψλεη λα 

θηλνχληαη ζε πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο. Δπίζεο ηα φξγαλα ηεο ηάμεσο ή θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πεξλνχλ πνιιέο ψξεο ζε 

θπθινθνξηαθνχο θφκβνπο. Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) δελ εκθαλίδεη 

αζξνηζηηθή δξάζε, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ αζξνίδεηαη ζηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, 

φκσο παξαηεηακέλε αχμεζε πξνθαιεί δειεηεξίαζε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ 

έρεη αθφκα ζεζπίζεη ηα επηηξεπφκελα φξηα ηα πεξηζζφηεξα φκσο επξσπατθά 

θξάηε έρνπλ ζεζπίζεη ζαλ νξηαθή ηηκή ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ην 

πξνηεηλφκελν φξην απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, πνπ είλαη 10 mg/m3. 
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Δπηδξά αξλεηηθά ζηελ πγεία, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζην θαξδηαγγεηαθφ θαη 

ην λεπξηθφ ζχζηεκα (14).  

  
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΘΔΗΟΤ (SO2) 

 

Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) είλαη αέξην άρξσκν θαη άνζκν ζε ρακειέο 

ζπγθεληξψζεηο, ελψ έρεη έληνλε κπξσδηά ζε πςειφηεξεο. Πξνέξρεηαη απφ ηα 

εθαίζηεηα, αιιά νη αλζξσπνγελείο θαη βιαβεξέο πεγέο ηνπ είλαη νη εθπνκπέο απφ 

ηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο, ηα δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, ηηο ρεκηθέο βηνκεραλίεο θαη 

ηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα. Δπεξεάδεη άηνκα κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 

λεαξήο θαη κεγάιεο ειηθίαο (15). Ζ εηζπλνή ηνπ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) έρεη 

δηαπηζησζεί φηη πξνθαιεί βξνγρφζπαζκν ηφζν ζε πγηείο, φζν θαη ζε 

αζζκαηηθνχο, αιιά νη αεξαγσγνί ησλ αζζκαηηθψλ είλαη πην επαίζζεηνη. Οη 

αζζκαηηθνί δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ ζε ζπγθεληξψζεηο 

θνληά ζηα 0,5 ppm, ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο, πνπ απαηηνχλ αλαπλνή απφ ην ζηφκα, 

φπσο ζε άζθεζε, αθνχ ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) απνβάιιεηαη απφ ηε κχηε. 

Έρεη δηαπηζησζεί επίζεο φηη ε ζπγθέληξσζε θαη φρη ε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο είλαη 

εθείλε πνπ θαζνξίδεη ην βαζκφ ηνπ βξνγρφζπαζκνπ (16).  

Σα πςειά επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπξηγκφ, 

βήρα, δχζπλνηα θαη άιια αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Απηφ κπνξεί λα επηηείλεη 

πθηζηάκελεο αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, φπσο βξνγρίηηδα, άζζκα, εκθχζεκα ή 

θαη λα πξνθαιέζεη θξίζεηο άζζκαηνο. Ζ ρξφληα έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

βξνγρίηηδα, ελψ ε έθζεζε ζε εμαηξεηηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο SO2 κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξή δχζπλνηα θαη πλεπκνληθφ νίδεκα. Υακειέο ζπγθεληξψζεηο 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) ζηνλ αέξα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κπνξεί λα εξεζίζνπλ 

ην αλψηεξν θαη θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Ζ καθξνρξφληα έθζεζε ζε 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνζσξηλή απψιεηα ηεο 

φζθξεζεο, θεθαιαιγία, λαπηία θαη δάιε.  

Οη πην επάισηνη ζηελ έθζεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ είλαη νη ειηθησκέλνη θαη ηα 

άηνκα (ελήιηθεο θαη παηδηά) πνπ πάζρνπλ απφ άζζκα, νη αζζελείο κε 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ρξφληα πλεπκνλνπάζεηα (βξνγρίηηδα, εκθχζεκα), 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ άζθεζε. Ζ έθζεζε ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) θαηά ηελ 

άζθεζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο ζπζηνιήο ησλ αεξαγσγψλ. Οη 

πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο καθξνρξφληαο έθζεζεο ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) ζε 

παηδηά κε αλαπλεπζηηθή λφζν, είλαη ν ζπξηγκφο, θαη ζρεηίδνληαη κε απμεκέλεο 

επηζθέςεηο ζε ζάιακν έθηαθηεο αλάγθεο. Δπεηδή ηα παηδηά εηζπλένπλ 

πεξηζζφηεξν αέξα απφ φηη νη ελήιηθεο, ζε ζρέζε κε ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο, 

ζπλήζσο είλαη πην επάισηα ζηηο επηπηψζεηο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ. Ζ 

καθξνρξφληα έθζεζε ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ παηδηνχ λα αλαπλέεη βαζηά. Ζ εηζπλνή δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κφληκε βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο (17).  
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Δπίζεο, κπνξεί λα απμήζεη ηελ επαηζζεζία ζε άιια αιιεξγηνγφλα, ηδηαίηεξα ζε 

αζζκαηηθνχο αζζελείο. Απφ κειέηεο, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε εξγαδνκέλνπο, πνπ 

εθηίζεληαη ζε πςειά επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, πξνθχπηεη απμεκέλνο θίλδπλνο 

γηα θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα (18).  

 
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ (NO2) 

 

Σν δηνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO2) είλαη αέξην ηδηάδνπζαο νζκήο. Πξνέξρεηαη κέζσ 

ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, παξνπζία ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, απφ ην κνλνμείδην ηνπ 

αδψηνπ (NO), ην νπνίν παξάγεηαη απφ απηνθίλεηα, θνξηεγά θαη βηνκεραληθνχο 

θαπζηήξεο. Απνηειεί ηνλ θχξην ξχπν ηνπ λέθνπο θαη ηεο φμηλεο βξνρήο. ρεηηθέο 

κειέηεο δείρλνπλ φηη ε καθξνρξφληα έθζεζε ζε απμεκέλα επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ 

αδψηνπ (ΝΟ2), κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία θαη λα απμήζεη ηνλ 

θίλδπλν γηα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο νμεία βξνγρίηηδα, βήρα θαη 

απφρξεκςε, ηδηαίηεξα ζηα παηδηά, ελψ ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ρξφληα βξνγρίηηδα (19).  

Ζ ρξφληα έθζεζε ζε ζσκαηίδηα δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, 

δηακέηξνπ κηθξφηεξεο ησλ 10 κm, ζπζρεηίζηεθε κε κεησκέλε FEV1 ζε ελήιηθεο 

άλσ ησλ 16 εηψλ ζε καθξνρξφληα κειέηε. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλα 

ζε ελήιηθεο άλδξεο θαη πξψελ θαπληζηέο (20).  

Μειέηε έδεημε φηη ε έθζεζε ζε πςειφηεξα επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη 

κηθξνζσκαηίδηα δηακέηξνπ κηθξφηεξε ησλ 2,5 κm ζπζρεηίζηεθε κε εηζαγσγή ζε 

λνζνθνκείν γηα πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο ζε ειηθησκέλνπο (21).  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη πξνθαιεί αχμεζε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ ζε 

εηζπλεφκελε γχξε (15).  

Οη αζζκαηηθνί θαη ηα παηδηά ζεσξείηαη φηη είλαη πην επάισηνη ζε έθζεζε NO2 (22).  

ε έξεπλα Ννξβεγψλ επηζηεκφλσλ ζε 16.209 άλδξεο, ειηθίαο 40 - 49 εηψλ, πνπ 

δηήξθεζε 27 ρξφληα, κειεηήζεθε ε ζπρλφηεηα θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα κε βάζε ηα 

επίπεδα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ κεηξνχληαλ θνληά ζηα ζπίηηα ηνπο. 

Καηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο 418 άλδξεο παξνπζίαζαλ θαξθίλν ηνπ 

πλεχκνλνο (23).  

Απφ ηα απνηειέζκαηα άιιεο κειέηεο βξέζεθε φηη ε ξχπαλζε απφ κηθξνζσκαηίδηα 

θαη νμείδην ηνπ ζείνπ είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ νιηθή ζλεζηκφηεηα. 

Τπνινγίζζεθε φηη ν αξηζκφο ζαλάησλ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα απμαλφηαλ θαηά 

8% γηα θάζε 10κg/m3 κηθξνζσκαηηδηαθήο χιεο < 2.5κm (24).  

  
ΑΡΔΝΗΚΟ  

 

Σν αξζεληθφ είλαη θπζηθφ κέηαιιν πνπ βξίζθεηαη ζπρλά ζηνλ θινηφ ηεο γεο, θαη 

ζε αλφξγαλε κνξθή απνηειεί αλαγλσξηζκέλν θαξθηλνγφλν παξάγνληα γηα ηνλ 

άλζξσπν. Οη θχξηεο πεγέο αλφξγαλνπ αξζεληθνχ ζηελ αηκφζθαηξα είλαη ε 

εμαγσγή κεηάιισλ (ραιθνχ, ληθειίνπ, θνβαιηίνπ) κε ηήμε ζνπιθηδηθψλ 
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κεηαιιεπκάησλ θαη ε θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (θαπζηήξεο, θηλεηήξεο 

απηνθηλήησλ, ζεξκάζηξεο θαη ηδάθηα κε μχια θιπ). Δπίζεο αξζεληθφ 

απειεπζεξψλεηαη ζε νξπρεία, θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ κνιχβδνπ, απφ ηε γεσξγηθή 

ρξήζε αξζεληθνχρσλ παξαζηηνθηφλσλ, ηελ απνηέθξσζε απνξξηκκάησλ θαη ηε 

βηνκεραληθή ρξήζε αξζεληθνχρσλ ελψζεσλ. 

Ο γεληθφο πιεζπζκφο εθηίζεηαη ζε αξζεληθφ ζηνλ αέξα, ην λεξφ, ην ρψκα θαη ηηο 

ηξνθέο. Οη ζπγθεληξψζεηο αξζεληθνχ ζηελ αηκφζθαηξα πνηθίιινπλ απφ <3 ng/m3 

ζηελ χπαηζξν κέρξη 20-30 ng/m3 ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σα επίπεδα απηά 

εμαξηψληαη απφ ηε γεηηλίαζε κε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απειεπζεξψλνπλ απμεκέλα πνζά αξζεληθνχ. Μηα επηδεκηνινγηθή κειέηε ζε 

θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο γχξσ απφ εξγνζηάζην παξαζηηνθηφλσλ βξήθε 

ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν γηα Καξθίλν Πλεχκνλνο (25). Ο θίλδπλνο απφ έθζεζε 

ζε ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο είλαη ιηγφηεξν βέβαηνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ζπληεξεηηθά καζεκαηηθά πξφηππα ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ ππνιφγηζε φηη ε έθζεζε επί 24 ψξεο ηελ εκέξα επί 70 

ρξφληα ζε κηα αηκφζθαηξα πνπ πεξηέρεη 20 ng/m3 ζα πξνθαινχζε 1 επηπιένλ 

πεξίπησζε Καξθίλνπ Πλεχκνλνο αλά 10.000 άηνκα (26). Δμάιινπ, ε θαηαλάισζε 

χδαηνο κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο αξζεληθνχ έρεη ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλν 

θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο ζε δηάθνξεο ρψξεο (Σατβάλ, Υηιή, Αξγεληηλή, 

Μεμηθφ), ελψ ππάξρνπλ πνιχ ιηγφηεξα ζηνηρεία γηα πηζαλή αηηηνινγηθή ζρέζε κε 

ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλνο (27).  

 
ΒΔΝΕΟΛΗΟ (C6H6)  

 

Υεκηθή έλσζε ζε πγξή κνξθή πνπ απνηειείηαη απφ άλζξαθα θαη πδξνγφλν κε 

ραξαθηεξηζηηθή νζκή. ηελ αηκφζθαηξα βξίζθεηαη ζε κνξθή αηκψλ, επεηδή ην 

ζεκείν δέζεψο ηνπ είλαη ρακειφ. Σν βελδφιην εθπέκπεηαη ζηελ αηκφζθαηξα 

θπξίσο απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θχξηα πεγή είλαη ηα βελδηλνθίλεηα 

νρήκαηα, ελψ άιιεο πεγέο είλαη ε βηνκεραλία (δηπιηζηήξηα, ρεκηθή βηνκεραλία), ε 

δηαθίλεζε θαπζίκσλ θαη ε νηθηαθή ζέξκαλζε. Πξνθαιεί αζζέλεηεο ηνπ αίκαηνο θαη 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θαξθηλνγφλνο έλσζε (28).  

Ζ ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηα νρήκαηα, ηε βηνκεραλία θαη ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, ζπκβάιιεη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ 

θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ε βηνκάδα) εθιχεη πνιινχο 

αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία. Απηνί πεξηιακβάλνπλ νμείδηα 

ηνπ ζείνπ (SOx), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο (VOC), 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα (PM), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), ηνμηθέο νπζίεο, φπσο 

ν πδξάξγπξνο θαη πξνθαινχλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ πλεπκφλσλ. Γελ 

ππάξρεη αζθαιέο επίπεδν έθζεζεο ζε θακία απφ απηέο ηηο νπζίεο. Απμεκέλα 

επίπεδα ηεο έθζεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπκθφξεζε, δπζθνιία ζηελ 

αλαπλνή, θξίζεηο άζζκαηνο θαη πεξηζηαζηαθά ζάλαην, ηα νξπθηά θαχζηκα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αηκφζθαηξα δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) επίπεδα, έλα 
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απφ ηα πην ζεκαληηθά αέξηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (29).  

  
ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΑ ΧΜΑΣΗΓΗΑ (ΑΑ)  

 

Ο φξνο αησξνχκελα αηκνζθαηξηθά ζσκαηίδηα (ΑΑ) πεξηιακβάλεη έλα δείγκα 

ζηεξεψλ θαη πγξψλ ζσκαηηδίσλ δηαθφξνπ πξνέιεπζεο, κεγέζνπο θαη ζχζηαζεο. 

Πξνέξρνληαη είηε απφ θπζηθέο πεγέο (εθαίζηεηα, αεξνκεηαθεξφκελε ζθφλε, 

νξγαληθή χιε, αησξνχκελα ζηαγνλίδηα ζαιαζζίνπ χδαηνο) είηε απφ 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, κεηαθνξηθά κέζα, 

βηνκεραλία, νηθηαθή ζέξκαλζε). Λεηηνπξγνχλ σο θαηαιπηηθέο επηθάλεηεο θαη σο 

κέζα κεηαθνξάο ελψζεσλ, πηζαλά ηνμηθψλ ή νμεηδσηηθψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο δηαθεχγεη ζηελ 

αηκφζθαηξα θαη πξνθαινχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγείαο, θαζψο εηζέξρνληαη 

βαζχηεξα ζηελ αλαπλεπζηηθή νδφ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ηνπο ηα 

ΑΑ δηαθξίλνληαη ζε:  

1. Πξσηνγελή ζσκαηίδηα, φηαλ εθπέκπνληαη θαηεπζείαλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα 

θαη  

2. Γεπηεξνγελή ζσκαηίδηα, φηαλ ζρεκαηίδνληαη κέζσ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ ζηελ 

αηκφζθαηξα απφ αέξηα (αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν, πδξαηκνί), αληηδξψληα κφξηα (Ο3, 

ειεχζεξεο ξίδεο), ξχπνπο (SO2, NO2) θαζψο θαη νξγαληθά αέξηα (VOCs 

πξνεξρφκελα απφ θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο πεγέο). 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο, νη νπνίνη έρνπλ ελνρνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, γηα 

ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία είλαη: 

i) Ζ δηάκεηξνο ησλ ΑΑ, ε νπνία πνηθίιεη. Με βάζε ηελ αεξνδπλακηθή δηάκεηξφ 

ηνπο ηα κηθξνζσκαηίδηα (Ρarticulate Μatter - ΡΜ) ηαμηλνκνχληαη ζε αδξά (coarce ή 

ΡΜ10, δηακέηξνπ 2.5 - 10 κm), ιεπηά (fine ή ΡΜ2.5 δηακέηξνπ < 2.5 κm) θαη πνιχ 

ιεπηά (ultrafine ή ΡΜ 0.1 κε δηάκεηξν < 0.1κm), ηα νπνία δηεηζδχνπλ ζηηο 

πλεπκνληθέο θπςειίδεο ζε βαζκφ αληηζηξφθσο αλάινγν ηνπ κεγέζνπο ηνπο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα εηζπλεφκελα ΑΑ, δειαδή ηα ζσκαηίδηα 

κε αεξνδπλακηθή δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 10 κm (ΡΜ10), ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπο λα εηζέξρνληαη θαη λα απνηίζεληαη ζην θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Ζ 

κεγαιχηεξε ελαπφζεζε ζπκβαίλεη ζε εχξνο θάησ ηνπ 0,5 κm αθνχ ηα κεγαιχηεξα 

ζσκαηίδηα είλαη πην βαξηά θαη θαζηδάλνπλ πην εχθνια. Σνμηθνινγηθέο ζεσξίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ιεπηά θαη πνιχ ιεπηά ζσκαηίδηα είλαη βηνινγηθά πην ελεξγά 

απφ ηα κεγαιχηεξα (30).  

σκαηίδηα αεξνδπλακηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 5 κm θαη κηθξφηεξεο απφ 

10 κm θζάλνπλ κέρξη ηνπο κεγάινπο αεξαγσγνχο, απφ ηνπο νπνίνπο 

απνκαθξχλνληαη κε ην βιελλνθξνζζσηφ κεραληζκφ θάζαξζεο. Σα ζσκαηίδηα 

αεξνδπλακηθήο δηακέηξνπ 0,1 - 2,5 κm θαζψο θαη εθείλα κε αεξνδπλακηθή 

δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 0.1 κm ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν θπηηαξνηνμηθά, επεηδή 

θζάλνπλ κέρξη ην πλεπκνληθφ παξέγρπκα, ζπζζσξεχνληαη ζηηο θπςειίδεο, 
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πξνθαινχλ ελεξγνπνίεζε ησλ θπςειηδηθψλ καθξνθάγσλ (ηνπ θχξηνπ ακπληηθνχ 

κεραληζκνχ ηνπ πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο), έθθξηζε παξαγφλησλ ηεο 

θιεγκνλήο θαη νμεηδσηηθφ stress. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλα 

πνζνζηφ ηνπο εηζέξρεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία θαηαιήγνληαο ζε 

απνκαθξπζκέλα φξγαλα. Ζ πξφθιεζε θιεγκνλήο είλαη ν θχξηνο κεραληζκφο ηεο 

βιαπηηθήο δξάζεο ησλ ζσκαηηδίσλ. Σα θπςειηδηθά καθξνθάγα θαη ηα επηζειηαθά 

θχηηαξα απνηεινχλ ηε πξψηε γξακκή άκπλαο ζηνπο εηζπλεφκελνπο εηζβνιείο. 

Έηζη, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε ηεο θιεγκνλήο κεηά 

απφ ηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζηα κηθξνζσκαηίδηα. Απαληνχλ κε παξαγσγή θαη 

απειεπζέξσζε νπζηψλ (θπηηαξνθίλεο, ρεκεηνηαθηηθνχο παξάγνληεο, ιεπθνηξηέληα-

πξνζηαγιαλδίλεο θαη κφξηα πξνζθφιιεζεο), πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα 

ζπγθεληξψλνπλ ζην ζεκείν ηεο εηζβνιήο θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο, ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ εηζβνιέα (νπδεηεξφθηια, εσζηλφθηια, 

θαη Σ - ιεκθνθχηηαξα). Σα ελεξγνπνηεκέλα πνιπκνξθνπχξελα πξνζθνιιψληαη 

ζην πλεπκνληθφ ελδνζήιην θαη απειεπζεξψλνπλ πξσηεάζεο θαη πξντφληα 

νμείδσζεο, ηα νπνία βιάπηνπλ ην αγγεηαθφ ηνίρσκα. πγρξφλσο, 

απειεπζεξψλνληαη αγγεηνδξαζηηθέο νπζίεο, ιηπίδηα θαη πεπηίδηα, πνπ επηηείλνπλ 

ηε βιάβε, ελψ νη δηαηαξαρέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πλεπκνληθνχ ελδνζειίνπ 

επνδψλνπλ ηε ζξφκβσζε.  

ii) Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ησλ ΑΑ. Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο κηθξνζσκαηηδίσλ δελ 

δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ηε δηάκεηξφ ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηε ζχζηαζή ηνπο. 

Έηζη, ζηα ΡΜ2.5-10 (coarce particles) ππεξηζρχνπλ ζπζηαηηθά, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ην θινηφ ηεο γεο (έδαθνο, θπζηθέο πεγέο ) ελψ ζηα ΡΜ2.5 θαη 

ΡΜ0.1 ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη πξντφληα αηεινχο θαχζεο ή ρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ (αλζξσπνγελείο πεγέο).  

Τπεχζπλα γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ζεσξνχληαη δηάθνξα 

κέηαιια (Fe, Cr, Co, Mn, Ni, Zn, Ti, Vd) πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζσκαηίδηα θαη 

πξνθαινχλ πλεπκνληθή βιάβε κέζσ απειεπζέξσζεο νμεηδσηηθψλ ξηδψλ.31  

ηα κεγάια αζηηθά θέληξα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 90% ησλ ΑΑ απνηειείηαη 

απφ ζσκαηίδηα θαπζαεξίσλ, πνπ εθπέκπνληαη απφ κεραλέο ληήδει ( Diesel 

exhaust particulate - DEP ). Ζ ζσκαηηδηαθή θάζε ησλ θαπζαεξίσλ πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεηαθφ άλζξαθα, πξνζξνθεκέλεο νξγαληθέο ελψζεηο, κηθξέο πνζφηεηεο 

ζεηηθψλ θαη ληηξηθψλ ελψζεσλ, κέηαιια θαη άιια ηρλνζηνηρεία. Απφ ηνμηθνινγηθή 

άπνςε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ), νη ληηξν-πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο θαη 

ηα νμεηδσκέλα παξάγσγα ησλ ΠΑΤ. Ζ ζεκαζία ηνπο είλαη θεθαιαηψδεο, θαζψο 

πνιιέο απφ απηέο ηηο ελψζεηο έρνπλ θαξθηλνγφλν θαη κεηαιιαμηνγφλν δξάζε.  

Οη ΠΑΤ εθπέκπνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα αηειψλ θαχζεσλ Οη θπξηφηεξεο πεγέο ηνπο 

ζηελ αηκφζθαηξα είλαη νη εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ, ε νηθηαθή ζέξκαλζε, νη 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε θαχζε απνξξηκκάησλ θαη γεληθφηεξα νη 

εγθαηαζηάζεηο φπνπ θαίγνληαη θαχζηκα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. (32, 

33). Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν πδξφθνβνο ραξαθηήξαο ησλ ΠΑΤ θαη άιισλ 
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πξνζξνθεκέλσλ ελψζεσλ δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ησλ ζσκαηηδίσλ ζηα 

επηζειηαθά θχηηαξα θαη ζηα καθξνθάγα, φπνπ: 

α) παξάγνπλ ηε ζχλζεζε θπηηαξνθηλψλ (IL-6, IL-8, GM-CSF), ζπζζψξεπζε 

ιεκθνθπηηάξσλ - πνιπκνξθνπχξελσλ - εσζηλνθίισλ θαη ηελ έθιπζε ηζηακίλεο, 

κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηνλ ζπαζκφ ησλ ιείσλ κπτθψλ ζπαζκψλ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο βξνγρηθήο ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο,  

β) κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο δξαζηηθψλ ειεπζέξσλ ξηδψλ πξνθαινχλ 

ππεξνμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, βιάβεο ζην DNA, 

παξεκπνδίδνπλ ηνπο επαλνξζσηηθνχο κεραληζκνχο θαη απελεξγνπνηνχλ ηα 

θαηαζηαιηηθά νγθνγνλίδηα επάγνληαο ηελ θαξθηλνγέλεζε (31).  

Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηελ θαξθηλνγφλν δξάζε ησλ θαπζαεξίσλ 

ησλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ. Ζ δξάζε απηή έρεη αλαγλσξηζηεί απφ επίζεκνπο θνξείο 

ήδε απφ ην 1988 (National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, 

International Agency for Researchon Cancer - IARC, World Health Organization - 

WHO, US Environmental Protection Agency - EPA). Δθδειψλεηαη θπξίσο σο 

θαξθίλνο ησλ πλεπκφλσλ θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζε επίπεδα ξχπσλ 

αληίζηνηρα κ‟ απηά πνπ ζπλαληψληαη ζε αζηηθά θέληξα (34). 

Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ιηγφηεξν απφ 1 ζηηο 100 

πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα, ζχκθσλα κε δηεζλή κειέηε (35). Άλζξσπνη, 

πνπ δνχζαλ ζηηο πην κνιπζκέλεο πφιεηο, είραλ πςειφηεξν θίλδπλν λνζειείαο θαη 

πξφσξσλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη άιιεο αζζέλεηεο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε εθείλνπο, πνπ δνχζαλ ζε ιηγφηεξν 

κνιπζκέλεο πφιεηο, ζχκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο.  

Ζ έθζεζε ζηνπο ξχπνπο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ εθπνκπψλ απφ ηα νξπθηά 

θαχζηκα κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ησλ πλεπκφλσλ θαη ηελ 

αλαπλεπζηηθή ηθαλφηεηα. Παηδηά, ηα νπνία δνπλ ζε πεξηνρέο πςειήο ξχπαλζεο, 

δηαηξέρνπλ πεληαπιάζην θίλδπλν λα έρνπλ κεησκέλε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκφλσλ, 

ιηγφηεξν απφ ην 80% ηεο θπζηνινγηθήο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

ειηθία ηνπο (36). 

χκθσλα, επίζεο, κε άιιε κειέηε ε πεξηγελλεηηθή έθζεζε ζε κέηαιια απφ ηελ 

θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ηνπ ληίδει ζπλδέεηαη κε αλαπλεπζηηθέο 

δηαηαξαρέο ζηα κηθξά παηδηά. Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά, πνπ 

δνπλ ζην Νφηην Μπξνλμ θαη ην Βφξεην Μαλράηαλ, φπνπ ζπγθξίζεθαλ ηα επίπεδα 

ησλ ξχπσλ θαη ε παξνπζία αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα 

δηαπίζησζε φηη ε έθζεζε ζην βαλάδην θαη ην ληθέιην είλαη παξάγνληαο θηλδχλνπ 

γηα ζπξηγκφ ζηα κηθξά παηδηά. Ζ νηθηαθή θαχζε πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή απηψλ ησλ κεηάιισλ. Σα επξήκαηα απμάλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ γηα ηελ αλαπλεπζηηθή 

πγεία ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά εκπλένπλ ηδηαίηεξε αλεζπρία, 

επεηδή ηα επίπεδα ηνπ ληθειίνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αέξα ζηηο πεξηνρέο ηεο 

κειέηεο είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηηο ΖΠΑ, φπσο είλαη θαη ηα πνζνζηά ηνπ 

παηδηαηξηθνχ άζζκαηνο. Σα παηδηά ζηε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα 
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παξαθνινπζνχληαη γηα λα δηεξεπλεζεί αλ νη επηπηψζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη θαη αλ ζπλδένληαη κε ηα απμεκέλα πνζνζηά αλαπλεπζηηθψλ 

αζζελεηψλ ζε κεηαγελέζηεξεο ειηθίεο (37).  

Άιιε κειέηε, εθηηκά φηη νη εθπνκπέο ησλ πινίσλ ζηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή Los 

Angeles - Long Beach ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο. Οη 

εξεπλεηέο ππνιφγηζαλ φηη ην 21% ησλ εηήζησλ – ζρεηηδνκέλσλ κε ην άζζκα – 

βξνγρίηηδσλ πξνθαιείηαη απφ ηα απμεκέλα επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ ησλ 

πινίσλ. Απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ 2.200 

πεξηπηψζεηο παηδηθνχ άζζκαηνο ζηελ ίδηα πάληα πεξηνρή ζπλδένληαη κε ηε 

δηαβίσζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 75 κέηξσλ απφ κεγάιεο νδηθέο 

αξηεξίεο ή απηνθηλεηνδξφκνπο. Δπηπιένλ, ε ζνβαξφηεηα ηνπ άζζκαηνο είλαη 

κεγαιχηεξε, κε απνηέιεζκα πην ζπρλέο επηζθέςεηο ζε κηα θιηληθή ή ζάιακν 

έθηαθηεο αλάγθεο (38).  

Οκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ απνηεινχλ ηα παηδηά, νη ειηθησκέλνη θαη νη πάζρνληεο 

απφ θαξδηνπλεπκνληθέο παζήζεηο (39). 

 Πνιπάξηζκεο επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ έθζεζε ζηα αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα ζε κηα πνηθηιία αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ:  

• εξεζηζκφο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, βήρα, ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή  

• κεησκέλε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία  

• επηδείλσζε άζζκαηνο  

• αλάπηπμε ρξφληαο βξνγρίηηδαο  

• πξφσξν ζάλαην ζε άηνκα κε πλεπκνληθή λφζν (40)  

Ζ εηζπλνή ησλ ζσκαηηδίσλ νδεγεί ζε πλεπκνληθή θιεγκνλή κε δεπηεξνπαζείο 

ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ή ζε άκεζε ηνμηθή δξάζε ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. 

(41).  

Ηδηαίηεξε ζέζε αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ξχπνπο, πνπ αλαπλένπκε ζηελ πφιε, 

έρνπλ ηα ιεγφκελα «λαλνζσκαηίδηα» (ζσκαηίδηα δηαζηάζεσλ θάησ ησλ 100 

λαλνκέηξσλ πεξίπνπ, φπνπ 1 λαλφκεηξν είλαη 1 εθαηνκκχξην θνξέο κηθξφηεξν 

απφ 1 ρηιηνζηφ) ιφγσ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία. Σα λαλνζσκαηίδηα ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο κπνξνχλ λα 

δηεηζδχζνπλ πνιχ βαζηά ζηνπο πλεχκνλεο θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ ρξφληεο αιιά 

θαη νμείεο βηνινγηθέο επηπηψζεηο, πξνζειθχνληαο ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηεο 

εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ ΟΟΑ, ηεο 

Γηεζλνχο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο (IEA), ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

(WHO) θαη πνιιψλ άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ/αξρψλ αιιά θαη κε-θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Έθζεζε ζηα 

εηζπλεφκελα λαλνζσκαηίδηα ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ ηε θιεγκνλή ηνπ πλεχκνλα θαη δεπηεξεχνπζεο 

αζζέλεηεο, φπσο άζζκα θαη ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, θαζψο θαη 

ζπζηεκαηηθά λνζήκαηα, φπσο ε ζηεθαληαία λφζνο (42). 

Ζ θχξηα πεγή πξνέιεπζεο ησλ λαλνζσκαηηδίσλ, είλαη νη δηεξγαζίεο θαχζεο, 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ ζπκβαίλεη ζηνπο θηλεηήξεο ησλ νρεκάησλ. Σα 
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λαλνζσκαηίδηα ζηελ αηκφζθαηξα ηεο πφιεο κπνξεί λα είλαη ζηεξεά (π.ρ. 

ζσκαηίδηα αηζάιεο) αιιά θαη πγξά πξνεξρφκελα απφ ζπκπχθλσζε ζπζηαηηθψλ 

ησλ θαπζαεξίσλ, δηεξγαζίεο νη νπνίεο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ Δπξσπατθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ζήκεξα δελ πξνβιέπεη αθφκε φξηα 

ζπγθεληξψζεσλ γηα ηνλ αξηζκφ λαλνζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα, πέξα απφ ην 

γεληθφ φξην ζπγθέληξσζεο θαηά κάδα γηα ζσκαηίδηα κηθξφηεξα ησλ 10 κηθξψλ (ηα 

ιεγφκελα PM10 γλσζηά σο «εζπλεχζηκα ζσκαηίδηα»). Ζ Δπξσπατθή Δλσζε έρεη 

ζεζπίζεη φξηα φκσο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ λαλνζσκαηηδίσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ηφζν γηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα (απφ ην 2010) 

φζν θαη γηα βελδηλνθίλεηα νρήκαηα (απφ ην 2014) (43). 

 
ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΑ 

 

Απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο, ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νπηάλζξαθα (pet 

coke) ζε ζείν, θαζψο επίζεο θαη νη πνζφηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ, πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ ηέθξα, απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ 

γεηηληάδνπλ κε ηηο εζηίεο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ pet coke. Σν παξαγφκελν 

δηνμείδην ηνπ ζείνπ έρεη ηνμηθέο δξάζεηο (βξνγρίηηδα, βξνγρφζπαζκνο) θαη είλαη 

θαξθηλνγφλν. Σν βαλάδην επίζεο πξνθαιεί ηνμηθέο δξάζεηο, θπξίσο ζηα κάηηα θαη 

ηελ αλψηεξε αλαπλεπζηηθή νδφ. Ζ ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζε ηνμηθά κέηαιια, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ην βαλάδην, κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμείεο θαη ρξφληεο λφζνπο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ (εκθχζεκα, θαξθίλν πλεχκνλα, ίλσζε, άζζκα). Σν ληθέιην, ν 

ζίδεξνο θαη ν ραιθφο κπνξνχλ, ζε ηνμηθέο δφζεηο, λα πξνθαιέζνπλ ηνμηθέο 

δξάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θαξθηλνγέλεζε. Ο ζηνηρεηαθφο άλζξαθαο (αηζάιε), 

εηδηθά ζε ιεπηφ δηακεξηζκφ, είλαη ππαίηηνο πξφθιεζεο ρξφληαο βξνγρίηηδαο, 

άζζκαηνο αθφκα θαη πλεπκνλνθνλίαζεο (ζσκαηίδηα PM10) (44). χκθσλα, 

επίζεο, κε άιιε κειέηε ν ζηνηρεηαθφο άλζξαθαο, δηαπηζηψζεθε φηη ζπλδέεηαη κε 

απμεκέλν βήρα, αιιά κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ θξχν θαη ηελ 

επνρηθή γξίπε, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ επηέκβξην έσο ηνλ Απξίιην (45). 

  
ΟΕΟΝ 

 

Σν φδνλ (Ο3) είλαη άρξσκν αέξην, κε ραξαθηεξηζηηθή νζκή, θαη απνηειεί ην θχξην 

ζπζηαηηθφ ηνπ θσηνρεκηθνχ λέθνπο, πνπ παξάγεηαη απφ ηε δξάζε ηνπ ειηαθνχ 

θσηφο απφ ηα νξπθηά, ηα πξντφληα ηεο θαχζεο θαπζίκσλ (θπξίσο ησλ 

θαπζαεξίσλ ησλ απηνθηλήησλ ζηηο πφιεηο). Ζ παξαγσγή ηνπ απμάλεηαη κε 

πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (ηδίσο γηα ηελ αζηηθή ζέξκαλζε-απνηειέζκαηνο λεζί), 

θαη είλαη απηή ε ηδηφηεηα πνπ ζα νδεγήζεη πηζαλφηαηα ζε απμεκέλν ζρεκαηηζκφ 

ηνπ φδνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ αηψλα. Σν ηξνπνζθαηξηθφ φδνλ, είλαη 

ην φδνλ, πνπ παξάγεηαη σο απνηέιεζκα ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ κεηαμχ πηεηηθψλ 
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νξγαληθψλ ελψζεσλ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ην νπνίν ζπγθεληξψλεηαη ζε ρακειά χςε (46).  

ηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα (ζηξαηφζθαηξα), ην φδνλ παίδεη επεξγεηηθφ ξφιν θαζψο 

ελεξγεί σο θίιηξν απνξξνθψληαο ηε βιαβεξή ππεξηψδε αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ. 

ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, φκσο, πςειέο ζπγθεληξψζεηο φδνληνο κπνξεί λα είλαη 

επηβιαβείο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επηζηήκνλεο θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ 

θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο, 

επηθαινχκελνη ηε ρεκηθή ξχπαλζε, σο θχξηα αηηία. Αζηηθέο πεξηνρέο κε κεγάιε 

θπθινθνξία θαη κεγάιεο βηνκεραληθέο θνηλφηεηεο έρνπλ ηα εληνλφηεξα 

πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ φδνληνο (47).  

Δθηηκάηαη φηη ην 90% ηνπ αηκνζθαηξηθνχ φδνληνο βξίζθεηαη ζηελ ζηξαηφζθαηξα 

θαη ην 10% ζηελ ηξνπφζθαηξα.  

Σν «θαιφ» φδνλ: Σν φδνλ ζηελ ζηξαηφζθαηξα έρεη ζεκαληηθφ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν. 

Σν φδνλ ζπρλά αλαθέξεηαη σο ζηξψκα ή ζηηβάδα φδνληνο. 'κσο ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν φξνο απηφο είλαη θάπσο «παξεμεγεκέλνο», γηαηί πνπζελά δελ 

ππάξρεη κηα ζηηβάδα θαζαξνχ φδνληνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα 

δηάρπηε πεξηνρή ηεο αηκφζθαηξαο φπνπ θπξηαξρνχλ ηα θαλνληθά ζπζηαηηθά ηεο 

αηκφζθαηξα θαη ην φδνλ βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά ρακειή ζπγθέληξσζε (0,1 - 1,1 

ppmv), αιιά νπσζδήπνηε ζε πνιχ κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο ηξνπφζθαηξαο.  

H εμαηξεηηθά αξαηή ζηηβάδα φδνληνο, αιιά «πάρνπο» πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ, δξα 

ζαλ θίιηξν πνπ απνξξνθά ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) ηνπ ήιηνπ θαη 

πξνζηαηεχεη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο απφ νμεηδσηηθέο βιάβεο ζηα βηνκφξηα 

θαη ηνλ άλζξσπν απφ ηελ αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. 

Σν «θαθφ» φδνλ: Δίλαη ην φδνλ ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο ηξνπφζθαηξαο, ην 

φδνλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αέξα ζηνλ νπνίν βξηζθφκαζηε, αλαπλένπκε θαη δνχκε. 

Πέξαλ ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ φδνληνο θαη ηεο αξγήο ζε ξπζκφ, αιιά 

ζπλερνχο θαηαζηξεπηηθήο δξάζεο ζε δηάθνξα πιηθά, ην φδνλ είλαη δεπηεξνγελήο 

ξχπνο πξνεξρφκελνο θπξίσο απφ ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε 

έλα θαηαιπηηθφ θχθιν. Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ «θαθνχ φδνληνο» είλαη 

απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Κχξηα πεγή «αλζξσπνγελνχο» φδνληνο είλαη νη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (48). 

Ζ «ηξχπα φδνληνο» ηεο Αληαξθηηθήο: Ζ εληνλφηεξε θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο 

ζπκβαίλεη ηνπο κήλεο Οθηψβξην-Ννέκβξην ζηελ Αληαξθηηθή. Ζ νπή ηνπ φδνληνο 

ζηελ Αληαξθηηθή ήηαλ ε πξψηε πνπ δηαπηζηψζεθε επηζηεκνληθά (κε δνξπθνξηθέο 

παξαηεξήζεηο). πρλά ηίζεηαη ην εξψηεκα: Γηαηί ζηελ Αληαξθηηθή θαη φρη ζηελ 

Αξθηηθή; Σν φηη ε Αληαξθηηθή είλαη ε θχξηα πεξηνρή, φπνπ ην θαηλφκελν απηφ 

εκθαλίδεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε, είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ ζπγθπξηψλ. ηελ 

Αληαξθηηθή επηθξαηνχλ ζεξκνθξαζίεο -80νC θαη νη πνιηθνί ζηξφβηινη 

παξεκπνδίδνπλ ηελ αληαιιαγή αέξα κε ηα κεζαία γεσγξαθηθά πιάηε. ηηο 

ζπλζήθεο απηέο ζρεκαηίδνληαη ππεξθαηεςπγκέλνη παγνθξχζηαιινη ζηα 

ζηξαηνζθαηξηθά ζχλλεθα, πνπ εγθισβίδνπλ πδξαηκνχο νμείδηα αδψηνπ θαη 



 

52 
 

ρισξνθζνξάλζξαθεο. ην ζρεκαηηζκφ «ππεξθαηεςπγκέλσλ» πνιηθψλ λεθψλ 

ζπκβάιινπλ ηα πςειά φξε ηεο Αληαξθηηθήο, θάηη πνπ δελ ππάξρεη ζηελ Αξθηηθή.  

Οη επηθάλεηεο ησλ παγνθξπζηάιισλ ηελ άλνημε (Οθηψβξηνο ζην λφηην εκηζθαίξην) 

αξρίδνπλ λα ηήθνληαη θαη απνδείρζεθε φηη θαηαιχνπλ ηε δηάζπαζε ησλ πηεηηθψλ 

ελψζεσλ ρισξίνπ θαη βξσκίνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, 

παξέρνληαο ηηο αληίζηνηρεο «θαηαζηξεπηηθέο» ξίδεο ρισξίνπ θαη βξσκίνπ. 'Έηζη, 

εληζρχεηαη ν ξπζκφο δηάζπαζεο ηνπ φδνληνο κε ηηο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο, πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Μεηά ην ηέινο ηεο άλνημεο ν πνιηθφο ζηξφβηινο 

θαηαξξέεη θαη άθζνλεο πνζφηεηεο αέξα κεηαθέξνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο 

αλαπιεξψλνληαο ην φδνλ, πνπ ράζεθε κε ηηο αληηδξάζεηο ζρεκαηηζκνχ ηνπ (49). 

Πξνθαιεί πάλσ απφ 1,5 εθαη. ζεκαληηθά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα αλά έηνο ζε 

παηδηά θαη ελήιηθεο. Βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ βήρα, 

εξεζηζκφ ησλ πλεπκφλσλ θαη επηδείλσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο λφζνπ. 

Μαθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ρξφληεο αζζέλεηεο ησλ πλεπκφλσλ, 

αθφκε θαη θαξθίλν (50).  

Μεξηθνί άλζξσπνη δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξα πςειφ θίλδπλν απφ πξνβιήκαηα πγείαο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην φδνλ. Έηζη, παηδηά, ηα νπνία πεξλνχλ ζπλήζσο πνιχ ρξφλν 

ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, φηαλ ην φδνλ είλαη 

πςειφηεξν, θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν. Σν ίδην θαη ελεξγνί ελήιηθεο, πνπ 

αζθνχληαη ή πνπ εξγάδνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο δπλακηθά (51, 52).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κεγάιεο κειέηεο ηα παηδηά, πνπ ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζε ππαίζξηα αζιήκαηα ζε πεξηνρέο κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο φδνληνο 

είραλ πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ 

άζζκα, ζε ζχγθξηζε κε εθείλα, πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε ππαίζξηεο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεληαεηψλ ζπνπδψλ ηνπο.36 Ζ ρξφληα 

έθζεζε ζην αηκνζθαηξηθφ φδνλ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ησλ εηζαγσγψλ γηα 

βξνγρηθφ άζζκα ζηα κηθξά παηδηά θαη ζε άηνκα κε ρακειφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

επίπεδν (53). 

Γεληθφηεξα, άηνκα κε άζζκα ή άιια αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη 

άλζξσπνη, πνπ, γηα ιφγνπο πνπ κέρξη ζήκεξα ήηαλ άγλσζηνη ζηελ ηαηξηθή 

επηζηήκε, είλαη πην επαίζζεηνη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ φδνληνο.  

Σν φδνλ είλαη κηα ηζρπξή νμεηδσηηθή νπζία, πνπ πξνθαιεί πνιιέο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζην αλαπλεπζηηθφ, φπσο:  

• Μείσζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, θαζηζηψληαο πην δχζθνιε ηελ αλαπλνή  

• Δπηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην φδνλ είλαη έλα απφ ηα πην 

θνηλά αίηηα πνπ πξνθαιεί άζζκα) 

• Δπηβαξπληηθέο ρξφληεο παζήζεηο ησλ πλεπκφλσλ φπσο ε ρξφληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα 

• Φιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ 

• Πξφθιεζε κφληκεο ηζηηθήο βιάβεο ζηνπο πλεχκνλεο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κέζα 

απφ επαλαιακβαλφκελε βξαρπρξφληα έθζεζε 
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• Δξεζηζκφο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, βήραο, εξεζηζκφο ηνπ ιαηκνχ θαη / ή 

κηα δπζάξεζηε αίζζεζε ζην ζηήζνο 

• Αχμεζε ζηηο λνζειείεο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Ζ.Π.Α. 

• Δπαηζζεηνπνίεζε αιιεξγηνγφλσλ (51, 52)  

Σα απμεκέλα επίπεδα ηνπ φδνληνο (80 - 400ppb) πξνθαινχλ θιεγκνλή ησλ 

αεξαγσγψλ. Μεηά απφ ηελ είζνδν ησλ νπδεηεξνθίισλ παξαηεξείηαη κεγάιε 

παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ θαη άιισλ πξνθιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ κε αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηνπ ηζηηθνχ παξάγνληα, ηεο αιβνπκίλεο, ηεο γαιαθηηθήο 

αθπδξνγνλάζεο, ηεο IL-6, ηεο IL-8 θαη ηεο πξνζηαγιαλδίλεο Δ2 ζην πγξφ ηεο 

βξνγρνθπςειηδηθήο έθπιπζεο. Ζ θιεγκνλή έρεη επηβεβαησζεί ζε βηνςίεο 

βξνγρηθνχ βιελλνγφλνπ, φπνπ θάλεθε φηη ηα ζηηεπηηθά θχηηαξα ήηαλ νη θχξηνη 

κεζνιαβεηέο ηεο θιεγκνλήο θαη φηη ε θιεγκνλή αθνινπζνχζε ηελ απμεκέλε 

έθθξαζε ησλ αγγεηαθψλ πξνζθνιιεηηθψλ κνξίσλ ζηα επηθαλεηαθά αγγεία ηνπ 

βξνγρηθνχ βιελλνγφλνπ. Ο βξνγρφζπαζκνο πνπ παξαηεξείηαη ζε πγηή άηνκα, 

κεηά απφ έθζεζε ζην φδνλ, είλαη παξνδηθφο, ελψ ε ηζηηθή βιάβε παξακέλεη (54). 

Σα άηνκα, πνπ πιήηηνληαη απφ ην φδνλ, εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. Αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληνηε. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί 

λα είλαη παξνδηθά θαη λα ππνρσξνχλ (51). Αθφκε θαη ζε πγηή άηνκα ε έθζεζε ζε 

κέηξηα επίπεδα ηνπ φδνληνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία, πφλν ζην ζηήζνο θαη 

πλεπκνληθή ζπκθφξεζε (55). 

χκθσλα κε κηα κεγάιε ακεξηθαληθή κειέηε, νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ απφ αζζέλεηα ησλ πλεπκφλσλ, πνπ 

ζπλδέεηαη κε έθζεζε ζην φδνλ, είλαη ηξεηο θνξέο πςειφηεξεο ζε κεγάιεο πφιεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο κηθξφηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη ζπγθεληξψζεηο ηεο 

ξχπαλζεο είλαη κηθξφηεξεο (56).  

 
ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

είλαη ην θχξην φξγαλν πνπ ζπλδέεηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο είλαη θαη ην 

πξψην φξγαλν πνπ δέρεηαη ηηο δπζκελείο επηδξάζεηο απφ ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε. Δίλαη εθηεζεηκέλν ζε πνηθίινπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξεί λα είλαη ρεκηθνί, θπζηθνί ή παξαπξντφληα ησλ αλζξσπίλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ηνπο πλεπκνληθνχο 

ηζηνχο θπξίσο αεξνγελψο. Πεξίπνπ 12.000 ιίηξα αέξνο δηέξρνληαη θαζεκεξηλά ηηο 

αεξνθφξνπο νδνχο θαη παξαζχξνπλ πξνο ηηο θπςειίδεο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, 

ινηκνγφλνπο παξάγνληεο, αιιεξγηνγφλεο νπζίεο, βηνκεραληθά πξντφληα, ηνμηθέο 

νπζίεο, επηκεξηζκέλεο χιεο θ.ά. 

Απέλαληη ζηνπο βιαβεξνχο παξάγνληεο ν πλεχκσλ πξνηάζζεη έλα πνιχπινθν 

ζχζηεκα πξνζηαηεπηηθψλ θαη ακπληηθψλ κεραληζκψλ.  
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ΑΜΤΝΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚOY ΤΣΖΜΑΣΟ 

  

Αλαγλσξίδνληαη ηξεηο γξακκέο άκπλαο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο 

δξνπλ ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο : 

  
ΓΡΑΜΜΔ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

 

1. Ζ ΓΡΑΜΜΖ ΑΜΤΝΑ 

 

Μεραληζκνί θηιηξαξίζκαηνο ηνπ θιηκαηηζκνχ δηα κέζνπ ησλ αλσηέξσ αεξαγσγψλ 

Αληαλαθιαζηηθνί κεραληζκνί κέζσ ππνδνρέσλ πνπ πξνθαινχλ πηαξκφ, βήρα θαη 

ζπαζκφ ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ. 

 

2. Ζ ΓΡΑΜΜΖ ΑΜΤΝΑ 

 

Βιελλνθξνζζσηή θάζαξζε ηνπ ηξαρεηνβξνγρηθνχ δέλδξνπ Κπςειηδηθή θάζαξζε - 

Γξάζε καθξνθάγσλ 

 

3. Ζ ΓΡΑΜΜΖ ΑΜΤΝΑ 

 

Γξάζε ιεκθνθπηηάξσλ (θπηηαξηθή αλνζία) 

Παξαγσγή αληηζσκάησλ (ρπκηθή αλνζία ) (57). 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απνηεινχλ παγθφζκηα αλεζπρία 

(58). Πνιπάξηζκεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έδεημαλ κηα ηζρπξή 

ζρέζε κεηαμχ έθζεζεο-αληίδξαζεο ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ επηπηψζεσλ (πξφσξε ζλεζηκφηεηα, εηζαγσγέο ζε λνζνθνκείν) 

θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ή ζσξεπηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία (λνζεξφηεηα, 

θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα) (59). Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κηθξαίλεη ηε δσή θαη 

ελίνηε ζθνηψλεη. Δίλαη ζνβαξφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλ δελ γίλνπλ παξεκβάζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ην 2020 ζηελ ΔΔ ν κέζνο 

ρακέλνο ρξφλνο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ζα είλαη 5,5 κήλεο, ζα ραζνχλ 

ζπλνιηθά πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, πνπ ηζνδπλακεί κε 271.000 

πξφσξνπο ζαλάηνπο (60). Σα επξήκαηα απηά ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα έλα 

εζληθφ πξφηππν πνηφηεηαο ηνπ αέξα, πνπ λα πξνζηαηεχεη επαξθψο ηελ πγεία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πνιηηψλ.  

Ζ δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο παγθφζκηα είλαη επηβεβιεκέλε. ηηο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε 



 

55 
 

πγεία σο θπξίαξρν ζηνηρείν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σα απφ θνηλνχ νθέιε, απφ 

ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηελ παξάιιειε αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, ζα βειηηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ελψ 

ζα ακβιχλνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα ηηο 

κειινληηθέο γεληέο (61). 
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Abstract: Air pollution presents a global threat with already visible results to 

patients with chronic respiratory diseases as well as to healthy people. It is 

estimated that a quarter of the world‟s population is regularly exposed to unhealthy 

concentrations of air pollutants. The effects on human health and the environment 

are serious: respiratory problems, premature deaths, increased morbidity, 

eutrophicaton and degradation of eco-systems due to nitrogenous and acid 

remnants are only some of the consequences of this problem, which have been 

the subject of intense study in recent times - locally as well as internationally. 

Exposure to pollutants such as Ozone and airborne particles is associated with 

increased mortality and hospital admissions due to respiratory and cardiovascular 

diseases. The rising average temperature of the lower atmosphere increases the 

production of “bad” ozone of the photochemical smog, thus increasing respiratory 

problems. Air pollution, especially from particulate matter and Ozone, represents a 

particular threat to vulnerable groups such as the elderly, the people with cardiac 

and respiratory problems, newborns and infants. Furthermore, patients especially 

at risk are those suffering from chronic respiratory diseases such as asthma, 

serious allergies and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 
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Πεξίιεςε: Σν επαγγεικαηηθφ stress  σο ςπρνθνηλσληθφο θίλδπλνο απνηειεί κέξνο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ αλαδπνκέλσλ θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη πιένλ σο 

πξφβιεκα πξνο αληηκεηψπηζε ζην πνιχπινθν επξσπατθφ θαη ειιεληθφ ηνπίν ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο, πνπ θαίλεηαη λα επηβάιιεη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ εηζάγεη εδψ θαη θαηξφ  ζηελ 

νξγάλσζε εξγαζίαο νη λέεο ηερλνινγίεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ην επαγγεικαηηθφ 

stress  επζχλεηαη γηα ζνβαξφηαηεο αζζέλεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε 

ζηεθαληαία λφζνο. ηελ εξγαζία απηή πξνηείλνπκε έλα πξφηππν εξσηεκαηνιφγην 

δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ stress θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, πνπ επηπξφζζεηα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξέρεη αξθεηέο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη γηα ην επίπεδν ηεο 

πγείαο ηνπ εξγαδνκέλσλ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ  

    

Σν επαγγεικαηηθφ stress σο ςπρνθνηλσληθφο θίλδπλνο απνηειεί ζηηο κέξεο καο 

κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο Δπξψπεο [22]. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη 

ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, ην 

εξγαζηαθφ stress ην 2005 ήηαλ ε δεχηεξε, κεηά απφ ηελ νζθπαιγία, 

ζεκαληηθφηεξε λφζνο θαζψο αθνξνχζε ην 22% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ησλ 27). χκθσλα κε νξηζκέλεο κειέηεο, έλα πνζνζηφ 50% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ρακέλσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζρεηίδεηαη κε ην εξγαζηαθφ stress 

[21, 22]. Σν stress επαγγεικαηηθήο αηηηνινγίαο αθνξά ζηνλ θάζε εξγαδφκελν 

αζρέησο ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. Δπεξεάδεη εθηφο 

απφ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ, ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη νιφθιεξσλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Πξφζθαην ηξαγηθφ 

παξάδεηγκα επηπηψζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ stress ππήξμε απηφ κεγάιεο εηαηξίαο 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηε Γαιιία, φπνπ 23 ππάιιεινη απηνθηφλεζαλ ζε έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 18 κελψλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ stress θαη ησλ ζπλερψλ αλαδηαξζξψζεσλ. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, ην εξγαζηαθφ stress ζηνηρίδεη ζηελ 
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Ακεξηθαληθή νηθνλνκία 200 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν, θφζηνο ην νπνίν 

νθείιεηαη ζε αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο, απνπζηαζκφ, θαθή ηήξεζε ηνπ 

σξαξίνπ, κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αηπρήκαηα, θαη πξφσξνπο ζαλάηνπο, ελψ 

ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία ην αληίζηνηρν θφζηνο αγγίδεη ηα 20 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ ην ρξφλν [3]. 

πλνςίδνληαο ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δεκνζηεπηεί, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επαγγεικαηηθφ stress είλαη ε θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο 

ηνπ εξγαδφκελνπ αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζέηεη γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο απηέο. Δθθξάδεηαη κε 

ηελ εθηίκεζε ηνπ φηη ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη επηβαξχλεη ζεκαληηθά ή 

αθφκε θαη ππεξβαίλεη ηα ςπρηθά απνζέκαηα ηνπ, κε απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο λα 

νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε ππεξδηέγεξζεο θαη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ςπρηθή ηνπ 

ηζνξξνπία [21, 22, 41, 60, 65, 68, 69].  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΤΝΓΗΝΟΤ 

 

Μεξηθνί απφ ηνπο ζπλήζεηο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ stress  είλαη ε έιιεηςε 

ειέγρνπ ζηελ εξγαζία, ε αλεπαξθήο πξνζαξκνγή  ζηελ εξγαζία, νη ππεξβνιηθέο 

απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ε χπαξμε ζσκαηηθήο βίαο, 

εθθνβηζκνχ θαη ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ε έιιεηςε 

ππνζηήξημεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηε δηνίθεζε, νη αληηθξνπφκελνη ξφινη, ε 

αλαζθάιεηα, νη ζπλζήθεο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε κνλνηνλία, νη πηεζηηθέο 

πξνζεζκίεο, θαη νη εμνλησηηθνί ξπζκνί [6, 9, 10, 15, 19, 22, 64, 68, 69]. ηα 

πξνεγνχκελα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην «ζχλδξνκν mobbing» πνπ αθνξά ηε 

ζπζηεκαηηθή ςπρνινγηθή επίζεζε θαη ηε ζηξαηεγηθή πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ 

δέρνληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ή θαη ηνπο 

ζπλάδειθνπο ηνπο νη αλεπηζχκεηνη – γηα δηάθνξνπο ιφγνπο – εξγαδφκελνη [17, 

43, 54]. Σέινο, ε πεξίπησζε ηνπ εθθνβηζκνχ (bullying) είλαη έλαο αθφκε 

παξάγνληαο stress πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο [52, 53].  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν βηψλεη ην stress, θαη ν βαζκφο πνπ επεξεάδεηαη 

απν ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηχπν ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ Α 

(type A behavioral pattern) πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηε κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα, 

ηε θηινδνμία, ηελ επηζπκία γηα γξήγνξε θνηλσληθή άλνδν θαη επαγγεικαηηθή 

επηηπρία, ηελ ζπλερή αίζζεζε έιιεηςεο ρξφλνπ, ηελ επηζεηηθή-ερζξηθή 

ζπκπεξηθνξά, ην ζπκφ θαη ηνλ θπληζκφ, θαίλεηαη λα αληηδξά εληνλφηεξα ζηα 

ζηξεζζνγφλα επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν επάισηε ζε 

λφζνπο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο [25, 27, 50, 62, 66]. 

Δπηπιένλ, πνιχρξνλεο κειέηεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ην εξγαζηαθφ stress κε 

ελδνθξηληθέο, θαξδηαγγεηαθέο θαη αλνζνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ νδεγνχλ ζε 

ςπρηθά θαη ζσκαηηθά λνζήκαηα φπσο ε θαηάζιηςε, νη ζπρλέο ινηκψμεηο θαη ην 

πεπηηθφ έιθνο [8, 11, 12, 25, 46, 60]. Πξφζθαηα,  κειέηεο ζηε νπεδία θαηέδεημαλ 
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φηη ε εξγαζία ηχπνπ πςειψλ απαηηήζεσλ - ρακεινχ ειέγρνπ απνθάζεσλ, φπσο 

θαη ε εξγαζία ηχπνπ πςειψλ απαηηήζεσλ - ρακειήο απνιαβήο, απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ [24, 28, 30]. Σν stress 

θαίλεηαη πσο ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα φηαλ 

είλαη παξαηεηακέλν [6, 8, 46]. Αλαιπηηθφηεξα, ην stress θαίλεηαη λα πξνθαιεί 

ρξφληα δηέγεξζε ηνπ άμνλα ππνζάιακνο - ππφθπζε, κε απνηέιεζκα κφληκεο 

αξηεξηαθήο ππέξηαζεο πνπ νθείιεηαη ζηα πςειά επίπεδα θαηερνιακηλψλ ζην 

αίκα, αχμεζε ησλ επηπέδσλ νκνθπζηετλεο θαη αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

αηκνπεηαιίσλ, γεγνλφηα πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε θαξδηαγγεηαθψλ 

επεηζνδίσλ [9, 48, 55, 58, 66]. Δμάιινπ ζχγρξνλεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ stress κε ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ππνζαιακν-ππνθπζηαθν-επηλεθξηδηαθνχ άμνλα (CRF  

ACTH  ζηεξνεηδείο νξκφλεο  αλνζνθαηαζηνιή) [1, 40]. Δπηπιένλ ην ρξφλην 

stress θαίλεηαη νηη ζρεηίδεηαη κε ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηεο ζεξνηνλίλεο ζηνλ 

εγθέθαιν [12, 18, 66]. πρλά αλαθέξνληαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο 

(θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, αιθννιηζκφο, θαηάρξεζε θαπλνχ), γλσζηηθέο 

αληηδξάζεηο (δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ακλεζία, αδπλακία 

ιήςεο απνθάζεσλ), θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, θπληζκφο, αλεζπρία, δηαηαξαρέο χπλνπ, θαηάζιηςε, ππνρνλδξία, 

απνμέλσζε, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout), πξνβιήκαηα ζηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη γεληθφηεξα δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο [4, 45, 64, 69]. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ επίζεο απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ησλ 

επηζηεκψλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δηνίθεζεο, είλαη ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαζψο ν ηθαλνπνηεκέλνο εξγαδφκελνο είλαη 

παξαγσγηθφηεξνο, απνδνηηθφηεξνο, θαη πγηέζηεξνο [37, 38, 41, 57, 68]. 

Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

επαγγεικαηηθφ stress αλακέλεηαη δπζηπρψο λα απμεζεί. Ο κεηαβαιιφκελνο 

θφζκνο ηεο εξγαζίαο ζέηεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα καο θαη ε 

γεληθφηεξε Δπξσπατθή νηθνλνκηθή δπζπξαγία  δεκηνπξγνχλ έλα αζθπθηηθφ 

πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη πεξηθνπέο πξνζσπηθνχ, ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο, 

ειαζηηθά σξάξηα, απμαλφκελε ρξήζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

δηαξθψο απμαλφκελε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη 

θαθή ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθνχ θαη ηδησηηθνχ βίνπ [35, 37]. 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΡΑΖ – ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήδε ππάξρεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην αιιά 

θαη νη αλαγθαίεο δνκέο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ήδε απφ ην 1989 εθδφζεθε ε 

Οδεγία Πιαίζην 89/391 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη 

αζζέλεηεο ζεζπίδνληαο ηηο γεληθέο αξρέο πξφιεςεο, θαη νξίδνληαο ηηο 
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ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ νδεγία, φινη νη 

εξγνδφηεο έρνπλ ηε λνκηθή ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, πξάγκα πνπ ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ stress. Δμάιινπ ην Μάξηην ηνπ 2010 

παξνπζηάζηεθε ν αλαζεσξεκέλνο θαηάινγνο αλαγλσξηζκέλεο επαγγεικαηηθήο 

παζνινγίαο ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Τγείαο (ILO) κε 100 επηπιένλ λνζήκαηα απφ 

ηελ έθδνζε 2002 πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ςπρηθέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο 

δηαηαξαρέο [29]. Ζ πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ εξγαζηαθνχ stress κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ κηα θαζνιηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο, κέζσ κηαο μερσξηζηήο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη 

κέζσ ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηνπο παξάγνληεο 

πξφθιεζεο stress. ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφ ξφιν θαινχληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ ε Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο κέζσ ησλ 

ΚΔ.Π.Δ.Κ., θαη νη επηζηεκνληθέο νκάδεο εηδηθψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο. 

Ζ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο είλαη έλαο θιάδνο ηεο Ηαηξηθήο, πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πγείαο. Σν αληηθείκελφ ηεο είλαη ε 

πξφιεςε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο εξγαζίαο ζηελ αλζξψπηλε πγεία,  

δειαδή ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, θαζψο 

θαη ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ παζρφλησλ. Ο ξφινο ησλ  

Ηαηξψλ ηεο Δξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ λέσλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο θαζψο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχνπλ, λα πξνιακβάλνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επαγγεικαηηθφ stress, λα 

παξαπέκπνπλ έγθαηξα γηα πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε, θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 

νκαιή επαλέληαμε ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Απφ ηελ 01.07.1999 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε ππεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ .ΔΠ.Δ. είλαη ε επίβιεςε θαη ν έιεγρνο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ε έξεπλα, αλαθάιπςε θαη 

δίσμε ησλ πεξηπηψζεσλ παξάβαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη παξάλνκεο 

απαζρφιεζεο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππνδείμεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Οη 

επηζεσξεηέο ηνπ .ΔΠ.Δ. κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά θάλνληαο ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζχγρξνλεο θαη 

δηαξθψο δηνγθνχκελεο κάζηηγαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο. 

Έλα ηέηνην εξγαιείν ζπληζηά ε παξνχζα πξνηεηλφκελε κειέηε πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο (occupational stress) θαη – παξάιιεια – ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (job satisfaction), ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ε ειηθία, ην θχιν, ηνλ ηχπν 

απαζρφιεζεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θ.ά. 
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Πξφθεηηαη γηα κία πεξηγξαθηθή έξεπλα παξαηήξεζεο ηχπνπ ρξνληθήο ζηηγκήο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ επειπηζηνχκε λα απνδεηρζεί 

πνιχηηκν βνήζεκα ζηα ρέξηα ησλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο θαη ησλ Δπηζεσξεηψλ 

Δξγαζίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθεηκεληθέο κειέηεο θαη εηδηθνχο δείθηεο λα 

απνηειέζεη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί κηα απνηειεζκαηηθή 

παξεκβαηηθή πνιηηηθή πξφιεςεο, πεξηνξηζκνχ ή αθφκα θαη εμάιεηςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο [10, 42].  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξα 

εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο [2, 14, 32, 36, 56, 57, 61]. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ πξνηείλεηαη εδψ αληιψληαο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ, ζρεδηάζηεθε ψζηε λα εμεηάδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε σο πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη έρεη θαηά ην δπλαηφλ πξνζαξκνζηεί 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ψζηε λα αληρλεχεη ηα πξνβιήκαηα ησλ ειιήλσλ 

εξγαδνκέλσλ. Λακβάλεη επίζεο ππφςε ηνπ ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο πάλσ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη ζπλνιηθά 130 εξσηήζεηο. Απηέο είλαη θαηαλεκεκέλεο 

ζε 6 ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία, ηελ πξνζσπηθή επεμία, ην ρψξν εξγαζίαο, ηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο, θαη ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε 5βάζκηα θιίκαθα 

απαληήζεσλ θαη έγηλε επίζεο ρξήζε ρξσκαηηθήο δηαβάζκηζεο ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη νη εξγαδφκελνη ζηελ εχθνιε θαη θαηαλνεηή ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα μεθηλήζεη θαη‟ αξράο πηινηηθά απφ ην 

ΚΔ.Π.Δ.Κ. Κεληξηθήο Διιάδνο κε ηε ζπκβνιή ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο. 

Διπίδνπκε ψζηε ζχληνκα λα είκαζηε ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπκε θαη λα 

δεκνζηεχζνπκε ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηεο ρψξαο καο. 
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Α. ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ 

Ημερομηνία σσμπλήρωσης ερωτηματολογίοσ / /  

  ΖΜ ΜΖ ΔΣΟ 

1. Φχιν : Άληξαο □ 

 Γπλαίθα □ 

2. Ζιηθία :   

   

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο/ε □ 

 Έγγακνο/ε □ 

 Γηαδεπγκέλνο/ε □ 

 Υήξνο/α □ 

   

4. Έρεηε παηδηά; Ναη □ 

 ρη □ 

5. Πφζα;   

   

6. Δξγάδεζηε σο; Γεκφζηνο Τπάιιεινο □ 

 Ιδησηηθφο Τπάιιεινο □ 

 Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο □ 

 Άιιν, πνην;  

7. Ση εηδηθφηεηα έρεηε;                  

(Σίηινο εξγαζίαο) 
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8. Πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα εξγάδεζηε 

ζε απηή ηε ζέζε; 
  

9. Πνπ εξγαδφζαζηαλ 

πξνεγνπκέλσο; 
  

10. Πφζν θαηξφ;   

11. Ζ εξγαζία ζαο είλαη ζρεηηθή κε ηηο 

ζπνπδέο ζαο; 
Ναη □ 

 ρη □ 

12. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο : Γεκνηηθφ □ 

 Γπκλάζην □ 

 Λχθεην □ 

 Αλψηεξεο ζπνπδέο (ΣΔΙ-ΙΔΚ-ΣΔΔ) □ 

 Αλψηαηεο ζπνπδέο □ 

13. Σχπνο απαζρφιεζεο :          Μεξηθή □ 

 Πιήξεο □ 

14. πκβφιαην εξγαζίαο: κφληκνο □ 

 ζπκβαζηνχρνο □ 

15. Χξάξην: ζηαζεξφ □ 

 θπθιηθφ □ 

16. Δίζηε κεηαλάζηεο; Ναη □ 

 ρη □ 

17. Δάλ λαη,  ζε πνηα εζληθφηεηα 

αλήθεηε; 
 Μεηνλφηεηα 
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Β. ΔΡΧΣΖΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ 

18. Καπλίδεηε; Ναη □ 

 ρη □ 

19. Αλ λαη, πφζα ηζηγάξα ηελ εκέξα;   

   

20. Πφηε ην αξρίζαηε;   

   

21. Πίλεηε αιθνφι; Ναη □ 

 ρη □ 

22. Πφζεο κνλάδεο αιθνφι  πίλεηε 

θαηά κέζν φξν εβδνκαδηαίσο; 

(1 κνλάδα αιθνφι = 1 πνη. κπχξα, ή 1 

πνη. θξαζί, ή ½  πνη. πνηφ). 
 

   

23. Πφζεο κέξεο αλαξξσηηθή άδεηα 

πήξαηε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν; 
  

24. Πφζα δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά;   

25. Αηζζαλζήθαηε ελφριεζε ή πφλν 

ζην ζηήζνο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ 6 ηειεπηαίσλ κελψλ; 

Ναη □ 

 ρη □ 
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26. Καηά κέζν φξν, πφζεο ψξεο 

θνηκάζηε θάζε βξάδπ; 
  

27. Νηψζαηε αξξπζκία ζηνλ θαξδηαθφ 

ζαο ζθπγκφ;                                       
Ναη □ 

 ρη □ 

28. Έρεηε παξαηεξήζεη  εξεζηζκφ ή 

θαγνχξα ζην δέξκα ζαο;  
Ναη □ 

 ρη □ 

29. Έρεηε παξαηεξήζεη κεησκέλε 

ηθαλφηεηα ε ζηε ζεμνπαιηθή ζαο 

δσή; 

Ναη □ 

 ρη □ 

30. Κνπξάδεζηε εχθνια; 
Ναη □ 

 ρη □ 

31. Έρηε παξαηεξήζεη απψιεηα 

κλήκεο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; 

Ξερλάηε εχθνια; 

Ναη □ 

 ρη □ 

32. Δίρε εκθαλίζεη πνηέ ην δέξκα ζαο 

αιιεξγηθφ εξεζηζκφ κεηά απφ 

ζηελαρψξηα ή αλαζηάησζε; 

Ναη □ 

 ρη □ 
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33. Αηζζαλζήθαηε ελφριεζε ή πφλν 

ζηε κέζε ή ζηε ζπνλδπιηθή ζαο 

ζηήιε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 6 

ηειεπηαίωλ κελψλ; 

Ναη □ 

 ρη □ 

34. Έρεηε ζπρλνχο πνλνθεθάινπο; Ναη □ 

 ρη □ 

35. Έρεηε γίλεη πην θηιάζζελνο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; 
Ναη □ 

 ρη □ 

36. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο έρεηε 

παξαηεξήζεη απμεκέλεο ηηκέο 

αξηεξηαθήο πίεζεο; 

Ναη □ 

 ρη □ 

37. Σνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο έρεηε 

παξαηεξήζεη πφλν ζην ζηνκάρη ή 

‘θανχξεο’; 

Ναη □ 

 ρη □ 

38. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο έρεηε 

παξαηεξήζεη απμεκέλεο ηηκέο 

ζαθράξνπ ζην αίκα; 

Ναη □ 

 ρη □ 
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39. Πνηά θαηλνχξγηα θαξκαθεπηηθή 

αγσγή μεθηλήζαηε ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν; 
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Γ. ΔΡΧΣΖΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΙΚΖ ΔΤΔΞΙΑ Αθνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο  

Καζφινπ: 0, Πνιχ Λίγν: 1, Μέηξηα: 2, Αξθεηά: 3, Πάξα πνιχ: 4 
 

40. Κάλαε ζπρλά θηλήζεηο θαη πξάμεηο βηαζηηθέο ή 

απεξίζθεπηεο; 0 1 2 3 4 

41. Βαξηφζαζηαλ εχθνια; 
0 1 2 3 4 

42. Ήζαζηαλ  εηξσληθφο ή επηζεηηθφο απέλαληη ζηνπο πειάηεο 

/ ζπλεξγάηεο ζαο; 0 1 2 3 4 

43. Ννηψζαηε επαίζζεηνο/ε θαη πιεγσλφζαζηαλ 

ζπλαηζζεκαηηθά εχθνια; 0 1 2 3 4 

44. Υάλαηε ηνλ εηξκφ ησλ ζθέςεψλ ζαο φηαλ έπξεπε λα 

θάλεηε θάηη γξήγνξα; 0 1 2 3 4 

45. Φνβφζαζηαλ  φηαλ κέλαηε  κφλνο/ε; 
0 1 2 3 4 

46. αο θφβηδαλ άγλσζηνη άλζξσπνη ή άγλσζηα κέξε; 
0 1 2 3 4 

47. Θεσξνχζαλ νη άιινη φηη είζηε λεπξηθφ άηνκν; 
0 1 2 3 4 

48. Δίραηε δπζθνιία λ' απνθνηκεζεηε ή μππλνχζαηε ην 

βξάδπ; 0 1 2 3 4 

49. Απμήζαηε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηελ θαηαλάισζε αιθνφι; 
0 1 2 3 4 

50. Απμήζαηε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηελ θαηαλάισζε θαθέ; 
0 1 2 3 4 

51. Βξεζήθαηε  ζε θαηάζηαζε κεγάιεο έληαζεο ή  

λεπξηθφηεηαο; 0 1 2 3 4 

52. αο ζπλέβαηλε λα είζηε αλανθάζηζηνο/ε; 
0 1 2 3 4 

53. Δίραηε αδπλακία ζπγθέληξσζεο, αθεξεκάδα; 
0 1 2 3 4 

54. Παζαίλαηε ζπρλφηεξα αηπρήκαηα ζηελ εξγαζία ζαο; 
0 1 2 3 4 

55. Δίραηε πξνβιήκαηα κε ην πεπηηθφ ζαο ζχζηεκα ε 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (αλνξεμία / βνπιηκία); 0 1 2 3 4 

56. αο πέξαζε πφ ην κπαιφ ε απηνθηνλία; 
0 1 2 3 4 

57. Νηψζαηε ζπρλά θνπξαζκέλνο, εμαληιεκέλνο, ρσξίο 

ελέξγεηα; 0 1 2 3 4 
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Γ. ΔΡΧΣΖΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΙΑ Α  (θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο) 

Πάξα πνιχ δπζαξεζηεκέλνο: 0 
ρεηηθά δπζαξεζηεκέλνο: 1 
Οχηε θαιά, Οχηε άζρεκα: 2 
Αξθεηά Δπραξηζηεκέλνο: 3 

Πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνο: 4 

1. Θεξκνθξαζία εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 0 1 2 3 4 

2. Ο εμαεξηζκφο ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο κνπ, εηζπλνή 

κνιπζκέλνπ αέξα 
0 1 2 3 4 

3. Ο θσηηζκφο ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο κνπ 0 1 2 3 4 

4. Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο, ηνμηθά απφβιεηα  0 1 2 3 4 

5. Έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ζηελ 

εξγαζία κνπ 
0 1 2 3 4 

6. Έθζεζε ζε εζηίεο κφιπλζεο, βηνινγηθά πγξά, 

θαξθηλνγφλα, θπηηαξνζηαηηθά 
0 1 2 3 4 

7. Γνλήζεηο ζην ζψκα κνπ απφ ηελ εξγαζία κνπ, Θφξπβνο 

ζην ρψξν εξγαζίαο κνπ 
0 1 2 3 4 

8. Μεηαβίβαζε απφ θαη πξνο ην ρψξν εξγαζίαο κνπ κε 

αζθάιεηα 
0 1 2 3 4 

9. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πγεία κνπ 0 1 2 3 4 

10. Άλεζε ρψξνπ εξγαζίαο 0 1 2 3 4 

11. Παξνρή θαη δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
0 1 2 3 4 

12. Δπάξθεηα, πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε 
0 1 2 3 4 

13. Δξγνλνκία θαη ζρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ρψξνπ 

εξγαζίαο 
0 1 2 3 4 

14. Κπθιηθφ σξάξην, επειημία ζην σξάξην εξγαζίαο κνπ 0 1 2 3 4 

15. Άβνιεο ζηάζεηο εξγαζίαο γηα κεγάιν ρξφλν, άξζε 

κεγάισλ βαξψλ 
0 1 2 3 4 

16. Κίλδπλνο απφ ακίαλην ζην ρψξν πνπ εξγάδνκαη 0 1 2 3 4 

17. Γηαζέζηκνη  ρψξνη γηα λα πεξλάηε ηα δηαιείκκαηα 

(θπιηθείν, ρψξνη αλάπαπζεο)  
0 1 2 3 4 

18. Δπαξθείο ρξφλνη γηα λα νινθιεξσζεί κε αζθάιεηα ε 

εξγαζία ζαο 
0 1 2 3 4 
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Δ. ΔΡΧΣΖΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΔΡΓΑΙΑΚΔ Α ΤΝΘΖΚΔ   (θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο) 

Καζφινπ: 0, Πνιχ Λίγν: 1, Μέηξηα: 2, Αξθεηά: 3, Πάξα πνιχ: 4 

19. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία κνπ 0 1 2 3 4 

20. Με κεηαρεηξίδνληαη ηζφηηκα θαη δίθαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο 
0 1 2 3 4 

21. Ζ εξγαζία κνπ είλαη κνλφηνλε θαη βαξεηή 0 1 2 3 4 

22. Έξρνκαη ζε ζπρλή επαθή κε ηνπο πειάηεο καο / θνηλφ 0 1 2 3 4 

23. Δίλαη ζαθήο ν ξφινο κνπ θαη νη επζχλεο κνπ ζηελ 

εξγαζία κνπ 
0 1 2 3 4 

24. Γνπιεχσ απνκνλσκέλνο πνιιέο ψξεο 0 1 2 3 4 

25. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ αδεηψλ / 

δηαθνπψλ 
0 1 2 3 4 

26. Μνπ παξέρεηαη  επαξθήο εθπαίδεπζε  γηα ηελ ζέζε 

εξγαζίαο κνπ 
0 1 2 3 4 

27. πκκεηέρσ ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, ε γλψκε 

κνπ κεηξάεη 
0 1 2 3 4 

28. Αλαγλσξίδεηαη ε πξνζθνξά κνπ ζηελ εξγαζία απφ ηνπο 

γχξσ κνπ 
0 1 2 3 4 

29. Γηαηεξψ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο εξγαζίαο   

θαη ηεο πξνζσπηθήο / νηθνγελεηαθήο κνπ δσήο 
0 1 2 3 4 

30. Αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηεο κνπ ζηε δνπιεία κνπ 0 1 2 3 4 

31. Ζ εξγαζία κνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δσή θαη ηελ 

εξγαζία άιισλ αλζξψπσλ 
0 1 2 3 4 

32. Δίκαη απηφλνκνο λα πξνγξακκαηίδσ κφλνο κνπ ηε 

δνπιεία κνπ 
0 1 2 3 4 

33. Ζ εξγαζία κνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

νινθιήξσζε ελφο έξγνπ 
0 1 2 3 4 

34. Αηζζάλνκαη αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ εξγαζία 

κνπ 
0 1 2 3 4 

35. Οη αξκνδηφηεηέο κνπ είλαη δπζάξεζηεο θαη απσζεηηθέο 0 1 2 3 4 

36. Οη αλψηεξνί κνπ, κνπ παξέρνπλ αξθεηή ππνζηήξημε 

φηαλ ρξεηάδεηαη 
0 1 2 3 4 

37. Γηαπιεθηίδνκαη ζπρλά κε ηνπο άιινπο ζηε δνπιεία κνπ 0 1 2 3 4 

38. Ζ ζηάζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληί κνπ κε ηθαλνπνηεί 0 1 2 3 4 
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39. Τπάξρεη επειημία φηαλ πξνθχπηνπλ πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα 
0 1 2 3 4 

40. Δπηθνηλσλψ θαιά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηε 

δνπιεηά 
0 1 2 3 4 

41.  Δπηθνηλσλψ θαιά κε ηνπο πξντζηακέλνπο κνπ ζηε 

δνπιεηά 
0 1 2 3 4 

42.  Πιεξψλνκαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηε δνπιεηά πνπ 

πξνζθέξσ 
0 1 2 3 4 

43.  Τπάξρνπλ επθαηξίεο γηα πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε θαη 

εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ 
0 1 2 3 4 

44.  Τπάξρνπλ επθαηξίεο γηα πξναγσγή θαη πεξαηηέξσ 

εμέιημε 
0 1 2 3 4 

45.  Απνιακβάλσ πνηθηιία θαζεθφλησλ εξγαζίαο 0 1 2 3 4 

46.  Μνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή 

κνπ 
0 1 2 3 4 

47. ηε δνπιεηά κνπ ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζέινπλ λα κε 

δηψμνπλ, κε βάδνπλ ζην πεξηζψξην, ληψζσ αλεπηζχκεηνο 
0 1 2 3 4 

48.  Τπάξρεη κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο, πίεζε ζηε δνπιεηά 

πέξα απφ ηα φξηά κνπ 
0 1 2 3 4 

49.  Δμνπζελσηηθφο ξπζκφο εξγαζίαο, πηεζηηθέο πξνζεζκίεο 0 1 2 3 4 

50.  Με εμαλαγθάδνπλ ζπρλά  λα εξγάδνκαη ππεξσξίεο 0 1 2 3 4 

51.  ην ρψξν ηεο δνπιεηάο  ππάξρεη θάπνηνο πνπ κνπ 

πξνθαιεί θφβν/ εμαλαγθαζκφ/ βία 
0 1 2 3 4 

52.  Φνβάκαη πσο αλ ράζσ ηελ εξγαζία κνπ ζα δπζθνιεπηψ 

λα βξσ άιιε δνπιεηά 
0 1 2 3 4 

53.  Σν πεξηβάιινλ ζηελ εξγαζία κνπ αιιάδεη ζπλερψο θαη 

γξήγνξα 
0 1 2 3 4 

54.  Φνβάκαη φηη αλά πάζα ζηηγκή ζα κε απνιχζνπλ 0 1 2 3 4 

55.  Τπάξρεη αληαγσληζκφο ζηε δνπιεία κνπ 0 1 2 3 4 

56.  ην ρψξν ηεο δνπιεηάο  κνπ ππάξρεη θάπνηνο/α πνπ κε 

παξελνριεί ζεμνπαιηθά 
0 1 2 3 4 

57.  Φνβάκαη θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα επεξεάζεη 

ηε δνπιεία κνπ 
0 1 2 3 4 

58.  Έρσ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ 
0 1 2 3 4 

59.  Πξέπεη λα επηηπγράλσ δηαξθψο πςειφηεξνπο ζηφρνπο 

γηα λα παξακείλσ ζηελ δνπιεία κνπ 
0 1 2 3 4 

60.  Αλεζπρψ πσο ν κηζζφο κνπ ζα κεησζεί ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 
0 1 2 3 4 

61.  Ζ νηθνγέλεηα κνπ θαηαιαβαίλεη θαη ζπκκεξίδεηαη ηηο 

δπζθνιίεο κνπ ζηε δνπιεηά 
0 1 2 3 4 

62.  Ο κηζζφο κνπ, είλαη επαξθήο γηα λα ηα βγάισ πέξα 0 1 2 3 4 

63.  ηελ εξγαζία κνπ, εγψ έρσ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο 0 1 2 3 4 
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Σ. ΔΡΧΣΖΔΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΣΖΣΑ 

 
Καζφινπ: 0, Πνιχ Λίγν: 1, Μέηξηα: 2, Αξθεηά: 3, Πάξα πνιχ: 4 

1.  Δίκαη απαηηεηηθφο απφ ηνλ εαπηφ κνπ θαη απφ ηνπο 

άιινπο 
0 1 2 3 4 

2.  Γελ αξγψ πνηέ ζηα ξαληεβνχ κνπ, κνπ αξέζεη ε 

αθξίβεηα ζην θάζε πξάγκα 
0 1 2 3 4 

3.  Δίκαη πνιχ αληαγσληζηηθφο κε ηνπο άιινπο 0 1 2 3 4 

4.  Δίκαη ππνκνλεηηθφο 0 1 2 3 4 

5. Ννκίδσ πσο ν ρξφλνο πνηέ δελ είλαη αξθεηφο, έρσ 

ηφζα πνιιά λα θάλσ! 
0 1 2 3 4 

6.  Θεσξψ πσο φηη είλαη λα γίλεη πξέπεη λα γίλεη ηέιεηα 

θαη ακέζσο 
0 1 2 3 4 

7.  Δίκαη θηιφδνμνο, ζέισ λα εμειηρζψ θαη λα 

αλαβαζκηζηψ γξήγνξα 0 1 2 3 4 

8.  Δίκαη ζπλερψο ζε έληαζε, δχζθνια ραιαξψλσ 0 1 2 3 4 

9.  Με ελδηαθέξεη ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο γηα 

ηελ θαιή κνπ δνπιεηά  
0 1 2 3 4 

10.  Δίκαη εμσζηξεθήο, εθδειψλσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ 

ζηνπο άιινπο 
0 1 2 3 4 
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Abstract: The occupational stress is a part of all new emerging risks now appear 

as a problem to be solved in Greece and Europe and is likely to afflict us more and 

more in the future as unemployment goes up, wages will shrink, and new flexible 

forms of employment will tend to become the norm. According to the International 

Labour Organisation, work stress costs the American economy 200 billion U.S. 

dollars annually, a cost that is due to insurance claims, absenteeism, decreased 

productivity, accidents and premature deaths, while the cost reaches 20 billion per 

year in Europe. This problem has a direct financial impact on the economy and 

health of employees, as has shown that professional stress is responsible for 

serious diseases such as coronary heart disease is. Moreover, years of studies 

have linked work stress with the endocrine, cardiovascular and immunological 

changes that lead to mental and physical illnesses such as depression, frequent 

infections and peptic ulcer. Some of the usual factors that cause stress are lack of 

control over work, poor work adjustment, excessive demands placed on workers, 

the existence of physical violence and sexual harassment in the workplace, lack of 

support from colleagues and administration, conflicting roles, insecurity, workplace 

conditions, the monotony, the tight deadlines, the bullying and the mobbing 

syndrome. An important parameter is also the job satisfaction, as the happy worker 

is more productive, efficient, and healthier. In this paper we propose a 

questionnaire on investigation and evaluation of occupational stress and job 

satisfaction, which in addition is designed to provide much additional information 

on health and safety at work and the level of health workers. The questionnaire 

contains a total of 130 questions. These are divided into 6 modules containing 

personal data, questions relating to health, personal wellness, workplace, working 

conditions, and personality type. The aim is this questionnaire to prove a valuable 

tool for Occupational Physicians and Labour Inspectors to form the basis upon 

which to build an effective intervention policy to prevent, reduce or even eliminate 

occupational stress. 
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Ζ ΔΛΟΝΟΙΑ Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 
Δ ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΙ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 
Γ. Θενραξίδνπ θαη Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο 

 
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο 

θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Ηαηξηθήο ρνιήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.  

 

 

Πεξίιεςε: Ζ Δπξψπε θαη ε Ακεξηθή ζεσξνχληαη πεξηνρέο απαιιαγκέλεο απφ ηελ 

εινλνζία (ε Δπξψπε απφ ην 1975), κε ζπνξαδηθά «εηζαγφκελα» θξνχζκαηα λα 

παξαηεξνχληαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηαμηδησηψλ απφ ελδεκηθέο πεξηνρέο. Παξφια 

απηά ηθαλνί μεληζηέο ηνπ πιαζκσδίνπ ππάξρνπλ θαη ζηηο 2 επείξνπο θαη κπνξνχλ 

λα κεηαδψζνπλ ηελ λφζν αλ κνιπλζνχλ απφ λνζνχληεο πιεζπζκνχο. 

Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ δέρνληαη εηεζίσο νη ελδεκηθέο ρψξεο, 

30.000 πξνζβάιινληαη απφ ηε λφζν θαη ην 1-4% ησλ πεξηπηψζεσλ ινίκσμεο απφ 

Plasmodium falciparum είλαη ζαλαηεθφξεο. πλήζσο νη ηνπξίζηεο ή νη 

επαγγεικαηηθνί ηαμηδηψηεο ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο ηεο λφζνπ, παξνπζηάδνπλ ηα 

πξψηα ζπκπηψκαηα (ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πξψην 

ζχκπησκα είλαη ν ππξεηφο) ζην πξψην ηξίκελν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε 

ρψξα. Σν αλαθεξφκελν ηαμίδη ζε ελδεκηθή πεξηνρή είλαη ην πην ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ δηάγλσζε. ην άξζξν απηφ πεξηγξάθεηαη ην πξφβιεκα ηεο 

εινλνζίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο  Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ηεο Δξγαζίαο, ηφζν γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.  
 
 
ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ P. 
FALCIPARUM 

 

Ζ εινλνζία νθείιεηαη ζηα παξάζηηα πιαζκψδηα, κε θχξην εθπξφζσπν ηεο 

θαηεγνξίαο ην P. falciparum πνπ πξνθαιεί ηηο ζπρλφηεξεο θαη βαξχηεξεο ινηκψμεηο 

(ηα άιια 3 παζνγφλα γηα ηνλ άλζξσπν πιαζκψδηα: P. vivax, P. ovale, P. malariae 

πξνθαινχλ ζπαληφηεξα ινηκψμεηο κε επηφηεξε θιηληθή εηθφλα θαη κεγαιχηεξν 

ρξφλν επψαζεο).  

Ζ λφζνο κεηαδίδεηαη ζπλήζσο ζηoλ άλζξσπν απφ ην δήγκα ηνπ ζειπθνχ 

αλσθεινχο θψλσπα, νπφηε απφ ηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο ηνπ θψλσπα, ηα 

πιαζκψδηα πεξλνχλ κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ζην ήπαξ, πνιιαπιαζηάδνληαη ζηα 

επαηνθχηηαξα, θαη μαλαβγαίλνπλ ζην αίκα κνιχλνληαο ηα εξπζξά. ην 

εξπζξνθχηηαξν ηα πιαζκψδηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε θπιεηηθά θαη κεηά ηελ ξήμε 

ηνπ θπηηάξνπ απειεπζεξψλνληαη κεξνδσίηεο θαη γακεηνθχηηαξα.  
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Οη κεξνδσίηεο κνιχλνπλ άιια πγηή εξπζξά, ελψ ηα γακεηνθχηηαξα πνπ 

πξνζιακβάλνληαη απφ ην επφκελν δήγκα θψλσπνο, πνιιαπιαζηάδνληαη κε 

θπιεηηθφ απηή ηελ θνξά ηξφπν θαη παξάγνπλ ζπνξνδσίηεο πνπ είλαη 

κνιπζκαηηθνί γηα ηνλ επφκελν άλζξσπν [1]. Δπηπξφζζεηα, ε εινλνζία κπνξεί λα 

κεηαδνζεί πην ζπάληα κε ηελ κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο ή παξαγψγσλ ηνπ, ή 

ηελ πνιιαπιή ρξήζε βειφλσλ ζε ρξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ.  

Γχν ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ηνπ 

πιαζκσδίνπ: 1) ε πνιιαπιφηεηα ηνπ αλαδηπιαζηαζκνχ θαη 2) ε αληηγνληθή 

κεηαβιεηφηεηα. Ζ λφζνο κπνξεί λα δηαδξάκεη ζαλ νμεία εινλνζία, κε ειάρηζην 

ρξφλν επψαζεο 10 εκεξψλ, ή ζαλ ρξφληα κνξθή (ζε θαηνίθνπο ελδεκηθψλ 

πεξηνρψλ ή ζε άηνκα πνπ έιαβαλ αηειή ζεξαπεία) κε κφλν θιηληθφ ζχκπησκα ηνλ 

δηνγθσκέλν ζπιήλα θαη ήπαξ, νπφηε θαη ε δηάγλσζε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη γηα 

αξθεηά ρξφληα. ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο νμείαο ινίκσμεο πξνεμάξρεη ν ππξεηφο, 

πνπ εηζβάιεη κε ηαρεία άλνδν θαη έληνλν ξίγνο, θαη ππνρσξεί κε εθίδξσζε (ν 

θιαζηθφο ηξηηαίνο ή ηεηαξηαίνο δηαιείπσλ ππξεηφο δελ είλαη ζπρλφο). 

πλππάξρνπλ θαθνπρία, θεθαιαιγία, ζπκπηψκαηα απφ ην ΓΔ (λαπηία θαη 

έκεηνο), ζπιελνκεγαιία, επαηνκεγαιία, αλαηκία θαη ίθηεξνο (ιφγσ ηεο 

θαηαζηξνθήο ησλ εξπζξψλ). Ζ βαξηά κνξθή ηεο λφζνπ ζπκπιεξψλεη ζηα 

παξαπάλσ λεπξνινγηθέο, λεθξνινγηθέο θαη πλεπκνληθέο επηπινθέο [1, 2]. Ζ λφζνο 

αθήλεη αλεπαξθή (κεξηθή έσο αλχπαξθηε) αλνζία, αθξηβψο ιφγσ ηεο αληηγνληθήο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο πιεζψξαο ησλ αληηγνληθψλ κνξθψλ ηνπ πιαζκσδίνπ. Σν 

πξφβιεκα απηφ απνηειεί θαη κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ δελ έρεη παξαζθεπαζηεί 

αθφκα ην θαηάιιειν εκβφιην γηα ηελ λφζν, ππάξρνπλ φκσο εκβφιηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε δνθηκαζηηθφ ζηάδην. 

Ζ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο λφζνπ ηίζεηαη κε δηάθνξεο ηερληθέο: 1) κε ηελ 

κηθξνζθφπεζε επηρξίζκαηνο πεξηθεξηθνχ αίκαηνο (παρηάο θαη ιεπηήο ζηαγφλαο): 

αλεχξεζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ είδνπο ηνπ πιαζκσδίνπ, πνπ απνηειεί θαη ηε 

κέζνδν εθινγήο γηα ηε δηάγλσζε, 2) κε αλνζνθζνξηζκφ: αλίρλεπζε θζνξίδνληνο 

αληηγφλνπ ηνπ πιαζκσδίνπ, 3) κε κεζφδνπο ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλσλ ηνπ 

πιαζκσδίνπ θαη 4) κε  κνξηαθέο ηερληθέο: PCR ( >90% επαηζζεζία ζε ζρέζε κε 

ηε κέζνδν εθινγήο, αληρλεχεη θαη ρακειά επίπεδα παξαζηηαηκίαο). 

Ζ λφζνο ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο κε αληηπιαζκσδηαθά θάξκαθα, φπσο ε 

θηλίλε, ε ρισξνθίλε θαη ε κεθινθίλε. Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ρισξνθίλε 

θαη ζηε κεθινθίλε είλαη έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε 

παγθφζκηα ηαηξηθή θνηλφηεηα [1]. 

 
Ζ ΔΛΟΝΟΗΑ Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

 

Ο μεληζηήο ηνπ πιαζκσδίνπ είλαη ν ζειπθφο αλσθειήο θψλσπαο: θιάζε: Insecta, 

ηάμε: Diptera, ππνηάμε: Nematocera, νηθνγέλεηα: Culicidae, ηνπ νπνίνπ ε θαηαλνκή 

θαζνξίδεη θαη ηελ θαηαλνκή ηεο εινλνζίαο [18]. Ζ κεηάδνζε ηεο λφζνπ επλνείηαη 

ζηα ζεξκά (20-30oC) θαη πγξά (>60%) θιίκαηα. Ζ πγξαζία φρη κφλν απμάλεη ηελ 
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βξνρή, νπφηε θαη ηηο πεξηνρέο κε ζηάζηκα λεξά, φπνπ δνπλ θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη ηα θνπλνχπηα, αιιά απμάλεη θαη ηνλ ρξφλν επηβίσζεο ηνπο, 

νπφηε θαη ηελ πηζαλφηεηα λα κνιπλζνχλ θαη λα κνιχλνπλ ηνλ άλζξσπν. Αληηζέησο 

ην πςφκεηξν (>2000m) επηδξά αξλεηηθά ζηελ κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο, θπξίσο 

ιφγσ κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο ε λφζνο δελ 

παξνπζηάδεη επνρηαθή θαηαλνκή θαη κεηαδίδεηαη φιν ην ρξφλν, ελψ αληίζεηα ζηηο 

εχθξαηεο πεξηνρέο ε κεηάδνζε δηαθφπηεηαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο [6]. Ο 

πιεζπζκφο ησλ θνπλνππηψλ είλαη απμεκέλνο ζε πεξηνρέο κε ιηκλάδνληα λεξά θαη 

εηδηθά θαηά θαη ακέζσο κεηά απφ ηελ πεξίνδν ησλ βξνρψλ θαη ηζηκπνχλ θπξίσο 

ηελ λχρηα, απφ ηελ δχζε έσο ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. πλήζσο ζεσξείηαη φηη ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο ησλ ελδεκηθψλ ρσξψλ δελ ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα 

κεηάδνζεο ηεο λφζνπ [20]. ην παξειζφλ πνιιέο πεξηνρέο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ 

καζηίδνληαλ απφ ηελ λφζν, αθξηβψο γηαηί πιεξνχζαλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

εθηεηακέλεο φκσο πξνζπάζεηεο εμφλησζεο ηνπ μεληζηή, κε ςεθαζκνχο κε DDT ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ζπλέβαιαλ ζηελ εμάιεηςή ηεο, 

θαη ζήκεξα απνηειεί πξφβιεκα ησλ νηθνλνκηθά «αζζελέζηεξσλ» ρσξψλ. 

Με βάζε ηελ ηειεπηαία αλαθνξά (2008) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

επάλσ ζηελ εινλνζία, ν κηζφο πεξίπνπ πιεζπζκφο ηεο γεο (3,3 δηζεθαηνκκχξηα 

θάηνηθνη) δεη ζε 109 ρψξεο θαη πεξηνρέο κε θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο λφζνπ, θαη ην 

1/5 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ (1,2 δηζεθαηνκκχξηα) είλαη θάηνηθνη ρσξψλ 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηε λφζν (>1 θξνχζκα/1000 θαηνίθνπο/ρξφλν). Σα ππφινηπα 

2,1 δηζεθαηνκκχξηα δνπλ ζε πεξηνρέο ρακεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε 

εινλνζίαο, θαη παξφιν πνπ θαιχπηνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη 

ππεχζπλα γηα ην 3% ησλ αλαθεξφκελσλ θξνπζκάησλ. Ζ Αθξηθή θαη ε 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία απνηεινχλ ηηο πεξηνρέο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ γηα ηελ λφζν 

[3].  

Σν 2006 ππνινγίδεηαη φηη ζεκεηψζεθαλ 247 εθαηνκκχξηα θξνχζκαηα εινλνζίαο 

παγθνζκίσο, απφ ηα νπνία ην 91% νθείινληαλ ζην Plasmodium falciparum. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θξνπζκάησλ (86%) θαηαγξάθεθαλ ζηελ Αθξηθή, θαη 

αθνινπζνχζαλ ε Ννηηναλαηνιηθή Αζία (9%) θαη ε Γπηηθή Μεζφγεηνο (3%). 

Τπνινγίδεηαη φηη 881000 θξνχζκαηα εινλνζίαο ην 2006 ήηαλ ζαλαηεθφξα, απφ ηα 

νπνία ην 90% ήηαλ ζηελ Αθξηθή θαη ην 4% ζηελ Αζία θαη ηελ Γπηηθή Μεζφγεην. Σν 

85% ησλ ζαλαηεθφξσλ θξνπζκάησλ ήηαλ παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 5 εηψλ. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί ε δηάζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ θαη ησλ ππνινγηδφκελσλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο. Ζ δηάζηαζε 

απηή ην 2006 ήηαλ κεγαιχηεξε ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αζία θαη ζηελ Αθξηθή, 

φπνπ θαηαγξάθεθαλ ην 20% θαη ιηγφηεξν απφ ην 40% ησλ ππνινγηδφκελσλ 

θξνπζκάησλ, αληηζηνίρσο, ελψ ήηαλ πνιχ κηθξφηεξε ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, 

φπνπ ηα θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ ην 80% ησλ 

ππνινγηδφκελσλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ, φπνπ ππήξρε 

πιήξεο ζχκπησζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θαη ππνινγηδφκελσλ θξνπζκάησλ. Σν 
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ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ζαλάηνπο θαζψο ππνινγίδεηαη φηη κφλν 1 ζηνπο 5 

ζαλάηνπο, απφ εινλνζία αλαθέξεηαη παγθνζκίσο [3]. 

πσο θαίλεηαη, ζηελ Αθξηθή ε εινλνζία είλαη λφζνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

πξνζβάιεη φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Τπνινγίδεηαη, φηη θάζε θάηνηθνο ησλ 

ππεξελδεκηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αθξηθήο δέρεηαη θαηά κέζν φξν 300 δήγκαηα 

κνιπζκέλσλ θνπλνππηψλ εηεζίσο [28]. Απηνί φκσο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε βαξχηαηεο λφζνπ θαη επηπινθψλ, είλαη ηα παηδηά, νη 

έγθπεο γπλαίθεο θαη νη HIV νξνζεηηθνί αζζελείο, δεδνκέλνπ φηη ην AIDS είλαη 

λφζεκα κε εμίζνπ απμεκέλε επίπησζε ζηελ Αθξηθή [3]. 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο κε ην Global Malaria Programme ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ UNICEF θάλεη πξνζπάζεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ μεληζηψλ κε 

εθηεηακέλνπο ςεθαζκνχο, ςεθαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ θαηνηθηψλ, παξνρή 

εηδηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ λεκάηηλσλ πιεγκάησλ εκπνηηζκέλσλ κε 

εληνκναπσζεηηθφ, θαη πξνιεπηηθή αλζεινλνζηαθή ζεξαπεία ζε εγθχνπο θαη 

παηδηά. 
 

 
Ζ ΔΛΟΝΟΗΑ Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Ζ Δπξψπε θαη ε Ακεξηθή ζεσξνχληαη πεξηνρέο απαιιαγκέλεο απφ ηελ εινλνζία 

(ε Δπξψπε απφ ην 1975), κε ζπνξαδηθά «εηζαγφκελα» θξνχζκαηα λα 

παξαηεξνχληαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηαμηδησηψλ απφ ελδεκηθέο πεξηνρέο. Παξφια 

απηά ηθαλνί μεληζηέο ηνπ πιαζκσδίνπ ππάξρνπλ θαη ζηηο 2 επείξνπο θαη κπνξνχλ 

λα κεηαδψζνπλ ηελ λφζν αλ κνιπλζνχλ απφ λνζνχληεο πιεζπζκνχο [1, 4, 5]. 

Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ δέρνληαη εηεζίσο νη ελδεκηθέο ρψξεο, 

30.000 πξνζβάιινληαη απφ ηε λφζν θαη ην 1-4% ησλ πεξηπηψζεσλ ινίκσμεο απφ 

 

Σν επηδεκηνινγηθφ πξφηππν ηεο εινλνζίαο αλά ηελ πθήιην έρεη σο εμήο: 
 

 Ζ εινλνζία απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ζαλάησλ απφ ινηκψδεο λφζεκα 

ζηνλ θφζκν. 

 Πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ ζε 109 πεξηνρέο πςειήο 

επίπησζεο ηεο λφζνπ,  

 πνπ θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 250 εθαηνκκχξηα πεξηπηψζεηο 

εινλνζίαο,  

 Οη νπνίεο νδεγνχλ ζε 1 εθαηνκκχξην ζαλάηνπο.  

 Κάζε 30 δεπηεξφιεπηα έλα παηδί ράλεη ηε δσή ηνπ απφ ηελ εινλνζία. 
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Plasmodium falciparum είλαη ζαλαηεθφξεο. πλήζσο νη ηνπξίζηεο ή νη 

επαγγεικαηηθνί ηαμηδηψηεο ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο ηεο λφζνπ, παξνπζηάδνπλ ηα 

πξψηα ζπκπηψκαηα (ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πξψην 

ζχκπησκα είλαη ν ππξεηφο) ζην πξψην ηξίκελν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε 

ρψξα. Σν αλαθεξφκελν ηαμίδη ζε ελδεκηθή πεξηνρή είλαη ην πην ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ δηάγλσζε. Έηζη, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε 

Τγείαο: ππξεηφο ζην πξψην ηξίκελν κεηά απφ ηαμίδη ζε ηξνπηθή πεξηνρή ζεσξείηαη 

ηαηξηθφ επείγνλ θαη ρξήδεη άκεζεο δηεξεχλεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

[20]. Απηφ θπζηθά ζηελ πξάμε είλαη αξθεηά δχζθνιν, θαζψο νη γηαηξνί ησλ 

δπηηθψλ θξαηψλ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ εηθφλα ηεο εινλνζίαο θαη κπνξεί λα 

κελ ππάξρνπλ απνζέκαηα αλζεινλνζηαθψλ θαξκάθσλ ζηηο κνλάδεο πγείαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε επηπινθψλ θαη βαξχηαηε λφζεζε. Δπίζεο νη 

ηαμηδηψηεο πνπ εθδειψλνπλ ην λφζεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, 

δχζθνια έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

Καηά ην 2006, απφ 26 επξσπατθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Διιάδαο, αλαθέξζεθαλ 4231 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα εινλνζίαο. Ζ επίπησζε 

ηεο λφζνπ ήηαλ 0,99 πεξηπηψζεηο/100000 θαηνίθνπο, κε δηπιάζηα επίπησζε 

ζηνπο άληξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο (1,3 θαη 0,67/100000 θαηνίθνπο, αληίζηνηρα), 

θαη κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα θαηαγξάθνληαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25 - 44 

εηψλ (1,7/100000 θαηνίθνπο), κε ζαθή επνρηαθή θαηαλνκή. Παξαηεξείηαη δειαδή 

κηα αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ κεηά ηα Υξηζηνχγελλα θαη θαηά θαη ακέζσο κεηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, πνπ εηθάδεηαη φηη νθείιεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο ηαμηδηψηεο 

πνπ επηζηξέθνπλ απφ ελδεκηθέο ρψξεο [6]. 

Σν 2007 ζχκθσλα κε κηα επηδεκηνινγηθή έξεπλα πνπ αθνξνχζε 453 

θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα, αξηζκφο πνπ ππνινγίδεηαη φηη θαιχπηεη ην 12% ησλ 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζηελ Δπξψπε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά, ην 97,6% ησλ 

θξνπζκάησλ ήηαλ ινίκσμε νθεηιφκελε ζην Plasmodium falciparum. Ζ πιεηνλφηεηα 

ησλ αζζελψλ ήηαλ άληξεο, κέζεο ειηθίαο 37 εηψλ θαη ηαμίδεςαλ γηα 30 πεξίπνπ 

εκέξεο ζε ηξνπηθά κέξε. Σν 68% ησλ θξνπζκάησλ ήηαλ κεηαλάζηεο θάηνηθνη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 76,4% ησλ κειψλ απηήο ηεο νκάδαο αλέθεξαλ φηη 

ηαμίδεςαλ ζηελ παηξίδα ηνπο γηα λα ζπλαληήζνπλ ζπγγελείο θαη θίινπο. Σν 32% 

ησλ θξνπζκάησλ ήηαλ Δπξσπαίνη, νη νπνίνη ηαμίδεςαλ ζηηο ελδεκηθέο γηα ηε λφζν 

πεξηνρέο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: ην 25,7% γηα λα ζπλαληήζεη ζπγγελείο θαη 

θίινπο, ην 10,4% γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη ην 11,8% ήηαλ κέιε 

αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα ηαμίδεςαλ ζε πεξηνρέο ηεο 

Γπηηθήο Αθξηθήο: Νηγεξία, Κακεξνχλ, Γθάλα θαη Μπελίλ, θαη πνιχ ιίγνη (κφλν ην 

5,7%) είραλ ιάβεη πξνθπιαρηηθή αλζεινλνζηαθή αγσγή. Σα πξνεμάξρνληα 

ζπκπηψκαηα ήηαλ ν ππξεηφο θαη κε εηδηθά ζπκπηψκαηα απφ ην ΓΔ, ην 

νπξνπνηεηηθφ θαη ην αλαπλεπζηηθφ, ηα νπνία θαη εκθαλίζηεθαλ ακέζσο κεηά ηελ 

επάλνδν ησλ ηαμηδησηψλ ζηελ Δπξψπε κε κέζν φξν εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θαη 

αλαδήηεζεο ηαηξηθήο βνήζεηαο πεξίπνπ 4 εκέξεο [7]. 
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Μηα ζπλνπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηαμηδησηψλ ζε ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία 

ρψξεο, πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

Μεηαλάζηεο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο (νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ή 

θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο) γηα λα επηζθεθηνχλ ζπγγελείο θαη θίινπο, θαζψο θαη 

κεηαλάζηεο πνπ κφιηο θηάλνπλ ζηελ Δπξψπε απφ ελδεκηθέο πεξηνρέο: Ζ νκάδα 

απηή δηαηξέρεη ηδηαίηεξν θίλδπλν γηαηί ζπλήζσο δελ δεηάεη ηελ ζπκβνπιή γηαηξνχ 

πξηλ ηελ αλαρψξεζε, θαη δελ παίξλεη ρεκεηνπξνθχιαμε, ίζσο γηαηί δελ 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζνβαξή πηζαλφηεηα λφζεζεο [10]. Δπίζεο, επηζθέπηεηαη 

πεξηνρέο ππεξελδεκηθέο ζηελ λφζν (Γπηηθή Αθξηθή), θαη δηακέλεη γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε απηέο ζε ζρέζε κε ηνπο ηνπξίζηεο πνπ κέλνπλ γηα κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε πεξηνρέο κε πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο ηα 

βαζηθά κέηξα πξνθχιαμεο [17]. Μεηαμχ απηψλ ησλ ηαμηδησηψλ φκσο, ππάξρνπλ 

θαη άηνκα κε πξνεγνχκελε έθζεζε ζηελ λφζν θαη άξα κε κεξηθή αλνζία, γη‟ απηφ 

θαη παξαηεξήζεθε φηη ε λνζεξφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα ζνβαξψλ επηπινθψλ είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ απηέο ησλ ηνπξηζηψλ [8]. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην 

θαη γηα ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, πνπ είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη δελ έρνπλ 

έξζεη ζε πξνεγνχκελε επαθή κε ην πιαζκψδην, νπφηε θαη δηαηξέρνπλ ηνλ ίδην ή 

ίζσο θαη πςειφηεξν θίλδπλν (ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ησλ πεξηνρψλ 

πνπ επηζθέπηνληαη) κε ηνπο ηνπξίζηεο ηαμηδηψηεο [9]. 

ηξαηησηηθέο δπλάκεηο: Οη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ ππεξεηνχλ ζε ελδεκηθέο 

ρψξεο είλαη ζπλήζσο θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη θαη ηνπο ρνξεγείηαη εηδηθή 

αλζεινλνζηαθή αγσγή. Γελ είλαη ηπραίν φκσο φηη παξαηεξνχληαη επηδεκίεο ζηηο 

βάζεηο ή θαη ηα ζηξαηφπεδα επαλφδνπ. Αλ εμεηάζνπκε ηηο Ακεξηθαληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Αζία ζα δνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη νθείινληαη ζε 

ινηκψδε λνζήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο εθηφο ζπξξάμεσλ, κε ηελ εινλνζία λα θέξεη 

κεγάιν κεξίδην επζχλεο [11,12]. ε πεξηνρέο φπσο ην Αθγαληζηάλ ή ην Ηξαθ 

θαηαγξάθεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη αξθεηέο επηδεκίεο εινλνζίαο (κε ζπληειεζηέο 

πξνζβνιήο έσο θαη 52,4 θξνχζκαηα/1000 ζηξαηηψηεο [14]) θπξίσο απφ ην P. 

vivax πνπ επζχλεηαη γηα ην 80-90% ησλ ελδνγελψλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο ηεο 

πεξηνρήο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί παξά ηε ζπληαγνγξαθνχκελε αλζεινλνζηαθή 

ζεξαπεία θαη ηηο νδεγίεο γηα ηα πξνθπιαθηηθά κέηξα, νη ζηξαηηψηεο αδπλαηνχλ λα 

ηα ηεξήζνπλ, αγλνψληαο ηνλ θίλδπλν έθζεζεο πνπ δηαηξέρνπλ. Δπίζεο, νη 

ππνρξεσηηθέο δηαλπθηεξεχζεηο ζην χπαηζξν, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο 

λφζνπ. ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζε κνλάδα επηρεηξήζεσλ ζην Αθγαληζηάλ, 

ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζηξαηηψηεο αθνινπζνχζαλ επαθξηβψο ην 

αλζεινλνζηαθφ ζρήκα πνπ ηνπο ζπληαγνγξαθήζεθε, θαη νη κηζνί απάληεζαλ 

ζεηηθά φηαλ εξσηήζεθαλ αλ είλαη δχζθνιν λα αθνινπζνχλ ην ζπληαγνγξαθνχκελν 

θαξκαθεπηηθφ ζρήκα θαη λα ππαθνχνπλ ζηα πξνηεηλφκελα πξνιεπηηθά κέηξα [14]. 

Με βάζε, ινηπφλ ηα δηεζλψο θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά, νη ζηξαηηψηεο έρνπλ 

δηπιάζην έσο δεθαπιάζην θίλδπλν λφζεζεο απφ ηνπο ηνπξίζηεο ηαμηδηψηεο ζε 

ελδεκηθέο πεξηνρέο. 
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Σνπξίζηεο θαη επαγγεικαηηθνί ηαμηδηψηεο: πλήζσο δελ επηζθέπηνληαη 

ππεξελδεκηθέο πεξηνρέο, θαη έρνπλ ζαλ θχξηνπο πξννξηζκνχο ηελ Νφηηα θαη 

Αλαηνιηθή Αθξηθή [17]. Ο θίλδπλνο λφζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ 

πξννξηζκφ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ [15]. Ηδηαίηεξα πςειφ 

θίλδπλν δηαηξέρεη ν κνλαρηθφ ηαμηδηψηεο πνπ δηαλπθηεξεχεη ζην χπαηζξν. Ζ νκάδα 

απηή ζπάληα ιακβάλεη πξνθπιαθηηθή αγσγή θαη έρεη απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ 

εθδήισζε βαξηάο λφζνπ θαη ζαλαηεθφξνπ έθβαζεο. Δίλαη κηα νκάδα ηεο νπνίαο 

ηα κέιε ζπλερψο απμάλνληαη ζε αξηζκφ, θαη πξέπεη λα γίλεη ζνβαξή πξνζπάζεηα 

ψζηε λα ελεκεξσζνχλ θαηάιιεια. ε κηα αλαδξνκηθή κειέηε πνπ έγηλε ζε 39300 

θξνχζκαηα εηζαγφκελεο εινλνζίαο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1987-2006 νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ήηαλ ε ηξίηε αηηία ηαμηδηνχ 

ζε ελδεκηθέο ρψξεο. Οη επαγγεικαηηθνί ηαμηδηψηεο παξέκεηλαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηελ ρψξα (κέζε δηάξθεηα δηακνλήο: 60εκέξεο ζε ζχγθξηζε κε 21 

εκέξεο ησλ ηνπξηζηψλ), θαη ην 62% απηψλ αλέθεξαλ φηη έιαβαλ ρεκεηνπξνθχιαμε 

[17].  

Ναπηηθά θαη αεξνπνξηθά πιεξψκαηα πνπ ηαμηδεχνπλ ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο: Ζ 

παιηά πεπνίζεζε φηη ε εινλνζία είλαη λφζνο ησλ λαπηηθψλ, επαλεκθαλίζηεθε 

πξφζθαηα κε ηελ νξνινγία baggage malaria. πάληα αιιά φρη αλχπαξθηα είλαη, 

ινηπφλ, ηα πεξηζηαηηθά εινλνζίαο ζε πιεξψκαηα αεξνδξνκίσλ θαη ζε θαηνίθνπο 

ησλ πεξηνρψλ γχξσ απφ απηά, ιφγσ ησλ κνιπζκέλσλ θνπλνππηψλ πνπ κπαίλνπλ 

ζηηο απνζθεπέο θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ αεξνπιάλνπ θαη κεηαθέξνληαη ζε κε 

ελδεκηθέο πεξηνρέο [16].   

Δζεινληέο εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα πγείαο, ηεξαπφζηνινη, επηζηήκνλεο θηι: Δίλαη 

νκάδα αξθεηά ελεκεξσκέλε θαη νξγαλσκέλε, αιιά πνπ παξακέλεη γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ππεξελδεκηθέο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο λφζεζεο. 

Ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ παξαθνινπζεί αζζελείο κε εινλνζία: 

Αξθεηά ζπρλά έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ απφ 

ηξαπκαηηζκνχο κε βειφλεο θηι.  
 
ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ - ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 
 

Σα πεξηζζφηεξα εηζαγφκελα θξνχζκαηα εινλνζίαο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθεπρζνχλ, αλ νη ηαμηδηψηεο αθνινπζνχζαλ αθξηβψο φιεο ηηο νδεγίεο θαη 

ηεξνχζαλ ην ζρήκα ηεο ρεκεηνπξνθχιαμεο. Ζ αδπλακία ζπκκφξθσζεο νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε γηα ηελ βαξχηεηα ηεο λφζνπ.  

Οη πξψηεο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ ζε έλα άηνκν πνπ ζα επηζθεθζεί 

ηξνπηθή ρψξα γηα ηελ απνθπγή ηεο εινλνζίαο, κλεκνηερληθά είλαη ην ABCD ηεο 

εινλνζίαο: 

 AWARE: λα γλσξίδεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο εινλνζίαο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 

ηελ πεξίνδν επψαζεο ηεο λφζνπ, ηελ πηζαλφηεηα λα θαζπζηεξήζεη ε εθδήισζε 

ηεο, θαζψο θαη ηα βαζηθά θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ.  
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 avoid being BITTEN by mosquitoes: λα απνθεχγεη ηα δήγκαηα θνπλνππηψλ 

εηδηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχζεο θαη αλαηνιήο ηνπ ειίνπ. 

 CHEMOPROPHYLAXIS: λα ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε ρεκεηνπξνθχιαμε 

αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηνλ ράξηε αλζεθηηθφηεηαο ηνπ πιαζκσδίνπ, ψζηε 

λα απνηξέςεη ηελ εθδήισζε λφζνπ κεηά ηελ ινίκσμε. 

 immediate seek DIAGNOSIS and treatment: λα αλαδεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα αλ 

παξνπζηάζεη ππξεηφ κεηά ηελ 1ε βδνκάδα δηακνλήο ζηελ ελδεκηθή ρψξα, θαζψο 

θαη 3 κήλεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ [20]. 

 

Δλεκέξσζε: Ο γηαηξφο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ηαμηδηψηε γηα ηελ ζνβαξφηεηα 

ηεο λφζνπ θαη λα ηνπ δψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αλαγλσξίζεη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα θαη λα δεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα ακέζσο κφιηο 

εθδεισζεί ν ππξεηφο. Τπάξρνπλ αξθεηά ελδηαθέξνληα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα ελεκεξψζνπλ. Ο γηαηξφο 

νθείιεη πάληα λα ζπκάηαη φηη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ηνπ ηαμηδηψηε κε ηηο νδεγίεο 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν ππνςηαζκέλνο είλαη. Δπίζεο, αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ, ν ηαμηδηψηεο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πηζαλή θαζπζηεξεκέλε εθδήισζε 

ησλ ζπκπησκάησλ κεηά απφ ινίκσμε απφ ην P. vivax θαη P. ovale. 

 

Απνθπγή δεγκάησλ θνπλνππηψλ: Τπάξρνπλ 4 θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

πξνθχιαμε απφ ηα θνπλνχπηα: 1) απνθπγή ελδπκάησλ πνπ αθήλνπλ αθάιππηα 

κέξε ηνπ ζψκαηνο, 2) ρξεζηκνπνίεζε θνπλνππηέξαο θαηά ηηο ψξεο ηνπ χπλνπ θαη 

δηακνλή ζε θαηάιπκα κε ζίηεο ζηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ησλ δσκαηίσλ, 3) 

θάιπςε κε εληνκναπσζεηηθά, 4) ρξήζε εληνκνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ.  

 

πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν γηαηξφο πξέπεη λα ζπκβνπιεχζεη ηνλ 

ηαμηδηψηε: 

 Να θνξάεη ξνχρα κε καθξηά καλίθηα θαη κπαηδάθηα θαη λα κελ αθήλεη κέξε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ αθάιππηα, ηδηαίηεξα ην βξάδπ θαη φηαλ πεξπαηάεη κέζα ζε δάζε. Σν 

πάρνο ησλ ξνχρσλ είλαη θαζνξηζηηθφ. Καιφ είλαη ηα ξνχρα λα ςεθάδνληαη κε 

εληνκνθηφλν ή εληνκναπσζεηηθφ ζπξέπ.  

 Να δηακέλεη ζε θαηαιχκαηα κε ζίηεο ζηα παξάζπξα, θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

θνπλνππηέξεο, πνπ είλαη έλα εμαηξεηηθφ κέηξν πξνζηαζίαο απφ ηα θνπλνχπηα 

ηδηαίηεξα ηελ λχρηα. Ζ θνπλνππηέξα κπνξεί λα είλαη απιή ή εκπνηηζκέλε κε 

εληνκνθηφλν. Ο ρξήζηεο πξέπεη πξψηα λα βεβαησζεί φηη δελ ππάξρεη ζθίζηκν θαη 

φηη δελ ππάξρνπλ θνπλνχπηα κέζα, θαη κεηά λα βάιεη ηα άθξα ηεο θάησ απφ ην 

ζηξψκα. Τπάξρνπλ θνπλνππηέξεο αθφκα θαη γηα κηθξά θξεβάηηα θαη γηα παηδηθέο 

θνχληεο. Υακειφ θίλδπλν γηα ηελ κεηάδνζε λφζνπ έρνπλ ηα αζηηθά μελνδνρεία κε 

θιηκαηηζκφ, αιιά ε δηακνλή ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο επηβάιεη ηελ ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ κέηξσλ. 

 Να θαιχπηεη κε εληνκναπσζεηηθά ηφζν ηα γπκλά κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ, φζν 

θαη ηα ξνχρα ηνπ. Σα πην απνηειεζκαηηθά εληνκναπσζεηηθά είλαη απηά πνπ 
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πεξηέρνπλ DEET ζπγθέληξσζεο 20-35%. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

DEET είλαη αλάινγε κε ηνλ ρξφλν επαξθνχο θάιπςεο θαη πξνζηαζίαο θαη φρη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σα ζθεπάζκαηα απηά πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη επάλσ ζε ηξαπκαηηζκέλν δέξκα θαη ζε βιελλνγφλνπο. 

Πξνηείλεηαη ην πγξφ πξψηα λα επαιείθεηαη ζηα ρέξηα θαη κεηά απφ εθεί ζην 

πξφζσπν, κε πξνζνρή ζηνπο βιελλνγφλνπο ησλ καηηψλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

εληνκναπσζεηηθνχ είλαη 3-4 ψξεο (ίζσο θαη κηθξφηεξε αλ ε ζεξκνθξαζία, ε 

πγξαζία ή ε βξνρφπησζε θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα) θαη κεηά ρξεηάδεηαη 

επαλαιεπηηθή επάιεηςε. Ζ ρξήζε ηνπ επάλσ ζηα ξνχρα απμάλεη ηελ δηάξθεηα 

δξάζεο ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη γηα ηα παηδηά θαη ηηο έγθπεο γπλαίθεο 

θαη ζειάδνπζεο κεηέξεο: 1) ηα παηδηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλα ηνπο ηα 

εληνκναπσζεηηθά, θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζθεπάζκαηα 10-15% ζε DEET 2) 

δελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ εληνκναπσζεηηθψλ απφ έγθπεο 

γπλαίθεο 3) δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο ζε βξέθε. Αλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αληειηαθφ, ηνπνζεηείηαη πξψηα απηφ θαη κεηά ην εληνκναπσζεηηθφ. Ζ ρξήζε 

ζθεπαζκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ αληειηαθή θαη εληνκναπσζεηηθή δξάζε δελ 

ελδείθλπηαη.  

 Να ρξεζηκνπνηεί εληνκνθηφλα ζθεπάζκαηα, ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά ζε κνξθή ζπξέπ, θηδάθη, ηακπιέηεο, ή ακπνχιεο. Σα ζπξέπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηα ξνχρα, ηηο θνπλνππηέξεο, ηηο ζίηεο, ηηο ζθελέο θηι. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπο επάλσ ζην δέξκα. Κχξην ζπζηαηηθφ ησλ 

ζθεπαζκάησλ απηψλ είλαη ε πεξκεζξίλε, ε ηεηξακεζξίλε, ε αιιεζξίλε θηι, νπζίεο 

πνπ πξνζβάινπλ ην λεπξηθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ησλ εληφκσλ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί νπσζδήπνηε ζπξέπ ή ηακπιέηα εληνκνθηφλνπ ή θηδάθη αλ ην 

δσκάηην ηνπ δελ έρεη θιηκαηηζκφ. πλήζσο έλα θηδάθη αξθεί γηα έλα κεζαίνπ 

κεγέζνπο δσκάηην γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο, εθηφο αλ έρεη ηδηαίηεξε 

μεξαζία.  

 Ο ηαμηδηψηεο δελ πξέπεη λα δηακέλεη ζην χπαηζξν αλ δελ έρεη εηδηθή ζθελή κε 

ζίηεο.  

 ηαλ ν πξννξηζκφο είλαη ρψξεο πςεινηάηνπ θηλδχλνπ ηφηε πξνηείλεηαη ν 

ζπλδπαζκφο εληνκναπσζεηηθνχ θαη εληνκνθηφλνπ [6, 19, 20, 21]. 

 

Υεκεηνπξνθχιαμε: Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνχ πξνθπιαθηηθνχ θαξκάθνπ ζα γίλεη κε 

βάζε ηνλ πξννξηζκφ, ηνλ ράξηε ελδεκηθφηεηαο ηεο λφζνπ θαη αλζεθηηθφηεηαο ηνπ 

πιαζκσδίνπ, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε αηφκνπ μερσξηζηά (παηδί, έγθπνο, ζπλνδά λνζήκαηα θηι). 

εκεηψλεηαη φηη θαλέλα ρεκεηνπξνθπιαθηηθφ ζθεχαζκα δελ δίλεη πιήξε 

πξνζηαηεπηηθή θάιπςε έλαληη ηεο εινλνζίαο. Ο γηαηξφο πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη 

ηα παξαθάησ: 

 Πξνζαξκνγή ηεο δφζεο ησλ θαξκάθσλ γηα ηα παηδηά αλάινγα κε ην βάξνο 

ηνπο. 
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 Ζ εκεξήζηα δφζε ηεο ρεκεηνπξνθχιαμεο πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα κέξα πξηλ 

ηελ άθημε ζηελ ελδεκηθή ρψξα, θαη αληίζηνηρα ε εβδνκαδηαία δφζε ρισξνθίλεο 

πξέπεη λα μεθηλήζεη 1 εβδνκάδα πξηλ ηελ άθημε.  

 Ζ εβδνκαδηαία ρξήζε κεθινθίλεο πξέπεη λα μεθηλήζεη 2-3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ 

αλαρψξεζε ψζηε λα θηάζεη ζηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ην θάξκαθν 

ακέζσο πξηλ ηελ άθημε ζηελ ελδεκηθή ρψξα, θαζψο θαη γηα λα εθδειψζεη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ, φζν ν αζζελείο βξίζθεηαη ζηελ παηξίδα ηνπ, θαη λα 

γίλεη αιιαγή ηεο αγσγήο αλ ρξεηάδεηαη. 

 Ζ ρξήζε φισλ ησλ ζθεπαζκάησλ πξέπεη λα ζπλερίζεη γηα 4 εβδνκάδεο κεηά 

ηελ ηειεπηαία πηζαλή έθζεζε, γηα λα πξνιεθζεί ε πηζαλφηεηα επψαζεο ηεο λφζνπ 

ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Ζ ρξήζε ρεκεηνπξνθχιαμεο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο. 

Αμηνινγείηαη αλ είλαη απαξαίηεηε αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ (ρψξα- 

ελδεκηθφηεηα, αζηηθή ή αγξνηηθή πεξηνρή), ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ δηακνλή θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Έηζη αλ ε δηάξθεηα ηαμηδηνχ είλαη <7εκεξψλ 

θαη ε ρψξα πξννξηζκνχ είλαη ρακειήο κεηαδνηηθφηεηαο ή νη αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ είλαη βαξηέο γηα ηνλ ηαμηδηψηε ηφηε ε ρεκεηνπξνθχιαμε 

κπνξεί λα απνθεπρζεί. Δλψ γηα δηάξθεηα >3κελψλ (ζπλήζσο φρη ηνπξίζηεο, αιιά 

επαγγεικαηηθνί ηαμηδηψηεο, εζεινληέο, θηι) ν ηαμηδηψηεο πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί 

εηδηθφ. 

Σα πην γλσζηά αλζεινλνζηαθά θάξκαθα είλαη ε 1) ρισξνθίλε: ζηηο πεξηνρέο 

πςειήο ελδεκηθφηεηαο παξαηεξείηαη αλζεθηηθφηεηα ζηελ ρισξνθίλε, έρεη ήπηεο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, 2) ρισξνθίλε/πξνγνπαλίιε: έρεη ειάρηζηεο αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο, 3) κεθινθίλε: ζπληζηψκελε ρεκεηνπξνθχιαμε γηα ηηο αλζεθηηθέο ζηελ 

ρισξνθίλε ρψξεο, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ην ΓΔ θαη λεπξνςπρηαηξηθά 

ζπκπηψκαηα 4) δνμπθπθιίλε: ηεηξαθπθιίλε, γηα ηηο πεξηνρέο κε πιαζκψδην 

αλζεθηηθφ ζηε κεθινθίλε, 5) αηνβαθφλε/πξνγνπαλίιε: ελαιιαθηηθφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ, 6) πξηκαθίλε [6]. 

 

Οη ελδεκηθέο ρψξεο - πξννξηζκνί ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο θηλδχλνπ γηα ηελ 

κεηάδνζε ηεο λφζνπ θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ πιαζκσδίνπ, νπφηε θαη 

πξνηείλεηαη θαη ην αληίζηνηρν ρεκεηνπξνθπιαθηηθφ ζρήκα.  

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ πιαζκσδίνπ έρεη σο αθνινχζσο:  

 Πεξηνρέο κε επαίζζεην ζηελ ρισξνθίλε πιαζκψδην: πνιχ ιίγεο πεξηνρέο, 

καθξηά απφ ηηο θχξηεο δψλεο κεηάδνζεο: Αίγππηνο, Σνπξθία, Αιγεξία, Κνξέα 

 Πεξηνρέο κε αλζεθηηθφ ζηε ρισξνθίλε πιαζκψδην: 1) P. falciparum: Κάησ απφ 

ηελ αράξα πεξηνρή ηεο Αθξηθήο (θχξηα δψλε κεηάδνζεο), ΝΑ Αζία, Ν. Ακεξηθή, 

Ηλδηθή Υεξζφλεζνο, 2) P. vivax: Ηλδνλεζία, Νέα Γνπηλέα 

 Πεξηνρέο κε αλζεθηηθφ ζηελ κεθινθίλε πιαζκψδην: ζχλνξα Σαυιάλδεο κε 

Κακπφηδε θαη Σαυιάλδεο κε Μπαλκάξ.  
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ΟΜΑΓΑ ΥΧΡΧΝ 
ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ 

ΥΖΜΔΗΟΠΡΟΦΤΛΑΞΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΥΟΡΖΓΖΖ 

Οκάδα 1: ρψξεο ρσξίο αληνρή 

ζηελ ρισξνθίλε  

(Μεμηθφ, Νηθαξάγνπα, Γνκηληθαλή 

Γεκνθξαηία)  

Υισξνθίλε 100mg/εκέξα ή 

300mg/βδνκάδα 

1 εκέξα πξηλ, έσο 4 

εβδνκάδεο κεηά 

Οκάδα 2: ρψξεο κε αληνρή ζηελ 

ρισξνθίλε  

(Νίγεξαο, Ηλδία, ξη Λάλθα, 

Μαδαγαζθάξε) 

Υισξνθίλε100mg/εκέξα θαη 

πξνγνπαλίιε 200mg/εκέξα  
ή  

αηνβαθφλε 250mg/εκέξα θαη 

πξνγνπαλίιε 100mg/εκέξα 

(γηα παξακνλή <3κελψλ) 

1 εκέξα πξηλ, έσο 4 

εβδνκάδεο κεηά 

 

1εκέξα πξηλ, έσο 

1εβδνκάδα κεηά 

Οκάδα 3: ρψξεο κε πςειφ 

πνζνζηφ αλζεθηηθψλ ζηειερψλ 

ζηελ ρισξνθίλε θαη 

πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε 

(Αηζηνπία, Αγθφια, Αθηή 

Διεθαληνζηνχ, Αθγαληζηάλ, 

Βνιηβία, Βξαδηιία, Γθάλα, 

Εηκπάκπνπε, Κακπφηδε, Κέλπα, 

Λάνο, Ληβεξία, Μπνπξνπληί, 

Μνδαλβίθε, Οπγθάληα, Παθηζηάλ, 

Νηγεξία, ελεγάιε, Ρνπάληα, 

Σδηκπνπηί, Τεκέλε, Φηιηππίλεο) 

 

Μεθινθίλε 250mg/εβδνκάδα 

 
ή 

 

δνμπθπθιίλε 100mg/εκέξα 

 
ή 

 

αηνβαθφλε 250mg/εκέξα θαη 

πξνγνπαλίιε 100mg/εκέξα 

(γηα παξακνλή <3κελψλ) 

1-2 εβδνκάδεο πξηλ, 

έσο θαη 4 κεηά 

 

 

1 εκέξαο πξηλ, έσο 4 

εβδνκάδεο κεηά 

 

 

 

1 εκέξα πξηλ, έσο 1 

εβδνκάδα κεηά 

 

Πίλαθαο 1. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ελδεκηθψλ ρσξψλ αλάινγα κε ηηο 

αλζεθηηθφηεηεο  

 

Ο πίλαθαο βαζίδεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ελδεκηθψλ ρσξψλ αλάινγα κε ηηο 

αλζεθηηθφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ. Οη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κηα 

απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο παξνπζηάδνληαη αιθαβεηηθά ζην εηδηθφ εγρεηξίδην 

ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ 

εθηελψο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζχγγξακκα. Δπίζεο εθεί κπνξεί λα αλαδεηήζεη 

θαλείο ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνζνινγίεο ησλ αλζεινλνζηαθψλ θαξκάθσλ θαη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπο [6, 20]. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Οκάδα 0 αλήθνπλ νη 

ρψξεο πνπ δελ εκθαλίδνπλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο. 
 
Ζ ΔΛΟΝΟΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Ζ Διιάδα δελ ζεσξείηαη ρψξα ελδεκηθή ζηελ εινλνζία. Σα πεξηζζφηεξα 

θξνχζκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη είλαη εηζαγφκελα απφ ελδεκηθέο ρψξεο. Σελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θαηαγξάθεθαλ 259 θξνχζκαηα εινλνζίαο ζηελ ρψξα καο [22]. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θξνπζκάησλ ήηαλ άληξεο ειηθίαο 25-44 εηψλ. Ζ 

επηδεκηνινγηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ θξνπζκάησλ ζα ζπληειέζεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε. 

Παξφια απηά, ην 1998- 1999 παξνπζηάζηεθαλ ζην λνκφ Έβξνπ απηφρζνλα 
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ζπνξαδηθά θξνχζκαηα εινλνζίαο, νθεηιφκελα ζηα P. falciparum, P. vivax θαη P. 

malariae. Ο νξνινγηθφο έιεγρνο πνπ έγηλε ζε πεξηνρέο θνληά ζηηο θαηνηθίεο ησλ 

αζζελψλ απηψλ θαηέδεημε φηη ππήξραλ άηνκα κε εηδηθά IgG αληηζψκαηα έλαληη ηνπ 

πιαζκσδίνπ, πνπ δελ είραλ εγθαηαιείςεη πνηέ ηελ ρψξα [24]. Δπίζεο 

εληνκνινγηθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηηο παξαζαιάζζηεο νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

ζηελ Αζήλα θαη ζην λνκφ Έβξνπ έθαλαλ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ 

επηθξαηέζηεξνπ πηζαλνχ μεληζηή ηεο λφζνπ [23, 25]. Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα 

πνπ ην θιήκα ηεο είλαη πξφζθνξν γηα ηε κεηάδνζε ηεο λφζνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο δηαξθείο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ θαη πξνο ηελ Σνπξθία θαη ηηο ρψξεο 

ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

φρη κφλν εηζαγφκελσλ, αιιά ίζσο θαη απηνρζφλσλ θξνπζκάησλ.  

 
ΔΛΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ 
 

Ζ εινλνζία, σο αλζξσπνδσνλφζνο, βαζίδεη ηελ κεηάδνζε ηεο ζηελ εμάπισζε 

ησλ αξζξνπφδσλ μεληζηψλ ηεο. Οη πιεζπζκνί απηνί φκσο ησλ ςπρξφαηκσλ 

θνπλνππηψλ επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Με 

δεδνκέλεο ινηπφλ, ηηο θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο πνπ βηψλεη θαη ζα βηψζεη ν 

πιαλήηεο ηα επφκελα ρξφληα (ζεξκφηεξνη ρεηκψλεο, κεγαιχηεξα θαινθαίξηα, 

έληνλε μεξαζία ζε θάπνηεο πεξηνρέο), ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο π.ρ. ηελ ππεξαλάπηπμε ησλ πφιεσλ, ηελ απμεκέλε κεηαλάζηεπζε θαη 

κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ θαη αγαζψλ, ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ θαη 

παξαζίησλ, εθθξάδνληαη ππνςίεο γηα ηελ αλάδπζε θαη επαλεκθάληζε ζπάλησλ 

λνζεκάησλ. Σα βιέκκαηα φισλ ηξαβνχλ ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ 

αξζξφπνδα, κεηαμχ απηψλ θαη ε εινλνζία. Πξφζθαηα ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθαλ 

αθφκα θαη καζεκαηηθά κνληέια πνιιψλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πξνβιέςνπλ πψο ζα αιιάμνπλ ζηα επφκελα ρξφληα νη ηζνξξνπίεο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη πψο ζα επεξεάζεη απηφ ηελ κεηάδνζε ησλ ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ [27, 26]. Παξάγνληεο πνπ αμηνινγνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε αλάδπζεο 

ησλ αλζξσπνδσνλφζσλ γεληθά είλαη: ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ε βιάζηεζε, νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία), ηα πδάηηλα απνζέκαηα, νη 

πιεζπζκηαθέο αιιαγέο (κεηαλάζηεπζε, ηνπξηζκφο), νη επαίζζεηεο νκάδεο 

πιεζπζκψλ, ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη εκβνιηαζκνί 

(επίπεδα αλνζνπνίεζε), νη αλζεθηηθφηεηεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα θάξκαθα, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε κεηαθίλεζε αγαζψλ θαη 

δψσλ, ε πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνχ [26].  
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of Thrace, Laboratory of Hygiene and Environmental Protection, Medical School, Democritus 

University of Thrace, Alexandroupolis, Greece.  

 

Abstract: Malaria has been eliminated from Europe since 1975, however sporadic 

cases are reported to travelers returning from endemic countries (imported cases). 

Although Northern America and Europe are considered to be malaria free regions, 

anopheles mosquitoes able to host plasmodium species still exist, and can 

transmit the disease in case they are exposed to infected population. About 125 

million travelers visit malaria endemic areas annually, among those 30 thousands 

fall ill soon after returning to their country, and 1-4% of P. falciparum cases have a 

mortal outcome. The vast majority of nonimmune patients, such as tourists and 

occupational travelers, present fever (the hallmark of malaria) during the first 

semester after their return. A history of travel to an endemic country is the major 

diagnostic tool. Taking into account those figures WHO suggests that a patient 

presenting with fever during the first semester after his return from the tropics 

should be assessed as a medical emergency, receive special treatment and if 

positive the case should be reported. However many cases are still misdiagnosed, 

because western doctors are unfamiliar with the disease‟s clinical findings and 

there may be unavailable effective antimalarial drugs, resulting to severe malaria 

and high fatality rates. Furthermore, travelers who fall ill during their journey to the 

tropics may find it difficult to seek medical care in the foreign country.  
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ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ Ή ΤΝΔΣΖ ΑΠΟΦΤΓΖ 

 
Γνπζόπνπινο ηαύξνο 
 

Γηδάθηνξαο Ηαηξηθήο ΓΠΘ, Δπίηηκνο Γηδάθηνξαο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο ηνπ Γηεζλνχο 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Τφξθεο (USA).  

 

Πεξίιεςε: Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο ην πξψηνλ  εηζήιζε ζηνλ ρψξν ηεο 

επαγγεικαηηθήο πγείαο ζηελ δεθαεηία ηνπ 70 θαη αθνξνχζε ηελ ιήςε 

πξνθπιαθηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο ήηαλ ειιηπείο ή 

δηθνξνχκελεο.  Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα ιακβάλεη πξνθπιαθηηθά κέηξα 

ελάληηα ζε δπλεηηθνχο θηλδχλνπο ρσξίο λα πεξηκέλεη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλε 

πιεξνθφξεζε. Ο εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ γλψκε ηνπ 

Δηδηθνχ Ηαηξνχ ηεο Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ βέιηηζηε πξνζηαζία 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ. Μεηά ηελ εμαθξίβσζε ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ πγείαο 

ή αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δηαπίζησζεο ηεο κε δπλαηφηεηαο πεξηνξηζκνχ 

ηνπ, ν εξγνδφηεο επηιέγεη εθείλα ηα κέηξα πνπ ελδείθλπληαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο νηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή λνκηθέο δηαζηάζεηο. Ο ξφινο ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ ηεο 

Δξγαζίαο είλαη ζεκαληηθφο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο κειέηεο 

επηθηλδπλφηεηαο, θαζνξίδνληαο ηνπο ελδερφκελνπο ρεκηθνχο ή θπζηθνχο 

θηλδχλνπο, πνπ επηζηεκνληθά βξίζθνληαη αθφκε ζε αβεβαηφηεηα. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πγείαο ή ηεο αζθάιεηαο 

ηεο εξγαζίαο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ 

επηζηεκνληθήο αβεβαηφηεηαο, γεγνλφο ηνπ επηβάιιεη ηελ δξάζε ελάληηα ζηνλ 

θίλδπλν, ιφγσ ηεο πηζαλήο ζνβαξφηεηάο ηνπ, ρσξίο ηελ αλακνλή απνηειεζκάησλ 

έξεπλαο θαη ή λνκηθψλ δηαηάμεσλ. 

ηελ Δπξψπε άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θχξηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη 

ηελ πγεία ζηελ δεθαεηία ηνπ „70 θαη έθηνηε γίλεηαη ζπρλή ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ. 

Φζάλνληαο ζηελ δεθαεηία ηνπ „90 βιέπνπκε κηα απμεηηθή ηάζε ηφζν απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, ην θνηλφ θαη ηηο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο γηα κηα πξνιεπηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, αθφκε θαη 

φηαλ ππάξρεη επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, πηνζεηψληαο κε απηήλ ηελ πξαθηηθή ην 

κνληέιν ηεο πλεηήο Απνθπγήο (πλεηήο Απνθπγή: Αθνξά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

ρακεινχ θφζηνπο, γηα ηελ απνθπγή κηαο έθζεζεο πηζαλφηαηα επηβιαβνχο, αθφκε 

θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

θηλδχλνπ. Ο φξνο δελ αλαθέξεηαη ζε φξηα έθζεζεο, αιιά ζε κηα ρακεινχ θφζηνπο 

δαπάλε πνπ ζα πξνθπιάμεη απφ ελδερφκελν θίλδπλν θαη δελ  ζπλδέεηαη κε 

ελδερφκελα θέξδε απφ ηελ δηαθχιαμε ηεο πγείαο. 

hυgeίa@εργασiα  2(3): 93-100 
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ALARA (As Low As Reasonably Achievable)  Σφζν ρακειά φζν απηφ είλαη εθηθηφ. 

ξνο αγγιηθφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πνιηηηθή γηα ηελ κείσζε ησλ επηπέδσλ 

αθφκε θαη ησλ γλσζηψλ θηλδχλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο, ην θφζηνο, ηα 

νθέιε γηα ηελ θνηλσληθή πγεία, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Ζ 

πνιηηηθή απηή ζέηεη ζε ζπδήηεζε ηνπο φξνπο ηνπ απνδεθηνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ φρη 

απαξάδεθηνπ θηλδχλνπ).  

ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ γίλεηαη αλαθνξά: «…Οη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο… 

ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο ... θαη ζηηο αξρέο ηεο 

κείσζεο ηεο πεγήο ησλ θηλδχλσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ 

απνδεκηψζεσλ απφ ηνλ ξππαίλνληα». 

Έθηνηε ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο εθαξκφζηεθε θαη απνηειεί λνκνινγία γηα ηα θξάηε 

ηεο ΔΔ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ: νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί  

(OGM), ε Δγθεθαινπάζεηα ησλ Βννεηδψλ, ηα επίπεδα νξκνλψλ ζην θξέαο, νη 

ρισξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο (CFC) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δψλεο ηνπ φδνληνο.  

Πξνθχπηνπλ φκσο πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο, ιφγσ ησλ αβεβαηνηήησλ 

θαη ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνζβάιινληαη. Καη ελψ ε αξρή απηή έρεη γίλεη δεθηή 

ζρεδφλ νκφθσλα γηα ηνπο εχινγνπο πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, εληνχηνηο 

αληηκεησπίδεη ζνβαξέο επηθξίζεηο. 

Γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα αλαδπφκελα πξνβιήκαηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

εμέδσζε δχν ζεκαληηθά έγγξαθα, ην πξψην κέζσ ηεο XXIV  Γεληθήο δηεχζπλζεο –

Καηαλαισηηθήο Πνιηηηθήο θαη πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο – κε ζέκα: Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ηεο Πξνθχιαμεο ην 1998 θαη κηα αλαθνίλσζε ην 

2001 κε ζέκα: Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ Αξρή ηεο Πξνθχιαμεο. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ έγγξαθα ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο πξνυπνζέηεη ηελ 

αλαγλψξηζε αξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ελφο θαηλνκέλνπ, πξντφληνο ή δηαδηθαζίαο θαη 

κηα ζρεηηθή επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ απφ ηελ αβεβαηφηεηα ή ην 

ζχλνιν ησλ ακθηβφισλ (πνιιάθηο αληηθαηηθψλ) δεδνκέλσλ, δελ επηηξέπεη κε 

ζρεηηθή αθξίβεηα ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ ηεο αξρήο ηεο 

πξνθχιαμεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνθπγήο. Ζ δεχηεξε ζηεξίδεηαη ζε ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θηλδχλνπ κέζσ έξεπλαο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα είλαη αλεπαξθή 

γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ απνθπγήο, θαζφζνλ ην αίηην – απνηέιεζκα είλαη 

ππνζεηηθφ θαη φρη αλαγλσξίζηκν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ππεχζπλνη πνιηηηθνί 

ζεσξνχλ φηη ην επηιεγκέλν επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο 

εξγαζηαθήο δσήο, βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο 

πξνθχιαμεο εηζεξρφκελε ζηελ θάζε ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ.  

Σν πξφβιεκα ηεο επηζηεκνληθήο αλεπάξθεηαο, πνπ πξνυπνζέηεη νπζηαζηηθά ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο, δελ ην έρεη επεμεξγαζηεί ιεπηνκεξψο ε ΔΔ. 

Βέβαηα ε ΔΔ δελ κπνξεί λα παξέρεη απινπνηεκέλα γεληθά παξαδείγκαηα  

θαζφζνλ ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο έρεη επξεία εθαξκνγή. Δλαπφθεηηαη ζε θάζε 
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πεξίπησζε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα δεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο αβεβαηφηεηαο. 

Κάησ απφ πνηέο αξρέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο; 

1. Αλαινγηθφηεηαο. Σα κέηξα πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ην επηζπκεηφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο.  

2. Με δηάθξηζεο. πγθξίζηκεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

παξφκνηα θαη θαηαζηάζεηο κε ζπγθξίζηκεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

δηαθνξεηηθά. 

3. πλέπεηαο. Σα κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε απηά πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ αμηφινγα επηζηεκνληθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

4. Δμέηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ απφ ηελ  αλάιεςε ηεο δξάζεο 

ή ηελ απνπζία δξάζεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θφζηνο. Γελ ζα πξέπεη νη 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο λα θαζνξίδνπλ ηελ αλάιεςε ηεο δξάζεο, αιιά ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε απνδνρή ησλ δξάζεσλ απφ ηελ θνηλσλία γηα φηη είλαη 

πξφζθνξν θαη εθηθηφ. 

5. Ζ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Σα κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ 

ελφζσ ε επηζηεκνληθή άπνςε είλαη αβέβαηε, αλεπαξθήο ή ειιηπήο, θαη ν 

ζεσξεηηθφο θίλδπλνο είλαη ζνβαξφο. Σα κέηξα ζα πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη ππφ 

ην θσο λεφηεξσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. 

Δίλαη σθέιηκν λα αλαηξέμνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Πεξηβάιινληνο (ΔΔΑ) γηα ηηο 14 πεξηπηψζεηο κε ιήςεο κέηξσλ παξφηη ππήξμε ε 

επηζηεκνληθή επηζήκαλζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. 

Ζ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ δίδεη αξθεηά καζήκαηα ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Έηζη: 

1. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηνλ 

πθηζηάκελν επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηεο. 

2. Δπηβάιιεηαη ε ζρεδίαζε ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ ζα ελεξγήζεη σο αξλεηηθή παιίλδξνκνο ξχζκηζε. 

3. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φρη κφλν 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, αιιά θαη ηπρφλ άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ δπλαηφλ 

λα πξνθχςνπλ θαη πνπ πνιιέο θνξέο επηθπιάζζνπλ εθπιήμεηο. 

4. ηα απνηειέζκαηα ησλ θηλδχλσλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ή ηερλνινγία, ζα 

πξέπεη λα δηαηππψλνληαη ιχζεηο ή ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ 

ηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη πξνθπιάζζνπλ απφ κειινληηθέο εθπιήμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο απφ κηα δηαδηθαζία ή πιηθφ πνπ κνλνπσιεί ηελ αγνξά (π.ρ. 

ακίαληνο). 

5. Παξάιιεια κε ηελ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε είλαη ρξήζηκε ε άληιεζε 

γλψζεσλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, εξγαδνκέλσλ, θαηαλαισηψλ θαη γεληθφηεξα 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηηο πεξηνρέο ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

6. Δίλαη πξσηαξρηθφ λα ππάξρεη απφζηαζε απφ απηνχο πνπ δηεμάγνπλ ηηο 

έξεπλεο ησλ θηλδχλσλ, απφ απηνχο πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο 
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ελδηαθεξφκελνπο πνπ εκπιέθνληαη θαη πνπ έρνπλ πξνθαλέο ζπκθέξνλ λα ηνπο 

επεξεάζνπλ. 

Γελ κπνξνχκε παξά λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο ήηαλ ζην 

κπαιφ φισλ φζσλ είραλ θαζήθνλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ πνιηηψλ, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, αλάινγα πάληα κε ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο 

πνπ δηαβίσλαλ. Θα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε φηη κεηαθέξζεθαλ αξηζκνί αβέβαηνη 

γηα ηελ ζρέζε δφζεο - κε  απνηειέζκαηνο, ζε πεηξάκαηα in vivo, αξηζκνί πνπ 

ζεσξνχληαλ κηθξνί ή κεγάινη αλαινγηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηέζεηαλ γηα ην 

παξνδηθφ ή κφληκν απνηέιεζκά ηνπο. Οη έλλνηεο ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο 

βξήθαλ ηελ κεγαιχηεξε απήρεζε απφ ηνπο ξπζκηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ αιιά θαη ησλ 

θπζηθψλ παξαγφλησλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ θαξθηλνγέλεζε. Σν κεγάιν 

πξφβιεκα ήηαλ θαη είλαη ε αλαγσγή απφ ηελ έθζεζε ζε κεγάιεο δφζεηο κε 

αλαγθαζηηθά επηθίλδπλεο ζηηο κηθξέο δφζεηο πνπ ζπλαληάκε ζην πεξηβάιινλ ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο δηαβίσζεο. 

Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο αβεβαηφηεηαο, σο εμήο: 

• Ζ έιιεηςε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπζρεηίδνπλ πνζνηηθά ηελ έθζεζε 

ζε ρεκηθέο νπζίεο, κε ηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. 

• Σελ απφθιηζε ησλ απφςεσλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θχξηα φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη άηνκα, ρσξίο πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ 

αλαγθαηφηεηεο. 

• Σελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ζηελ κεηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

• Αβεβαηφηεηεο απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζεσξεηηθά κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αληηθεηκεληθψλ παξαηεξήζεσλ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο ζηελ Σνμηθνινγία έγηλε εμαηηίαο ησλ 

παξαγφλησλ ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ιηγφηεξν έλεθα ησλ αξρψλ ηεο ζχλεζεο ή 

πξνεπηινγψλ. Έηζη εμειίρζεθε ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

θχξηα σο πξνβιεκαηηζκφο κέρξη λα αξρίζεη ε θσδηθνπνίεζή ηεο κε πξσηφθνιια 

θαη αιγνξίζκνπο, ζην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ έθζεζεο ηνπ αλζξψπνπ, μεθηλψληαο απφ πεηξακαηηθέο 

παξαηεξήζεηο, έρεη κεγάιε εθαξκνγή ζην πεδίν δξάζεσο ηνπ ζπλεηνχ Ηαηξνχ ηεο 

Δξγαζίαο.  

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο έλλνηεο 

ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο, φηη είλαη έλα εξγαιείν πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, αιιά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θαηαζηάζεηο 

εθείλεο πνπ ε επηζηεκνληθή γλψζε είλαη αβέβαηε ή αληηθαηηθή θαη ε πξνζηαζία 

ηεο πγείαο είλαη αλαγθαία. 

ε αληηδηαζηνιή κε άιιεο πνιηηηθέο πξφιεςεο, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο 

αλαθέξεηαη ζε δξάζεηο πξφιεςεο κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζνξηζκφ δηαηάμεσλ, 
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πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα παξάδεηγκα ε επηβνιή νξίσλ έθζεζεο, πεξηνξηζκνί 

ρξεζηκνπνίεζεο, πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο θαη πνιιά άιια. 

πσο πξνθχπηεη ινηπφλ απφ ηα πξνεγνχκελα ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο έρνληαο 

εθαξκνγή ζηα πεξηβάιινλ ηεο δηαβίσζεο, έρεη αθφκε πεξηζζφηεξν εθαξκνγή ζην 

κηθξνπεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο, κφλν πνπ ην θεληξηθφ πξφζσπν γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο δελ είλαη ν ηαηξφο ηεο εξγαζίαο. Δθείλνο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο είλαη ν εξγνδφηεο ν νπνίνο 

αλάκεζα ζηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη θαη ν ππεχζπλνο 

Ηαηξφο ηεο Δξγαζίαο, ν νπνίνο κε ην απφζεκα ησλ γλψζεψλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία, ηνλ ζπκβνπιεχεη θαηάιιεια ζε θάζε αλαθχπηνλ 

πξφβιεκα. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο 

φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν, θχξηα γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο πγείαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ηελ επζχλε. 

Θα κπνξνχζακε  λα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε 

αξρή ηεο πξνθχιαμεο έρεη εθαξκνγή. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη : 

• Έθζεζε ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ρεκηθψλ παξαγφλησλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο. 

• Πνιιαπιή ρεκηθή επαηζζεζία. 

• Απηνάλνζεο  αζζέλεηεο  ή λεπξνπάζεηεο 

• Δξγαζία κε ηελ λαλνηερλνινγία 

• Δπηζηεκνληθέο αβεβαηφηεηεο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο (R40, R62, R63) 

• Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία 

• Καξθηλνγφλεο χπνπηεο νπζίεο ηνπ θαηαιφγνπ 2Β ζχκθσλα κε ην IARC. 

• Ρπζκνί εξγαζίαο θαη αλάπηπμε λφζσλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ή ςπρηθέο. 

Θα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ θηλδχλνπ 

ελέρεη εγγελείο δπζθνιίεο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ειέγρνπκε κνλαδηθνχο 

θηλδχλνπο. 

Έηζη θαη ε εθαξκνγή κηαο ζσζηήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ (ησλ ρψξσλ ηεο εξγαζίαο) πξνζθξνχεη ζε πνιιέο 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, πνπ αλάκεζά ηνπο ζα μερσξίδακε ηηο νηθνλνκηθέο π.ρ. ε 

εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο έθζεζεο ζε ρακειέο δφζεηο ρεκηθψλ παξαγφλησλ 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνζθξνχεη επζέσο ζε απμεκέλν θφζηνο έξεπλαο 

θαη πξνζδίδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο έλα ραξαθηήξα ελ 

πνιινίο ηπραίν, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αδπλακία ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

πνζνηηθνχ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη ν εξγνδφηεο καδί κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ λα εθηηκήζεη ηνλ / ηνπο θίλδπλν /νπο γηα ηελ πγεία, κε δεδνκέλν ηηο 

πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο θαη ηηο λνκηθέο αλαθξίβεηεο 

ηεο εθηίκεζεο  ησλ ήδε γλσζηψλ θηλδχλσλ, νξηνζεηεί βαζηθά ηνλ κε απνδεθηφ 

θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Δπίζεο ν ξφινο ηεο ηαηηζηηθήο θαη Δπηδεκηνινγίαο είλαη πεξηνξηζηηθφο θαζφζνλ 

ηα δεδνκέλα ηνπο δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απηνχζηα ζηνλ πεξηνξηζκέλν 
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πιεζπζκφ κηαο βηνκεραλίαο. Σα δεδνκέλα ησλ κεγάισλ εξεπλψλ κπνξνχλ λα 

εθθξάδνπλ ηελ πηζαλή βαξχηεηα ή κε αλαζηξεςηκφηεηα ησλ ήδε αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εξγνδφηεο επηβάιιεηαη λα πάξεη θάπνηα κέηξα, 

ζα πξέπεη λα ηα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο νηθνλνκηθνχο, 

ηερληθνχο, πεξηνξηζκνχο θαη πηζαλφλ κειινληηθέο λνκηθέο θπξψζεηο. 

Μεηαμχ ησλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε γλσζηψλ επηθίλδπλσλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ κε άιιεο ιηγφηεξν επηβιαβείο, αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

θπθιηθήο παξαγσγήο, κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα κέηξα ηεο «ζπλεηνχο απνθπγήο» φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε πξνεηδνπνίεζε, ε ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ,  κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εθηεζεηκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πηζαλά επηθίλδπλε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

ηα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ ε βειηίσζε ηεο 

Μειέηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ, ν πεξηνδηθφο Ηαηξηθφο θαη 

εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο πγείαο θαη νη αληηθεηκεληθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Δηδηθνχ 

Ηαηξνχ ηεο Δξγαζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ρεηξίδεηαη κε ππεπζπλφηεηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζσζηή 

επάξθεηα κφξθσζεο θχξηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ, ξφιν ελεξγφ 

ζηελ αλαθάιπςε ησλ μελνβησηηθψλ νπζηψλ, ή θπζηθψλ παξαγφλησλ, ηελ 

επηζήκαλζή ηνπο θαη  ηελ ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη αθφκε θαη 

εάλ νη επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο είλαη αλαθξηβείο πξνζέρνληαο ηηο ππεξβνιέο νη 

νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο  θχξηα ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο επηρείξεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά ν ξφινο ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ ηεο Δξγαζίαο είλαη νπζηαζηηθφο 

ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ηεο 

εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα εθείλνπο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

πιεξνθφξεζε είλαη ειιηπήο ή δηθνξνχκελε. Σα φπια ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε επαξθήο θαη ζπλερήο ελεκέξσζή ηνπ, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο θαη λνκνζεζίαο θαη ε απνθπγή 

ππεξβνιψλ. Γελ είλαη ν ξφινο ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ ηεο Δξγαζίαο ε απνδνρή ηεο 

παιαηφηεξεο έθθξαζεο φηη ν εξγνδφηεο δελ λνηάδεηαη γηα ηνλ εξγαδφκελν, αιιά λα 

βξεη ηξφπνπο ψζηε νη φπνηεο ιχζεηο ζα βξίζθνληαη λα είλαη απνδεθηέο θαη απφ ηα 

δχν κέξε θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο γεληθφηεξεο έλλνηεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  
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PRECAUTIONARY PRINCIPLE OR WISE AVOID 
 

S. Gousopoulos 
 

MD, PhD, Hon PhD, FESH, FCEREDOC  

 

Abstract: The precautionary principle first - entered the field of occupational health 

in the 70's and was to take precautions to protect workers' health, where 

information about certain workplace hazards were incomplete. It is the obligation of 

employers to take precautions against potential risks without waiting for more 

specific information. The employer should take into account the advice of Doctor of 

Labor in order to achieve optimum protection of the workforce. After identifying the 

potential health risk or safety work and assessment of non-limiting ability of the 

employer selects those which are appropriate, taking into account economic, 

technical and legal dimensions. The role of specialist Doctor of Labor work is 

important in the design and implementation of risk analysis, determining the 

possible chemical or physical hazards that are still scientifically uncertain. 
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ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ - HARASSMENT  
ΣΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΥΔΔΙ  
Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  
ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΣΡΔ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΙ ΓΡΑΖ ΓΙΑ ΔΡΓΟΓΟΣΔ, 
ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ KAI ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 
 
Νπθνύδε Διέλε 

       
Υεκηθφο Μεραληθφο, M.Sc., Κέληξν Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (Κ.Τ.Α.Δ.), Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
 

Πεξίιεςε: Ζ Τγεία θαη ε Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θαη δσηηθά ζηνηρεία ηεο αηδέληαο γηα ηελ εππξεπή εξγαζία (decent 

work). χκθσλα κε ην European Agency for Safety and Health at Work «ην 

εξγαζηαθφ άγρνο απνηειεί ζχκπησκα θάπνηνπ νξγαλσηηθνχ πξνβιήκαηνο, θαη φρη 

πξνζσπηθή αδπλακία». ην άξζξν απηφ παξνπζηάδεηαη θαηαξρήλ ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα «ρέζεηο» ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

άγρνο, (φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξελφριεζε) θαη ζην εξγαζηαθφ άγρνο. Μέζα 

ινηπφλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία ζθνπφο είλαη λα αληηιεθζνχκε ηη είλαη „ην θαηλφκελν 

ηεο παξελφριεζεο‟ (harassment - bullying - mobbing) (φπσο ζα πεξηγξάθακε π.ρ. 

ηη είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ) θαη πσο πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε 

ππεπζπλφηεηα κηαο θαη απνηειεί έλα ζνβαξφ δήηεκα γηα ηελ επνρή καο. Πξέπεη 

ινηπφλ θαηαξρήλ λα κπνξεί θάπνηνο λα ην αλαγλσξίζεη. Παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη νη έλλνηεο, „βία ζηo ρψξν εξγαζίαο‟, „βία απφ ηξίηνπο‟ „harassment-

bullying- mobbing‟ κε αλαθνξέο ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ηηο ζρεηηθέο 

έξεπλεο. Κνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο ε αχμεζε ηεο βίαο ζηελ θνηλσλία θαη έλαο 

ιηγφηεξν πγηήο πιεζπζκφο (θαη ηα ζπλδεφκελα θφζηε ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηνπ απνπζηαζκνχ) εηζάγνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο, πψο κπνξεί ε παξελφριεζε ή harassment ή bullying ή 

mobbing λα θάλεη θάπνηνλ λα αηζζάλεηαη. Παξνπζηάδνληαη νη αηηίεο ησλ θηλδχλσλ 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. Φαίλεηαη φηη ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδν νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

πξαθηηθέο θαη ιχζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξάμε φζν γίλεηαη ζπληνκφηεξα. Ο 

εξγνδφηεο πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη θαη ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία είλαη 

ππνρξέσζή ηνπ λα κεξηκλά θαη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο θηλδχλνπο, νη 

νξγαληζκνί φηη έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκπεξηιάβνπλ ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ κνηάδεη κε έλα παγφβνπλν δπζηπρψο. 

Παξνπζηάδνληαη ηα „Πηζαλά κέηξα πξφιεςεο‟ θαη „πσο πξέπεη νη εξγνδφηεο λα 

αληηδξάζνπλ ζε έλα παξάπνλν γηα bullying ή harassment‟, „ε δηαδηθαζία ηεο 
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κεζνιάβεζεο‟, ΄πφηε πξέπεη λα ιεθζνχλ πεηζαξρηθέο θπξψζεηο‟, „ηη ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε πξηλ γίλεη κηα θχξσζε‟. Παξνπζηάδεηαη πίλαθαο γηα ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα γηα παξεκβάζεηο γηα ην bullying, φπσο θαη νη δείθηεο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ. Παξνπζηάδεηαη έλα εξγαιείν πξφιεςεο ηνπ bullying: 

O θαηαζηαηηθφο Υάξηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Παξνπζηάδεηαη ε ππάξρνπζα εξγαηηθή 

λνκνζεζία ε νπνία αθνξά απηφ ην ζέκα πεξηιακβάλεη: ηνλ „Νφκν 3850, Κχξσζε 

ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ‟, ηνλ Νφκν 

3304/2005 πνπ ξπζκίδεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη εμάιεηςε 

ησλ δηαθξίζεσλ‟, ηνλ „Νφκν 3488/2006 πνπ εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο Αξρήο 

ηεο ίζεο Μεηαρείξηζεο‟, ηελ „πκθσλία γηα ην εξγαζηαθφ ζηξεο‟, ηελ „πκθσλία 

πιαίζην γηα ηελ παξελφριεζε θαη ηελ βία ζηελ εξγαζία‟, ηελ „Δπξσπατθή 

πκθσλία γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη επεμία‟. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ρψξνη 

εξγαζίαο θαη νκάδεο εξγαδνκέλσλ, πνπ δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν. ηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη „νη κχζνη γηα ην bullying‟(φπνπ μεθαζαξίδνληαη πνιιέο 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα αιιά θαη έκκεζα δίλνληαη θαη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηαηί αθκάδεη ην bullying θαη ε βία ζηελ επνρή καο). 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

«Ζ Τγεία θαη ε Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θαη δσηηθά ζηνηρεία ηεο αηδέληαο γηα ηελ εππξεπή εξγαζία (decent 

work) (ILO). Δπηπιένλ, θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο ε αχμεζε ηεο βίαο ζηελ 

θνηλσλία θαη έλαο ιηγφηεξν πγηήο πιεζπζκφο (θαη ηα ζπλδεφκελα θφζηε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ απνπζηαζκνχ) εηζάγνληαη ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο.  Ζ αχμεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζηελ θνηλσλία καο θαη ε 

απμαλφκελε ζπρλφηεηα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ είλαη πξάγκαηη έλα 

παξάδεηγκα ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ άκεζα λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ κείσζε απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο θάλνληαο  

θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

(εκπνδίδνληαο έηζη ηελ κεηαθνξά ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ θνηλσλία, ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). Ζ παξεκπφδηζε „ηεο κεηαθνξάο ησλ 

ζπλεπεηψλ ζηελ θνηλσλία‟ είλαη θαζαξά κηα εζηθή αξρή (ethical principle)» [1].  

«To απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα αμηφπηζηεο πξαθηηθέο ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζπκβαδίδεη ρέξη ρέξη κε ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «εζηθή» ηεο 

επηρείξεζεο (business ethics)» [1]. 

«Οη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη, ην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία ε 

workplace violence1, harrassment θαη ην bullying έρνπλ ηψξα ζεκαληηθφ 
                                            
1 ηε κειέηε „Workplace violence and Harassment: a European Picture, European Agency for 

Safety and Health at work‟ 2010, νη φξνη „work-related violence‟ ή „workplace violence‟ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαθνξά φισλ ησλ βίαησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ εξγαζία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ βία απφ ηξίηνπο θαη ηελ παξελφριεζε (bullying, mobbing) ζηελ 

εξγαζία.(ζει.9) 
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ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, θαη ζπλελψλνληαη ζηα παξαδνζηαθά 

πξνβιήκαηα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο έθζεζεο ζηνπο θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο θηλδχλνπο (Δπξσπατθνί Κνηλσληθνί εηαίξνη 2004)» [1]. 

«χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 

(European Agency for Safety and Health at Work)  „Σν εξγαζηαθφ άγρνο (άγρνο 

πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία) παξνπζηάδεηαη φηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ππεξβαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο (ή ειέγρνπ) ηεο 

θαηάζηαζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν‟. „Να ζπκάζηε: ην εξγαζηαθφ άγρνο απνηειεί 

ζχκπησκα θάπνηνπ νξγαλσηηθνχ πξνβιήκαηνο, θαη φρη πξνζσπηθή αδπλακία‟. 

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εξγαζηαθφ άγρνο είλαη νη 

αθφινπζνη: 
 Αηκφζθαηξα (ή «θηινζνθία») πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο θαη 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ηνπ άγρνπο. 
 Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ εζάο, φπσο ην εάλ έρεηε ππεξβνιηθά πνιιή ή 

ππεξβνιηθά ιίγε εξγαζία θαη εθηίζεζζε ζε ζσκαηηθνχο θηλδχλνπο φπσο 

επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο ή ζφξπβν. 
 Έιεγρνο- ζε πνην βαζκφ κπνξείηε λα δηακνξθψλεηε εζείο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εθηειείηε ηελ εξγαζία ζαο, 
 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ελδερνκέλνπ λα αζθείηαη παξελφριεζε, 
 Αιιαγή-πφζε πιεξνθφξεζε ζαο παξέρεηαη ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο θαη θαηά 

πφζν απηέο εκθαλίδνληαη θαινζρεδηαζκέλεο, 
 Ρφινο- πφζν θαιά θαηαλνείηε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ζαο, θαη ελδερφκελε 

χπαξμε ζπγθξνχζεσλ, 
 Τπνζηήξημε απφ ζπλαδέιθνπο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε, θαη 
 Καηάξηηζε ψζηε λα απνθηήζεηε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ζαο» [2]2. 

«Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 2007-2012 γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία είλαη λα ζπλδπάζεη ηελ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελ νιίγνηο λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο εξγαζίεο ζε κηα αλαπηπζζφκελε 

Δπξψπε. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ πγεία θαη αζθάιεηα. Απηέο νη πξφζθαηεο εμειίμεηο 

                                            
2 Αιιάδνληαο ηελ αξίζκεζε ζην ηέινο ζην  http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/31 

κπνξείηε λα δείηε φια ηα fact sheets πνπ έρεη θπθινθνξήζεη ν Οξγαληζκφο (1-94) κέρξη ζήκεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα 22. Άγρνο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία, 23. Παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο, 24. 

Βία ζηελ εξγαζία, 31 Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ησλ αηηηψλ ηνπ, 32. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ ζεκάησλ 

θαη κείσζεο ηνπ άγρνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία, 47. Πξφιεςε ηεο βίαο ελαληίνλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, 74. Έθζεζε πξφβιεςεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πγεία (ζ.ζ.). 

http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/31
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θάλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο θαη ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο 

θηλδχλνπο γεληθά, πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά» [1]. 

«χκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή 2007-2012 δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε λέσλ θηλδχλσλ πνπ απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη 

αλαθέξεη φηη είλαη αλαγθαίν λα πξνσζεζεί ε ςπρηθή πγεία ζηελ εξγαζία γηα 

παξάδεηγκα κε κέηξα ελίζρπζεο ηεο πξφιεςεο ηεο βίαο θαη ηεο παξελφριεζεο 

ζηελ εξγαζία ή θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηξεο» [3]. 

«Ζ νδεγία πιαίζην 89/391/ΔΔC3 γηα ηελ επαγγεικαηηθή πγεία θαη 

αζθάιεηα θαζνξίδεη φηη νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνινγίδνπλ φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ θηλδχλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ. Παξφια απηά ε εθαξκνγή, ην ζηπι επηβνιήο νη ζρεηηθέο πεγέο θαη νη 

ππνδνκέο δηαθέξνπλ ζηα δηαθνξεηηθά κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε 

ζπκκφξθσζε είλαη ελ κέξεη ζρεηηθά ρακειή. Δίλαη γηα παξάδεηγκα πνην δχζθνιν 

λα εθαξκνζηνχλ ζε θάπνηα λέα θξάηε κέιε εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ησλ 

δπλαηνηήησλ, ησλ πεγψλ θαη ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζε εζληθφ επίπεδν. Οη 

θνηλσληθνί εηαίξνη απφ ηα παιηά θαη λέα θξάηε κέιε ζπκθψλεζαλ φηη εθπαίδεπζε, 

νδεγνί θαη εξγαιεία ρξεηάδνληαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο [1]. 

ην „Expert forecast on emerging psychosocial risks related to 

occupational safety and health‟ ηνπ „European Agency for Safety and Health at 

Work‟ [4] ζην θεθάιαην „VIOLENCE AND BULLYING‟ αλαθέξεηαη: Ζ έλλνηα ηεο 

βίαο ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη εθηεηακέλε θαη πνιχπινθε, γη‟ απηφ έρεη πνιινχο 

νξηζκνχο.  

O ILO νξίδεη ηε βία σο «νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ζπκβάλ ή ζπκπεξηθνξά 

πνπ απνθιίλεη απφ ηελ ινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ νπνία ην άηνκν δέρεηαη 

επίζεζε, απεηιείηαη, ηξαπκαηίδεηαη, πιεγψλεηαη είηε θαηά ηε δηάξθεηα, ή σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ/ηεο».  

O Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) νξίδεη ηελ βία ζην ρψξν 

εξγαζίαο σο ηελ «Δθ πξνζέζεσο ρξήζε δχλακεο, σο απεηιή ή πξάμε, έλαληη 

άιινπ πξνζψπνπ ή ελαληίνλ νκάδαο ζε πεξηζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ή έρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ λα 

νδεγήζνπλ ζε ηξαπκαηηζκφ, ζάλαην, ςπρνινγηθή βιάβε, θαθή εμέιημε ή 

απφιπζε».  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδεη ηε βία ζην ρψξν εξγαζίαο σο: 

«Πεξηζηαηηθά, φπνπ ην πξνζσπηθφ θαθνπνηείηαη, απεηιείηαη ή δέρεηαη επίζεζε 

ππφ ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαζεκεξηλήο κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ηελ εξγαζία θαη πεξηιακβάλεη μεθάζαξε ή 

έκκεζε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ, ηελ επεμία ηνπ θαη ηελ πγεία ηνπ» [4]. 

«O  φξνο „βία απφ ηξίηνπο‟ (third party violence) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλαθνξά ζε απεηιέο, θπζηθή βία θαη ςπρνινγηθή βία (φπσο ιεθηηθή βία) απφ ηξίηα 

                                            
3 Δκείο έρνπκε ελαξκνληζηεί κε ην ΠΓ. 17/96 ην νπνίν έρεη θσδηθνπνηεζεί θαη θαηαξγεζεί κε ηoλ 

λφκν 3850/2010 (Γείηε: Νoκνζεζία) 
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πξφζσπα φπσο πειάηεο, ππαιιήινπο ή αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αγαζά ή 

ππεξεζίεο» [5]. 

«Ο φξνο παξελφριεζε (harassment) αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν πνπ 

θαιείηαη θαη bullying ή mobbing, πεξηγξάθνληαο επαλαιακβαλφκελε, 

αδηθαηνιφγεηε ζπκπεξηθνξά πνπ απεπζχλεηαη πξνο έλα εξγαδφκελν ή κηα νκάδα 

εξγαδνκέλσλ απφ έλα ζπλάδειθν, πξντζηάκελν ή πθηζηάκελν πνπ απνζθνπεί 

ζηελ ηαπείλσζε ηνπ ζχκαηνο, ηελ ππνλφκεπζή ηνπ ή ηελ απεηιή ηνπ» [5].  

«Μπνξεί επίζεο λα ιάβεη ηε κνξθή ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο - 

sexual harassment (αλεπηζχκεηε ζεμνπαιηθή πξνζνρή - unwanted sexual 

attention). Ζ  έξεπλα δείρλεη φηη ηφζν γηα ηα ζχκαηα φζν θαη γηα ηνπο κάξηπξεο, ε  

βία απφ ηξίηνπο  θαη ε παξελφριεζε νδεγεί ζην άγρνο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηφζν ηελ ςπρηθή φζν θαη ηελ ζσκαηηθή πγεία, θαηάζιηςε, κεησκέλε απηνεθηίκεζε, 

θνβίεο, δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, πξνβιήκαηα κπνζθειεηηθά θαη ζην πεπηηθφ θαη ηελ 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο είλαη φια πηζαλά απνηειέζκαηα» [6].  

Παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα ηεο παξελφριεζεο (harassment) 

Bullying - Mobbing.  

Παξελφριεζε ζπλήζσο κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα 

ζπληζηά κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηφζν ιεθηηθή φζν θαη ζσκαηηθή θαζψο θαη 

ιηγφηεξν εκθαλείο ελέξγεηεο, φπσο ε θνηλσληθή απνκφλσζε [7]. «Μπνξνχκε λα 

βξνχκε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο θαη έλλνηεο ηνπ bullying πνπ πξνηείλνληαη απφ 

ηνπο εξεπλεηέο, αιιά φινη ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη απηφ ην θαηλφκελν ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επαλαιακβαλφκελε θαη παξαηεηακέλε ζπκπεξηθνξά, ζπλήζσο ελαληίνλ ελφο 

πξνζψπνπ, αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη, αλ θαη δελ είλαη ε θιαζζηθή πεξίπησζε, 

θαηά πεξηζζφηεξσλ απφ έλα άηνκα» [4]. Γελ ππάξρεη λνκηθφο νξηζκφο ηνπ 

εξγαζηαθνχ bullying. Παξφια απηά νη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ην bullying 

πεξηιακβάλεη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία έρεη ζηφρν έλα άηνκν ή άηνκα 

επαλεηιεκκέλα θαη επίκνλα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 
ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

Ζ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη: 

 Nα ζε αγλννχλ ή λα κελ ζε ζπκπεξηιακβάλνπλ 

 Σν λα ζνπ δίλνπλ έξγα ηα νπνία δελ επηηπγράλνληαη ή „λα ζνπ ηελ ζηήλνπλ γηα 

λα απνηχρεηο‟ 

 Να δηαδίδνπλ κνρζεξέο δηαδφζεηο ή θνπηζνκπνιηά 

 Σν λα ζνπ δίλνπλ έξγα ρσξίο νπζία ή κε επράξηζηεο εξγαζίεο 

 Να θάλνπλ ππνηηκεηηθά ζρφιηα 

 Να ππνηηκνχλ ηελ αθεξαηφηεηά ζνπ 

 Να θξχβνπλ πιεξνθνξίεο εζειεκέλα 

 Να ζε θάλνπλ λα θαίλεζαη θνπηφο δεκφζηα 

 Τπνηηκψληαο ηελ ζπλεηζθνξά ζνπ-λα κελ ζνπ δίλνπλ ηελ αλαγλψξηζε εθεί 

πνπ πξέπεη [8] 
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Γηαθξίλνληαη δχν είδε παξελφριεζεο: 

1) ε παξελφριεζε σο ζπλέπεηα θιηκαθνχκελεο δηαπξνζσπηθήο δηακάρεο 

2) ε παξελφριεζε θαηά ηελ νπνία, ρσξίο λα ζπληξέρεη ιφγνο δηακάρεο, ην ζχκα 

δέρεηαη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε. Σν παξάδεηγκα ηνπ 

„απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ‟ είλαη ελδεηθηηθφ ηέηνηνπ είδνπο παξελφριεζεο.[9] 

Ο Leymann πξφηεηλε  ηνλ  πξψην νξηζκφ ηεο έλλνηαο  ηνπ mobbing: «Ζ 

ςπρνινγηθή ηξνκνθξαηία ή «mobbing» ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ζπλεπάγεηαη 

ερζξηθή θαη αλήζηθε επηθνηλσλία πνπ θαηεπζχλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απφ 

έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, θπξίσο πξνο έλα άηνκν. Λφγσ mobbing απηφ ην άηνκν 

σζείηαη ζε κηα αλίζρπξε θαη αλππεξάζπηζηε ζέζε θαη κέλεη εθεί κέζσ 

ζπλερηδφκελσλ  ελεξγεηψλ mobbing.  

Οη δξάζεηο απηέο ζπκβαίλνπλ ηαθηηθά θαη επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα». 

Ζ Δπξσπατθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα, ηελ Τγηεηλή θαη ηελ 

Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ζην Υψξν Δξγαζίαο αλαθέξεη φηη Mobbing «είλαη κηα 

αξλεηηθή κνξθή ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ ή κεηαμχ ηεξαξρηθά αλσηέξσλ 

θαη ηζπλφλησλ, κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο θαη 'επαλάιεςε ηαπεηλψλεηαη θαη 

δέρεηαη επίζεζε άκεζα ή έκκεζα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα κε ζθνπφ θαη 

απνηέιεζκα ηελ απνμέλσζε ηνπ/ηεο».  

Μηα άιιε ζχιιεςε ηεο έλλνηαο, κε εθηεηακέλε πξνβνιή θαη αληίθηππν, 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Hirigoyen, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ  «harcèlement moral» 

(εζηθή παξελφριεζε) σο «θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη κε ιφγηα, 

ζπκπεξηθνξά, δξάζεηο, κε ρεηξνλνκίεο ή γξαπηέο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα 

παξαβηάδνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ή ηελ ςπρηθή ή ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ, κε ζθνπφ λα ζέζεη ηε δνπιεηά ηνπ ζε θίλδπλν ή λα ππνηηκήζεη ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο» [4]. 

Γηαθνξεηηθέο πηπρέο ελφο πξνζψπνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

bullying: ε αμηνπξέπεηά ηνπ, νη επαγγεικαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ε ηδησηηθή δσή ηνπ 

ή ε ζσκαηηθή θαη εζηθή πνηφηεηα ηνπ. Οη ηχπνη ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο επηζεηηθνί είλαη ηφζνη πνιινί πνπ είλαη αδχλαηνλ λα 

ζπληαρζεί εμαληιεηηθφο θαη απφιπηνο θαηάινγνο απηψλ. Μνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

bullying πεξηιακβάλνπλ ηαπείλσζε, ιεθηηθή θαθνπνίεζε, ζπκαηνπνίεζε, 

απνθιεηζκφ, απεηιέο, πξνζβνιέο, ζηαζεξά αξλεηηθέο επηζέζεηο θαη εζθεκκέλε 

ππνλφκεπζε. κσο είλαη αμηνζεκείσην φηη νξηζκέλνη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ην 

bullying (mobbing) λα ζπλδέεηαη ηφζν κε ςπρνινγηθή φζν θαη κε ζσκαηηθή βία, αλ 

θαη ζεσξνχλ ηελ ζσκαηηθή βία λα είλαη ζρεηηθά ζπάληα. Σν bullying αληηθεηκεληθά 

βιάπηεη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη δελ είλαη επηζπκεηφ απφ ην πξφζσπν πνπ 

δέρεηαη επίζεζε.  

Σέινο, ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο νδεγνχλ ζηελ θαηαζηξνθή, απνκφλσζε ηνπ 

ζχκαηνο, απνμέλσζε θαη απνθιεηζκφ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Παξαδείγκαηα 

harassment, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ζεμ, είλαη ε ζθφπηκε, 

αλεπηζχκεηε θαη πεξηηηή ζηελή ζσκαηηθή επαθή, ηα  πξνζβιεηηθά ηειεθσλήκαηα, 

επηζηνιέο ή κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνζβιεηηθή γιψζζα, θαη 
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επαλάιεςε ζρνιίσλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ρεηξνλνκηψλ, αζηείσλ ή 

πξνηάζεσλ.  

Ζ ζσκαηηθή βία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή ρξήζεο ηεο 

δχλακεο ελαληίνλ άιισλ πξνζψπσλ. Παξαδείγκαηα ζσκαηηθήο βίαο είλαη 

ιεζηείεο, ζσκαηηθέο επηζέζεηο, ιάθηηζκα, δάγθσκα, αγελείο ρεηξνλνκίεο, επηζεηηθή 

ζηάζε ζψκαηνο, ερζξηθή ζπκπεξηθνξά θαη θσλέο [4]. 

«Πψο κπνξεί ην bullying θαη ην harassment λα ζε θάλνπλ λα αηζζάλεζαη; 

To bullying κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ζνπ, γηα παξάδεηγκα: 

 Μπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πγείαο φπσο 

θαηάζιηςε, αλεζπρία ή ρακειή απηνεθηίκεζε. 

 Μπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο φπσο ζηνκαρηθά 

πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο ζηνλ χπλν. 

 Δάλ βηψζεηο ην bullying απφ έλα ζπλάδειθν απηφ κπνξεί λα ζε αλαζηαηψζεη 

πνιχ θαη λα επεξεάζεη ηελ πγεία ζνπ. 

 Ζ απφδνζή ζνπ ζηελ εξγαζία κπνξεί λα επεξεαζζεί» [8]. 

Αλ δελ ζηακαηήζεη άκεζα ε παξελφριεζε, δελ εξεπλεζνχλ νη αηηίεο πνπ 

ηελ πξνθάιεζαλ κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη δλε ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ηφζν ζνβαξά, ψζηε λα 

ρξεηαζηεί καθξνρξφληα ηαηξηθή θαη ςπρνζεξαπεπηηθή θξνληίδα απφ εηδηθνχο [11] 

(Γείηε θαη Πίλ. 1). 

 
ΑΗΣΗΔ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

 
«ζνλ αθνξά ην bullying, κεξηθέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ πνπ δξνπλ σο επλντθέο ζπλζήθεο γη‟ 

απηφ ην θαηλφκελν, φπσο ε θνπιηνχξα νξγάλσζεο ε νπνία κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη ζπκπεξηθνξέο bullying. Οη κειέηεο έδεημαλ φηη ην bullying ζρεηίδεηαη 

επίζεο κε: 

 

• έλα αξλεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, γηα παξάδεηγκα, πνιχ αληαγσληζηηθή θαη 

αγρσηηθή εξγαζία, κνλφηνλε εξγαζία, ρακειφ επίπεδν ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο, 

ζχγθξνπζε ξφισλ ή αζάθεηα, χπαξμε πνιιαπιψλ ηεξαξρηψλ, θαη ππεξβνιηθφο 

θφξηνο εξγαζίαο  

• θαθή ή αθαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην επίπεδν „ρψξνο εξγαζίαο‟ πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ή άξλεζε ηεο χπαξμεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

• laissez-faire ζηπι εγεζίαο (παξαίηεζε απφ αξρεγία) θαη  απνιπηαξρηθφ  

ζηπι εγεζίαο  

• νξγαλσηηθέο αιιαγέο, γηα παξάδεηγκα, ηερλνινγηθέο θαη  αιιαγέο ζηελ δνκή ή 

αιιαγέο ζηνπο  ηδηνθηήηεο ηνπ  νξγαληζκνχ.  
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Ο ξφινο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζην λα γίλεη ζηφρνο (target) ηνπ 

εξγαζηαθνχ bullying ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αληηθαηηθφο. Κάπνηνη εξεπλεηέο φπσο 

ν Leymann είρε ππνζηεξίμεη  φηη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη εληειψο άζρεηε κε ηελ 

δηαδηθαζία ζπκαηνπνίεζεο» [4]. 

  «ηελ επνρή καο νη εξεπλεηέο αξθεηά επξέσο κνηξάδνληαη ηελ γλψκε φηη 

ηα αηνκηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ελφο εξγαδφκελνπ κπνξεί 

κεξηθέο θνξέο λα παίδνπλ έλα ξφιν ζηελ εκθάληζε θαη ηελ θιηκάθσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο bullying» [5]. 

«Σα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ ζρεηίδνληαλ κε  ρακειή 

απηνεθηίκεζε, πςειφ επίπεδν άγρνπο, λεπξσηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ππνρσξεηηθφηεηα, επζπλεηδεζία θαη  εζσζηξέθεηα» [4]. 

Δπηπιένλ, νη εηδηθνί αλέθεξαλ φηη ε παξελφριεζε έρεη επίζεο ζπζρεηη-

ζζεί κε αηνκηθνχο παξάγνληεο ησλ δξαζηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπκάησλ ηνπο.  

Οη επηηηζέκελνη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ  ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο φπσο έλα πςειφ επίπεδν επηζεηηθφηεηαο, παξνξκεηηθφηεηαο, 

πςειήο ή αζηαζνχο απηνεθηίκεζεο,  αληαγσληζηηθφηεηαο ή έιιεηςε θαηαλφεζεο 

ηεο δηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξά [4]. 

Οη αηνκηθέο αλαθνξέο θαη ε αλαθνξά θαηά „νκάδα κε νκφηηκν αμίσκα‟ 

(peer group) ησλ δξαζηψλ βξέζεθαλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ην δείγκα ειέγρνπ, 

φζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή επζηάζεηα4. Τπάξρεη επίζεο ζχλδεζε ηεο ερζξηθήο ή 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο έιιεηςεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο, (2011) [5]. 

«Οη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν θαη ζην ρψξν ηεο 

πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο [10]. 

  Πεγέο ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα απνηεινχλ: ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε αζάθεηα ζρεηηθά κε ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο, νη δηαθνξεηηθέο 

πξνζδνθίεο, ε έιιεηςε θνηλψλ δεδνκέλσλ ε νπνία νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, νη δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή θνηλσληθνπνίεζε, νη 

δηαθνξέο πξνζσπηθφηεηαο ή αζχκβαηνη ραξαθηήξεο θαη αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

ηζρπξψλ πξνζσπηθνηήησλ, ν αληαγσληζκφο, ε αβεβαηφηεηα ελφςεη επεξρφκελεο 

αιιαγήο, ε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην επείγνλ ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ν παληθφο ησλ 

ζπλνδψλ, ε θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, ε ρξήζε απεηιήο, ην 

άγρνο ηνπ επαγγέικαηνο, νη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο θαη νη πξνεγνχκελεο 

αλεπίιπηεο ζπγθξνχζεηο.  

Δάλ παξακείλνπλ αλεπίιπηεο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κείσζε ηνπ 

εζηθνχ θαη αχμεζε ηνπ stress,δηάζπαζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγία 

έληαζεο, ε νπνία ζπζζσξεπκέλε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κειινληηθέο 

ζπγθξνχζεηο, απμεκέλε επίπησζε πεξηζηαηηθψλ απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο εθ 

                                            
4 Γείηε θαη Σν ζχλδξνκν „Mobbing‟ (ζει 27-29) ζην Παξάξηεκα ηνπ „Πεγέο εξγαζηαθνχ ζηξεο - Σν 

ζχλδξνκν “Mobbing”,To ζχλδξνκν “Burn out‟. http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp? 

cat_id=33 (ζει.6) 

http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=33
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=33
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κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. „Oη πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηελ απμεκέλε 

επίπησζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν ηνπ ΔΚΑΒ5 ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
 

Θεσξία ηεο θαηαπίεζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή νη δηαζψζηεο απνηεινχλ κηα 

θαηαπηεζκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα, πνπ εκπιέθεηαη ζε ζπγθξνχζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο θαη ζηξέθεη ηα αξλεηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα πξνο ηα κέιε ηεο, αληί 

λα ηα ζηξέςεη ελαληίνλ απηψλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ θαηαπίεζή ηεο.  
 

Γηαηψληζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαη κε πεξηζζφηεξα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο νη νπνίνη ππέζηεζαλ θαθνκεηαρείξηζε απφ ηνπο 

ζπλαδέξθνπο ηνπο φηαλ ήηαλ λενεηζεξρφκελνη ζην επάγγεικα ζεσξνχλ θεθηεκέλν 

δηθαίσκα ηνπο λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηνπο λεφηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
 

ρεκαηηζκφο θιεηζηψλ νκάδσλ αλάκεζα ζηνπο δηαζψζηεο. Σα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπγθξνηνχλ κηθξέο θιεηζηέο νκάδεο, νη νπνίεο κνηξάδνληαη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη αβέβαηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπο κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ κέζα ζην αζθαιέο θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νκάδαο απηήο. Ζ ηαχηηζε κε ηε νκάδα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε φζσλ είλαη δηαθνξεηηθνί θαη ηελ απνκφλσζε 

φζσλ ζεσξνχληαη απεηιή» [10]. 

«Μεξηθνί ζπγγξαθείο δηαθξίλνπλ ηξεηο νκάδεο παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε βίαο θαη  bullying: (α) δνκέο πνπ ην θαζηζηνχλ δπλαηφ 

ή αλαγθαίνη πξφγνλνη  (φπσο αληίιεςε ηεο έιιεηςεο ηζνξξνπίαο ζηελ εμνπζία, 

δπζαξέζθεηαο θαη απνγνήηεπζεο) (β) δνκψλ παξαθίλεζεο  ή θηλήηξσλ (π.ρ. ν 

εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο θαη ζπζηήκαηα αληακνηβήο) θαη (γ) εμειίμεηο πνπ 

ππνθηλνχλ θξίζε ή θαηαζηάζεηο ππξνδφηεζεο (π.ρ. νξγαλσηηθέο αιιαγέο,  

κείσζε πξνζσπηθνχ θαη αλαδηάξζξσζε-restructuring)»6,7[4]. 

                                            
5  Ζ πεξίπησζε ηνπ ΔΚΑΒ  Αζήλαο  είλαη ίζσο  δπζηπρψο, κηα ηππηθή πεξίπησζε-απεηθφληζε ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα γηα ηελ ρψξα καο (ζ.ζ.). 

6 ηνπο 58 αλέξρεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εκηθξαηηθήο France Telecom  πνπ έρνπλ 

νδεγεζεί ζηελ απηνθηνλία απφ ην 2008. Ο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ θαηά ην 2010 αλήιζε ζε 23 θαη 

ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ πνπ απαζρνιεί 100.000 

εξγαδφκελνπο. Σνλ Φεβξνπάξην 2010 έθζεζε γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ France Telecom πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ Παξηζηνχ ζπκπέξαλε φηη κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί δηθνγξαθία 

θαη λα θαηεγνξεζεί ε εηαηξεία γηα εζηθή παξελφριεζε (Πεγή: ΑΠΔ - Γαιιηθφ Πξαθηνξείν) 

7 ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ηεο Γαιιίαο (Labor code) αλαθέξεηαη „θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ πξέπεη 

λα ππφθεηηαη ζε επαλαιακβαλφκελεο πξάμεηο εζηθήο παξελφριεζεο (moral harassment), πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ζην λα νδεγήζνπλ ζε ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε πηζαλφηεηα λα κεηψζνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, λα ππνηηκήζνπλ ηελ θπζηθή (physical)  θαη 

πλεπκαηηθή (mental) πγεία ηνπο ή λα δηαθηλδπλεχζνπλ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ (Άξζξν 

L1152-1,Άξζξν L 1152-4,1.5.2008) [5]. [ην Workplace violence and Harassment: a European 

Picture[5],   ζα βξείηε θαη ηηο κεκνλσκέλεο εζληθέο λνκνζεζίεο, πνπ κεξηθά θξάηε κέιε έρνπλ 

ζεζπίζεη γηα ηελ εζηθή παξελφριεζε (ζ.ζ.)].  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

 

«Οη αξλεηηθέο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ επηπηψζεηο ηνπ mobbing 

θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, έρνπλ πξνθαιέζεη απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Μεκνλσκέλεο εζληθέο λνκνζεζίεο (Ηηαιία, 

νπεδία, Γεξκαλία), αλαγλσξίδνπλ πιένλ ην ζχλδξνκν mobbing σο 

επαγγεικαηηθή αζζέλεηα θαη σο βαζηθή αηηία γηα ηελ εθδήισζε ζνβαξψλ 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ» [11]. 

«Ζ έθζεζε ζε θάζε κνξθή βίαο ή ηνπ bullying ζηελ εξγαζία έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηα άηνκα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ θνηλσλία ζαλ ζχλνιν.  πσο 

ηα άηνκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε, νη επηπηψζεηο ηεο βίαο θαη ηνπ bullying 

πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ» [4]. 

χκθσλα κε ηνλ Van Heck (1997) ε πξνζσπηθφηεηα είλαη πηζαλφ λα ιεη-

ηνπξγεί σο ζπλδεηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ ηνπ ςπρνπηεζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

έλαξμεο ηεο δηεξγαζίαο, πνπ θαηαιήγεη ζηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. Έξεπλα πνπ 

έγηλε ζε άηνκα πνπ κνιχλζεθαλ απφ ηνλ ηφ Epstein-Barr θαη ηνλ ηφ ηνπ έξπε, έδεη-

με φηη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, γλσζηφ σο θαηαζηνιή ή θαηαπίε-

ζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζπλδέεηαη κε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλνζν-

πνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηθαλφηεηάο λα ειέγρεη ηελ πξνζβνιή ηνπ νξγαλη-

ζκνχ απφ ηνπο δηάθνξνπο λνζνγφλνπο εηζβνιείο. Δπίζεο έρεη θαλεί φηη ε αηζην-

δνμία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θαη απηφ έρεη επίδξαζε 

ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζηελ αζζέλεηα. Ο απαηζηφδνμνο ηξφπνο 

ζθέςεο, έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε αλεπαξθέζηεξε θπηηαξηθή αλνζία [12]. 

Ζ βία θαη ην bullying είλαη ζεκαληηθέο πεγέο άγρνπο θαη, ζπλεπψο, 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ  

ζσκαηηθέο παζήζεηο φπσο νξγαληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, 

αιιαγέο ζηνλ θχθιν ηεο θνξηηδφιεο, απψιεηα ηεο φξεμεο, ππέξηαζε, εκεηφο, 

ρξφληα θφπσζε, πφλνη  ζηελ πιάηε, ζηνπο κχεο, ζηηο αξζξψζεηο θαη 

πνλνθέθαινη. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε ζσκαηηθή βία, κεξηθέο 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη πάλσ απφ ην 40% ησλ επηζέζεσλ θαηά ηελ εξγαζία 

θαηέιεμαλ ζε θάπνην ηχπν πξαγκαηηθήο δεκίαο ζην ζχκα, παξφιν πνπ γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ν ηξαπκαηηζκφο ήηαλ ζρεηηθά αζήκαληνο.  

«ε φηη αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία δηαηαξαρέο φπσο ην κεηα-ηξαπκαηηθφ 

ζηξεο (PTSD), κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, άγρνο, θαηάζιηςε, απάζεηα, 

επεξεζηζηφηεηα, δηαηαξαρέο κλήκεο, θφβνο θαη δπζπηζηία κπνξεί λα 

παξαηεξεζνχλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ bullying, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θαη ηελ 

έληαζε, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ δηαηαξαρέο φπσο παξάλνηα, αθφκα θαη 

απηνθηνλία. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη ζπγγξαθείο θαζνξίδνπλ, ζε ζρέζε κε ην 

θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνκέα, φηη ηα ζχκαηα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, πνπ βαζίδνληαη ζην φηη επεξεάδνληαη εχθνια, δείρλνπλ 

ππεξεπαηζζεζία ζηελ θξηηηθή, ζπκπεξηθνξά απνκφλσζεο, ερζξφηεηα θαη  
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θνηλσληθή αδπλακία ζηελ πξνζαξκνγή. Δπηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ, θαη 

ςπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη επίζεο παξαηεξεζεί. ηελ εξγαζία, 

δεκηνπξγεί έληνλε δπζαξέζθεηα, έιιεηςε θηλήηξσλ θαη δέζκεπζεο, θαζψο θαη 

ρακειή απνδνηηθφηεηα» [4].  

Ο Piñuel  δηεξεχλεζε ην mobbing ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα  

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Ηζπαλία. Ζ κειέηε έδεημε φηη ην 76% ησλ ζπκάησλ ηνπ 

mobbing  ππέθεξαλ απφ απάζεηα θαη έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, ην 74% απφ  

θαηάζιηςε, ην 73% απφ πφλνπο ζηελ πιάηε, θαη ην 72% απφ πξνβιήκαηα ζηε 

ζπγθέληξσζε.  

«Γεληθά, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα θαη πην ζνβαξή ε κνξθή ηεο 

βίαο, ηφζν πην ζνβαξή  ζα είλαη θαη ε επίδξαζε. Μηα κειέηε ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην δείρλεη φηη ην επίπεδν επαλαιακβαλφκελεο ζπκαηνπνίεζεο απφ ηε βία 

ζηελ εξγαζία ήηαλ πςειφηεξε απφ απηφ ηεο  βίαο εθηφο εξγαζίαο, θαη νξίδεη φηη ην 

28% ησλ ζπκάησλ βίσζαλ ηξία ή πεξηζζφηεξα  πεξηζηαηηθά  ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Οξηζκέλεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαίλεηαη επίζεο λα επεθηείλνληαη, θαζψο απφ 

καξηπξίεο απφ πεξηπηψζεηο βίαο, έλα θιίκα θφβνπ έρεη παξφκνηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα  κε ηηο πξνζσπηθέο πξνζβνιέο ή επηζέζεηο. Οξηζκέλεο κειέηεο 

αλαθέξνπλ φηη νη παξαηεξεηέο ηνπ bullying έρνπλ ην ίδην πςειφ επίπεδν  άγρνπο 

κε ηα ζχκαηα ηνπ bullying» [4].  

«Λίγεο κειέηεο έρνπλ εξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο βίαο θαη ηνπ bullying, 

γηα ηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαίλεηαη φηη νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

αχμεζε ησλ αζζελεηψλ, απνπζηαζκφ θαη αχμεζε ζην ξπζκφ αιιαγήο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, θαζψο θαη θφζηνο γηα ηηο αληηθαηαζηάζεηο θαη πξφζζεηα θφζηε 

ζπληαμηνδφηεζεο. Υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηνλ ηνκέα απηφ» [4]. 

 
ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Νφκνο ππ’αξηζ. 38508. Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ9. 

χκθσλα κε ην άξζξν 42 ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο 

θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξίησλ. Παξαθάησ αλαθέξεη: z) λα ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηκφξθσζε 

θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

                                            
8 Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην λφκν 3850/2010, θσδηθνπνηήζεθαλ ηα πιαηζηαθά λνκνζεηήκαηα γηα ηελ 

Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν  Ν.1568/85 θαη ην Π.Γ. 17/96 θαη 

θαηαξγήζεθε θάζε δηάηαμε γεληθή ή εηδηθή πνπ αθνξά ζέκαηα ξπζκηδφκελα απφ απηφλ (ζ.ζ.). 

9 Βξείηε ην λφκν 3850 /2010 ( ΦΔΚ 84, Σεχρνο Α) θαη θάζε άιιν λνκνζέηεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

παξνχζα δεκνζίεπζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ http://www.et.gr φπνπ ηα 

θχιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο είλαη πιένλ ζην ζχλνιφ ηνπο δσξεάλ δηαζέζηκα ζηνπο 

πνιίηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνο αλάγλσζε, απνζήθεπζε θαη εθηχπσζε (ζ.ζ.). 

http://www.et.gr/
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άξζξα 22 θαη 48. ην άξζξν 48 αλαθέξεη φηη ε εθπαίδεπζε απηή πξέπεη: α) λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ εμέιημε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ εκθάληζε λέσλ θηλδχλσλ (ε 

παξελφριεζε (harassment) επίζεο θαιείηαη  bullying ή mobbing αλήθεη  ζε απηνχο 

ηνπο θηλδχλνπο)10. („Δxpert forecast on emerging11 psychosocial risks related to 

occupational safety and health ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα 

θαη πγεία ζηελ εξγαζία, ζει. 76-83). χκθσλα κε ην άξζξν 43 ν εξγνδφηεο 

νθείιεη λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ κηα γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 

πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο. Ζ 

εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο, ηαηξφ εξγαζίαο, 

Δ.Τ.Π.Π. ή ΔΞ.Τ.Π.Π. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Παξαθάησ αλαθέξεηαηη: 

H εθηίκεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

θηλδχλσλ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη απηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

εκθαληζζνχλ, φπσο θίλδπλνο πηψζεο, θίλδπλνο απφ κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, 

θίλδπλνο ππξθαγηάο, ειεθηξνπιεμίαο, έθξεμεο, θίλδπλνο απφ έθζεζε ζε 

βιαπηηθνχο παξάγνληεο (θπζηθνχο, ρεκηθνχο, βηνινγηθνχο), θίλδπλνο απφ ηελ 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο.  

ην άξζξν 17 αλαθέξεη: O ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη 

ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, 

γξαπηά ή πξνθνξηθά ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο 

εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη 

γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 

Δηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: α)… β)… γ) θπζηνινγίαο 

                                            
10 Oη πξνβιέςεηο γηα ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο αληαλαθινχλ ηηο απφςεηο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα πνπ βαζίδνληαλ ζε έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ην 2003 θαη 2004. 62 εηδηθνί ζηνλ πξψην γχξν θαη 79 εηδηθνί ζηνλ δεχηεξν θαη ηξίην γχξν 

πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Οη εηδηθνί αληηπξνζψπεπαλ 13 θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηελ Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο 

(ILO)  θαη είραλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΑΤ θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ. Οη πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαλ ζην πεδίν ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο θαη πνιινί 

εκπιέθνληαλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή, δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο. Κάπνηνη είραλ 

ζέζεηο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο [6]. 

11 Χο αλαδπφκελνη θίλδπλνη ΔΑΤ νξίδνληαη νη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη πνπ είλαη λένη θαη 

απμαλφκελνη. Με ηνλ φξν λένη ζεκαίλεη φηη: o θίλδπλνο ήηαλ πξνεγνπκέλσο άγλσζηνο θαη 

δεκηνπξγείηαη απφ λέεο δηαδηθαζίεο, λέεο ηερλνινγίεο, λένπο ηχπνπο εξγαζίαο, θνηλσληθέο ή 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο ή έλα καθξνρξφλην δήηεκα ζεσξείηαη πιένλ  θίλδπλνο ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ 

θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ ή ηεο θνηλήο γλψκεο, ή λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ έλα 

ππάξρνλ ζέκα λα αλαγλσξίδεηαη ζαλ θίλδπλνο. Ο θίλδπλνο ζεσξείηαη απμαλφκελνο φηαλ: o αξηζκφο 

ησλ πεγψλ θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζην λα πάζεη θάπνηνο δεκηά απμάλεηαη ή απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα  

έθζεζεο ζηελ πεγή θίλδπλνπ πνπ νδεγεί ζην λα πάζεη θάπνηνο δεκηά (ην επίπεδν ηεο έθζεζεο θαη/ή 

ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ εθηίζεληαη) ή ε επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

γίλεηαη ρεηξφηεξε (ζνβαξφηεηα ησλ επηδξάζεσλ ζηελ πγεία θαη/ή ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

επεξεάδνληαη) [6]. 
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θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο 

δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δ)… ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο 

θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη 

έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

αθφκε θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.  

 
Νφκνο 3304/2005 

Άξζξν 1 

θνπφο 

θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ξπζκίζεσο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο θαζψο 

θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000 θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Ννεκβξίνπ 2000, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. 

Άξζξν 2 

Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

1. Απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1. 

2. Χο δηάθξηζε λνείηαη θαη ε παξελφριεζε ή θάζε άιιε πξνζβιεηηθή ελέξγεηα, ε 

νπνία εθδειψλεηαη κε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο ηνπ  άξζξνπ 1 θαη έρεη σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο 

αμηνπξέπεηαο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, 

εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ εμεηδίθεπζε 

ηεο έλλνηαο ηεο παξελφριεζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα ρξεζηά θαη 

ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

3. Χο δηάθξηζε λνείηαη επίζεο νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο ζε βάξνο πξνζψπνπ γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ζην άξζξν 1 ιφγνπο. 

Ο Νφκνο 3304/2005  ξπζκίδεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ 

Α) Λφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, παξέρνληαο πξνζηαζία: 

  ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζε θαη ηεο εξγαζίαο εηδηθφηεξα: 

 ηνπο φξνπο πξφζβαζεο θαη πξφζιεςεο ζηελ εξγαζία 

 ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  

 ηηο ακνηβέο θαη ζηηο απνιχζεηο 

 ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

 ηελ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε  
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 ηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζε φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

Β) ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, παξέρνληαο πξνζηαζία ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ηνκείο: 

 Σεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

 Σεο εθπαίδεπζεο 

 Σεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

 Καζψο θαη ηεο πξφζβαζήο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ζηέγεο [13]. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη δηάθνξεο ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κηα ηζηνζειίδα www.stop-discrimination.info, ζηελ νπνία 

ππάξρνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα δηαθξίζεσλ ζε φιεο ηηο επίζεκεο 

γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [13]. 

Ο Nφκνο 3488/2006 θσδηθνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2002/73/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο επηεκβξίνπ 2002 θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ „Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη αλέιημε ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

ε πνηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππνβιεζεί αλαθνξά θαη πνχ 

ππνβάιιεηαη απηή: 

• Αλ ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, παξαβηάδεηαη απφ δεκφζηα ππεξεζία, ε αλαθνξά 

ππνβάιιεηαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε.  

• Αλ ππάξρεη δηάθξηζε ιφγσ θχινπ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλέιημε, ζηνπο φξνπο θαη ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηα θαηά ηφπνλ 

Σκήκαηα Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.ΔΠ.Δ.). Ζ θαηαγγειία δηεξεπλάηαη απφ ην .ΔΠ.Δ. θαη ηα απνηειέζκαηα 

ππνβάιινληαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο επηθπιάζζεηαη πξνο ηδίαλ 

έξεπλα θαη δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πνξίζκαηνο επί ηεο θαηαγγειίαο.    

• Γηα ηηο άιιεο δηαθξίζεηο, ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηα 

πεδία ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, επηιακβάλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην .ΔΠ.Δ. θαη ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηα θαηά ηφπνλ Σκήκαηα 

Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο.  

• Αλ ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο παξαβηάδεηαη απφ θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο θαη επίζεο αλ ε 

δηάθξηζε αθνξά ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

εθπαίδεπζεο, παξνρήο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζηέγεο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  (Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα: 1529 θαη 210.7767052)  

http://www.sto-discrimination.info/
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Πνηφο κπνξεί λα ππνβάιεη αλαθνξά: 

• άηνκα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί ή πθίζηαληαη δηαθξηηηθή  κεηαρείξηζε ή 

παξελφριεζε.  

• λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. κσο, είλαη απαξαίηεην λα έρεη παξαζρεζεί ε ζπλαίλεζε ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ πθίζηαηαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ ή 

ηδησηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν ζα θέξεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

(άξζξν 13 ηνπ Ν.3304/2005). ηελ πεξίπησζε ηεο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ ζην 

πεδίν ηεο απαζρφιεζεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζπλδηθαιηζηηθά 

ζσκαηεία, άιια λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπλαθέο 

έλλνκν ζπκθέξνλ, βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηνπο, κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζηγφκελνπ (άξζξν 

12 ηνπ Ν.3488/2006) [14]. 

Ζ πκθσλία πιαίζην γηα ην Δξγαζηαθφ ζηξεο (άγρνο) ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην πιένλ ηκήκα ηεο Δζληθήο γεληθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

2008-2009 (άξζξν 7) http://www.gsee.gr/userfiles/file/EGSSE/egsse2008-2009.pdf  

φκσο φπσο δειψλεηαη εθεί, δελ αζρνιείηαη κε ηελ βία, ηελ παξελφριεζε θαη ην 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο.  

«Ζ πκθσλία πιαίζην12 γηα ηελ παξελφριεζε θαη ηε βία ζηελ εξγαζία13 

http://olme-attik.att.sch.gr/files/diethi/SIMFONIAPLAISIOVIAETUC.pdf ππνγξάθηε- 

θε ηνλ Απξίιην ηνπ 2007. ηφρνο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ είλαη λα απμήζεη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, εξγαηψλ θαη ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο ζε φια ηα επίπεδα κε έλα θαηεπζπλφκελν πιαίζην γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ θαη δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ παξελφριεζε θαη ηε 

βία ζηελ εξγαζία» [6].  

«Σα κέιε φισλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ππέγξαςαλ απηφ ην έγγξαθν είλαη 

ππνρξεσκέλα λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο (παξεκπνδίδνληαο θαη 

θάλνληαο δηαρείξηζε ηεο παξελφριεζεο θαη ηεο βίαο ζηελ εξγαζία) εληφο ηξηψλ 

εηψλ (δειαδή έσο ηηο 26 Απξηιίνπ 2010)  απφ ηελ ππνγξαθή απηνχ ηνπ εγγξάθνπ, 

ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ είλαη εηδηθέο γηα ηελ δηνίθεζε 

                                            

12 Ζ επξσπατθή ζπκθσλία - πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ παξελφριεζε θαη ηε βία ζηελ εξγαζία 

ππεγξάθε ζηηο 26 Απξηιίνπ 2007 απφ ηηο CES, BUSINESS EUROPE, UEAPME θαη CEEP. 

Πξνέθπςε απφ δηαβνχιεπζε πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 138 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ [3].  

 

13 H  ζπκθσλία απηή ππνγξάθεη απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν νη νπνίνη 

αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά θαη κε επαηζζεζία θαηά ηελ γλψκε κνπ. χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

εξγαζία; (ILO)  o θνηλσληθφο δηάινγνο είλαη έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο πνπ 

αθνξνχλ ηελ „Decent Work-Δππξεπή εξγαζία‟ [1]. 

 

http://www.gsee.gr/userfiles/file/EGSSE/egsse2008-2009.pdf
http://olme-attik.att.sch.gr/files/diethi/SIMFONIAPLAISIOVIAETUC.pdf
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(management) θαη ηελ εξγαζία (labour) ζηα θξάηε κέιε θαη ζηηο ρψξεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ» [6].  

«Δπίζεο ε Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη επεμία 

(European Pact for Mental Health and Well-being) http://ec.europa.eu/health/ph_ 

determinants /life_style/mental/docs/pact_en.pdf πνπ εηέζε ζε ηζρχ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2008 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαιεί απηνχο πνπ δηακνξθψλνπλ πνιηηηθή, 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο λα αλαιάβνπλ δξάζε 

ζηελ ςπρηθή πγεία ζηελ εξγαζία βειηηψλνληαο ηελ εξγαζία ζηνλ νξγαληζκφ, ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο πνιηηηθέο δηνίθεζεο, εθαξκφδνληαο 

πξνγξάκκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη επεμίαο θαη επαλαζηξαηνινγψληαο θαη 

ππνζηεξίδνληαο άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο» [6]. 

 
ΠΗΘΑΝΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 

 

«Ο ακνηβαίνο ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ άιισλ ζε φια ηα επίπεδα 

ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ 

νξγαλψζεσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε παξελφριεζε θαη ε βία δελ είλαη απνδεθηέο» [15]. 

«Ζ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ε θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα παξελφριεζεο θαη βίαο ζην ρψξν εξγαζίαο» [15]. 

«Τπάξρεη ζπκθσλία ζην φηη δελ ππάξρνπλ απιέο ιχζεηο ή κνλαδηθέο θαη 

γεληθέο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο θαη ηνπ bullying ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Ζ ζχζηαζε είλαη λα αλαπηπρζνχλ γξαπηέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο (κε θψδηθεο 

ζπκπεξηθνξάο), εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, δηαζθάιηζε φηη νη εξγαδφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ» [4]. 

«Eίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέπεηαη ε παξελφριεζε. Καη‟ αξράο πξέπεη λα δηελεξγείηαη εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ε θαηάιιειε δξάζε» [15]. 

«ζνλ αθνξά ην bullying, ε ζχζηαζε είλαη ε αλάπηπμε θαη εμάπισζε 

κηαο γξαπηήο πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηα εζηθά θξηηήξηα ηεο 

νξγάλσζεο («κεδεληθή αλνρή ζηε βία») θαη ζα θαζνξίζεη ηελ απαξάδεθηε 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ νξγαληζκφ» [5]. 

«Υξεηάδεηαη θαζνξηζκέλν πξφηππν γηα ηελ ζπκπεξηθνξά,  κηα δήισζε 

απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα φιν ην πξνζσπηθφ κε ην πξφηππν ηεο αλακελφκελεο  

ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα θάλεη επθνιφηεξν γηα φια ηα άηνκα λα είλαη πιήξσο 

ελεκεξσκέλα γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο άιινπο. Απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπληζηά bullying θαη harassment θαη ηη 

ζρέζεηο εξγαζίαο είλαη απνδεθηέο θαη κε απνδεθηέο. Πνιινί νξγαληζκνί ην 

ζεσξνχλ ρξήζηκν λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο κε βηβιία κε 

νδεγίεο θαη ζπλεδξηάζεηο εθπαίδεπζεο ή ζεκηλάξηα. Ζ  εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ γηα ηελ δεκηά  πνπ θάλεη ην bullying θαη ην 

harassment  θαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζην άηνκν. Σν βηβιίν νδεγηψλ γηα ην 

http://ec.europa.eu/health/ph_%20determinants%20/life_style/mental/docs/pact_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_%20determinants%20/life_style/mental/docs/pact_en.pdf
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πξνζσπηθφ είλαη επίζεο έλαο θαιφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εηδηθή κλεία ζηηο απφςεηο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην  

bullying θαη ην harassment  θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο» [16]. 

«θεθηείηε θαηαξρήλ  λα νξίζεηε κηα ηππηθή πνιηηηθή. Απηή  δελ πξέπεη λα 

είλαη πνιχ πνιχπινθε εηδηθά γηα ηηο κηθξέο εηαηξείεο θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε άιιεο πνιηηηθέο γηα ην πξνζσπηθφ, αιιά κηα ιίζηα ειέγρνπ 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα ην bullying θαη ην harassment ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Γήισζε δέζκεπζεο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε 

 Αλαγλψξηζε φηη ην bullying θαη ην harassment είλαη πξνβιήκαηα γηα ηνλ 

νξγαληζκφ 

 Ξεθάζαξε δήισζε φηη ην bullying θαη ην harassment  δελ είλαη λφκηκα, δελ ζα 

γίλνπλ αλεθηά θαη φηη νη απνθάζεηο δελ ζα πξέπεη λα παίξλνληαη κε βάζε ή 

εάλ θάπνηνο δέρεηαη ή αξλείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ harassment   

 Παξαδείγκαηα απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο 

 Γήισζε φηη ην bullying θαη ην harassment  κπνξεί λα αληηκεησπηζζνχλ ζαλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο14 

 Σα βήκαηα ηα νπνία ν νξγαληζκφο παίξλεη γηα λα παξεκπνδίζεη ην bullying θαη 

ην harassment   

 Δπζχλεο γηα επφπηεο θαη δηεπζπληέο 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα γηα θάζε άηνκν πνπ ππνβάιεη παξάπνλν 

 Αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηα παξάπνλα, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ρξνλνδηάγξακκα δξάζεο 

 Αλαθνξά ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ην 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ ζπκβνπιεπηηθή δξάζε θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο  

 Δθπαίδεπζε ησλ δηεπζπληψλ 

 Πξνζηαζία απφ ζπκαηνπνίεζε 

 Πσο ζα εθαξκνζηεί ε πνιηηηθή, αλαζεσξεζεί θαη παξαθνινπζεζεί» [16]. 

«Ζ δήισζε ηεο πνιηηηθήο ζα απνθηήζεη επηπιένλ απζεληία αλ ην 

πξνζσπηθφ αλακεηρζεί ζηελ αλάπηπμε. Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε πνιηηηθή 

εθαξκφδεηαη ζην πξνζσπηθφ θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο 

απηνχο πνπ εξγάδνληαη καθξηά απφ ηελ βάζε. Ζ πνιηηηθή ζα πξέπεη λα θάλεη 

ζαθέο φηη ην bullying θαη ην harassment ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο επηζθέπηεο 

ζηνλ νξγαληζκφ δελ ζα γίλνληαη αλεθηά. ινη νη νξγαληζκνί κεγάινη θαη κηθξνί, 

ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

παξάπνλα θαη ηα πεηζαξρηθά ζέκαηα. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε 

πνηνλ κπνξεί λα απεπζπλζεί εάλ έρεη έλα πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

                                            
14 Σν mobbing εθθξάδεη ηε δνιηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη απνζθνπεί ζηελ 

εμάιεηςε ησλ αληαγσληζηψλ, κέζα απφ κηα ζπλερή αληηζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά. [11] 
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εξγαζία ηνπ θαη νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζε φια ηα ζέκαηα ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε απηή ηελ επαίζζεηε πεξηνρή» [16]. 

Γψζηε ην θαιφ παξάδεηγκα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ είλαη ηφζν ζπνπδαία φζν θαη θάζε ηππηθή πνιηηηθή. Ζ 

ζζελαξή δηνίθεζε κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα γπξίζεη ζε ζπκπεξηθνξά  bullying. 

Μηα θνπιηνχξα φπνπ δίλνληαη ζπκβνπιέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπδεηηνχληαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ελζαξξχλεη ην  bullying θαη ην harassment 

απφ κία ε νπνία έρεη ην απηαξρηθφ ζηπι δηνίθεζεο. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θάλεη 

μεθάζαξν φηη ην  bullying θαη ην harassment  είλαη απαξάδεθηα [16]. 

ηε ζπκθσλία πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ παξελφριεζε θαη ηε βία ζηελ 

εξγαζία αλαθέξεη: Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κηα ζαθή δήισζε, ζηελ 

νπνία λα δηαθεξχζζεηαη φηη ε παξελφριεζε θαη ε βία δελ είλαη αλεθηέο. Ζ 

δήισζε απηή ζα θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ 

αλαθχπηνπλ ζρεηηθά πεξηζηαηηθά. Οη δηαδηθαζίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έλα 

αλεπίζεκν ζηάδην, ζην νπνίν έλα άηνκν πνπ ραίξεη εκπηζηνζχλεο απφ ηε 

δηνίθεζε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο είλαη δηαζέζηκν λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη 

βνήζεηα [15].  

«Μηα θαηάιιειε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη αιιά δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηα 

αθφινπζα: 

– είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ κεξψλ λα εθαξκφδεηαη ε απαξαίηεηε 

δηαθξηηηθφηεηα, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε αμηνπξέπεηα θαη ε ηδησηηθή δσή φισλ 

– δελ πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο ζε κέξε πνπ δελ εκπιέθνληαη ζηελ 

ππφζεζε 

– νη θαηαγγειίεο πξέπεη λα εξεπλψληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη ρσξίο άζθνπε 

θαζπζηέξεζε 

– ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε πξέπεη λα παξέρεηαη ακεξφιεπηε αθξφαζε θαη 

δίθαηε αληηκεηψπηζε 

– νη θαηαγγειίεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

– δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλνρή γηα ςεπδείο θαηεγνξίεο, θαη απηέο κπνξεί λα 

ζπλεπάγνληαη πεηζαξρηθή πνηλή 

– κπνξεί λα βνεζήζεη ε παξνρή εμσηεξηθήο βνήζεηαο. 

Δάλ ζηνηρεηνζεηεζεί φηη ζπλέβε παξελφριεζε θαη βία, ιακβάλνληαη 

θαηάιιεια κέηξα ζε ζρέζε κε ην(-νπο) δξάζηε(-εο)· απηά κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πεηζαξρηθά κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κέρξη θαη ηεο 

απφιπζεο. 

ην(-α) ζχκα(-ηα) παξέρεηαη ζηήξημε θαη εθφζνλ απαηηείηαη βνήζεηα 

επαλέληαμεο. 

Οη εξγνδφηεο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ή/ θαη ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο, θαζηεξψλνπλ, επαλεμεηάδνπλ θαη παξαθνινπζνχλ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο φζνλ 

αθνξά ηφζν ηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ φζν θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, φηαλ 
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αλαθχπηνπλ. ηαλ απαηηείηαη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ εμσηεξηθήο βίαο» [15]. 

     «Σα κέηξα πξφιεςεο  θαηαπνιέκεζεο ηνπ bullying ζπκπεξηιακβάλνπλ επίζεο:  

• απνθπγή ειιείςεσλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (π.ρ. θαηαιιειφηεηα 

ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ην θνξηίν εξγαζίαο, ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ έιεγρν,  

εμάιεηςε ησλ αζαθεηψλ θαη ηεο ζχγθξνπζεο ξφισλ), 

•  ζπληήξεζε κηαο εγεζίαο θαη ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαιήο πνηφηεηαο (π.ρ. 

αλαγλψξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη επαξθήο  ρεηξηζκφο ηνπο, θαηάιιειε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ γηα παξαθίλεζε 

κέζσ θηλήηξσλ) θαη  

• νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαθνξψλ, ησλ θαηαγγειηψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ (π.ρ. 

αλάπηπμε επίζεκεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο παξαπφλσλ θαη εγγχεζε ηεο 

αλσλπκίαο).  
 

Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο: κε ηε δεκηνπξγία λέαο λνκνζεζίαο,  αλάπηπμε λέσλ δηαδηθαζηψλ,  

δηαηππψλνλαηο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, «ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο» ή πινπνίεζε 

νξζψλ πξαθηηθψλ [4].  

ζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή βία, νη εηδηθνί κέζνδνη, ηφζν πξνιεπηηθνί φζν 

θαη αληίδξαζεο, πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

ηδξχκαηνο ή ηνπ νξγαληζκνχ, ην είδνο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ 

πξνζθέξεηαη, θαζψο θαη ηνλ ηχπν θαη ηελ έληαζε ηεο βίαο πνπ είλαη πηζαλφηεξν 

λα ζπκβεί. Απηφ απαηηεί κηα θαηάιιειε αμηνιφγεζε θαη  πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ 

βίαο [4]. 

Σα πξνιεπηηθά κέηξα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

θηλδχλσλ θαη εμάιεηςε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βία θαη  

κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο βιάβεο ή ηξαπκαηηζκνχ15.  

       Μέζα ζε απηά κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ επίζεο κέηξα, ηα νπνία αλαθέξνληαη:  

• ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο (π.ρ. 

εγθαηάζηαζε εηδηθψλ εκπνδίσλ θαη κεηξεηψλ (counters) ή έιεγρνο ηεο εηζφδνπ 

θαη νζφλεο παξαθνινχζεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο)  
 

• ζηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο (π.ρ. δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα, ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαδξνκψλ εξγαζίαο, απνθπγή ηεο κνλαρηθήο εξγαζίαο, θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ή  πεξηνξηζκφο ζηελ πξφζβαζε γηα ην θνηλφ) θαη ηέινο 
 

• ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο (π.ρ. εμνπιηζκφο εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ 

πξφιεςε ή αλαραίηηζε ηεο βίαο, φπσο ζπλαγεξκνί θαη ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο βίληεν ή ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο γηα έθηαθηε αλάγθε).  
 

Σα κέηξα αληίδξαζεο αλαθέξνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ζθνπφ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα βίαηα επεηζφδηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκβνχλ.  

                                            
15 Σα παξαθάησ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ  πεξίπησζε „βίαο απφ ηξίηνπο‟ 
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Ζ βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη  ηα αθφινπζα κέηξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ:  
 

• Καη‟ αξράο, ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ γηα ηα άηνκα  θαη ηνπο γχξσ ηνπ πξέπεη λα 

κεησζεί (π.ρ. δεκηνπξγία νκάδσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη επαθή κε ηελ 

αζηπλνκία θαη ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο) [4].  
 

• Γεχηεξνλ, ε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή επεμία ησλ εκπιεθνκέλσλ πξέπεη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί δίλνληαο κηα κηθξήο δηάξθεηαο, αξρηθή αληαπφθξηζε. Γη 'απηφ ην 

ιφγν ε παξνρή επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο θαη λνκηθψλ ζπκβνπιψλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηηο  νηθνγέλεηέο ηνπο, ζπληζηάηαη. Μαθξνπξφζεζκε ζηήξημε 

κπνξεί επίζεο λα είλαη αλαγθαία [4].  
 

• Καηά ηξίην ιφγν, ε έξεπλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί 

γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ελφο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ ζην κέιινλ.  
 

Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί επίζεο έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. ινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο πξφβιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο βίαο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ βίαηα γεγνλφηα [4]. 

Π.ρ. «Γηα λα κπνξέζεη ν δηαζψζηεο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ρξεηάδεηαη 

λα δηαζέηεη εθηφο απφ ηηο θιηληθέο δεμηφηεηεο θαη αλαπηπγκέλεο δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο16. Οη δηαζψζηεο πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε φρη κφλν ζηελ εθηέιεζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη αλαγθαία γηαηί νη 

αλεπίιπηεο ζπγθξνχζεηο ππνκνλεχνπλ ηε ζπλεξγαζία, δπζρεξαίλνπλ ηελ άκεζε 

θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία «ηνμηθνχ» 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο» [10]. 

 πληεξείζηε επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα λα αληηκεησπίζεηε γξήγνξα ηα παξάπνλα 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα παξάπνλα απφ ην bullying θαη ην harassment  

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ ρξήζε πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

μεθάζαξσλ παξαπφλσλ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα πξνλννχλ γηα 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηφζν γηα ην άηνκν πνπ θάλεη ην παξάπνλν θαη ην ππνθείκελν 

ησλ παξαπφλσλ, λα ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ ζπλάδειθν ή αληηπξφζσπν ηνπ 

εξγαηηθνχ ζσκαηείνπ ηεο επηινγήο ηνπο (ην δηθαίσκα γηα ζπλνδεία ζηηο 

αθξνάζεηο παξαπφλσλ έρεη νξηζηεί ζηελ Πξάμε 1999 (Act 1999) γηα ηηο 

Δπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο) [16]. 

 Κάλεηε γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη ηα παξάπνλα ζρεηηθά κε ην bullying θαη 

ην harassment  ή ε πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά ηα παξάπνλα, απφ ην 

πξνζσπηθφ, ζα αληηκεησπηζζεί δίθαηα θαη εκπηζηεπηηθά θαη κε επαηζζεζία. Οη 

εξγαδφκελνη ζα είλαη αξλεηηθνί λα  ην θάλνπλ απφ κφλνη ηνπο αλ λνηψζνπλ φηη 

κπνξεί λα έρνπλ κε ζπκπαζεηηθή κεηαρείξηζε ή φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζζνχλ 

άγξηα απφ ην άηνκν γηα ηνπ νπνίνπ ηελ ζπκπεξηθνξά παξαπνληνχληαη [16]. 

                                            
16 Ζ δηεθδίθεζε κε ζσζηφ ηξφπν «assertiveness» θαη ε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα (Γείηε 

θαη Πίλαθα 1), βνεζά ζηελ δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  
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Πψο πξέπεη νη εξγνδφηεο λα αληηδξάζνπλ ζε έλα παξάπνλν γηα  bullying θαη  

harassment;  

 

Δξεπλείζηε ην παξάπνλν γξήγνξα θαη αληηθεηκεληθά. Λάβεηε ην παξάπνλν 

ζνβαξά ππφςηλ. Οη εξγαδφκελνη ζπλήζσο δελ απνδίδνπλ ζνβαξέο θαηεγνξίεο 

εθηφο θαη εάλ ληψζνπλ ζνβαξά αδηθνχκελνη. Ζ έξεπλα ζα πξέπεη λα είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε. Απνθάζεηο κπνξεί ηφηε λα ιεθζνχλ σο πξνο ην 

πνηεο δξάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ. Οη εξγνδφηεο πνπ εξεπλνχλ ηζρπξηζκνχο γηα 

harassment  ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φιεο ηηο ζπλζήθεο πξηλ θηάζνπλ 

ζε έλα ζπκπέξαζκα θαη εηδηθά γηα ην harassment  ζπρλά γίλεηαη δηαθνξεηηθά 

αληηιεπηή απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Έρνληαο καδέςεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ξσηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο „κπνξεί απηφ πνπ ζπλέβε λα 

ιεθζεί ινγηθά φηη έρεη πξνθαιέζεη παξελφριεζε; [16].  

 

Αλεπίζεκεο πξνζεγγίζεηο 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη δπλαηφλ λα δηνξζσζνχλ ηα 

πξάγκαηα αλεπίζεκα. Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη δελ αληηιακβάλνληαη φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη εππξφζδεθηε θαη κηα αλεπίζεκε ζπδήηεζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ζε κηα ζπκθσλία φηη απηή ε 

ζπκπεξηθνξά ζα ζηακαηήζεη. Μπνξεί ην άηνκν λα επηιέμεη λα ην θάλεη απηφ απφ 

κφλν ηνπ ή κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ζπκπαξάζηαζε απφ ην πξνζσπηθφ, έλα 

δηεπζπληή, έλαλ αληηπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ή έλαλ ζχκβνπιν [16]. 

 

πκβνπιεπηηθή 

 

Tφζν ζηνπο κεγάινπο φζν θαη ζηνπο κηθξνχο νξγαληζκνχο ε 

ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα παίμεη έλα δσηηθφ ξφιν γηα ηα παξάπνλα ζρεηηθά κε ην  

bullying θαη ην harassment  παξέρνληαο κηα δίνδν εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα κηα 

αλεπίζεκε πξνζέγγηζε, θαη κπνξεί λα δνζεί ε επθαηξία λα ιπζεί ην παξάπνλν 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ή ηππηθή δξάζε. Κάπνηνη νξγαληζκνί είλαη ηθαλνί 

λα εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ απφ κέζα, άιινη λα θάλνπλ ζπκβφιαην κε κηα 

εηδηθή ππεξεζία ζπκβνπιεπηηθήο. Σα πξνγξάκκαηα βνήζεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ 

είλαη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ παξέρνληαη θαη πιεξψλνληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε θαη είλαη δσξεάλ γηα ηνλ εξγαδφκελν. Οη ππεξεζίεο δηνίθεζεο κπνξεί λα 

είλαη ηθαλέο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε θαιψλ ππεξεζηψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο.  

Ζ ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε φπνπ ε έξεπλα 

δείμεη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο γηα πεηζαξρηθή πξάμε, ή φπνπ ππάξρεη 

ακθηβνιία γηα ηελ βαξχηεηα ηνπ παξαπφλνπ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα ιχζεη ην 

ζέκα ή λα βνεζήζεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ πνπ θαηεγνξείηαη φπσο θαη 

απηνχ πνπ παξαπνλείηαη [16]. 
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Μεζνιάβεζε 

 

Έλα αλεμάξηεην ηξίην πξφζσπν ή κεζνιαβεηήο κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο 

λα βνεζήζεη λα  ιπζνχλ ζέκαηα πεηζαξρηθά θαη παξαπφλσλ. Ζ κεζνιάβεζε είλαη 

κηα εζεινληηθή δηαδηθαζία φπνπ ν κεζνιαβεηήο βνεζά δχν (ή πεξηζζφηεξα) 

άηνκα πνπ δηαθσλνχλ λα βξνπλ κηα ιχζε ζε έλα ζέκα ζηελ νπνία κπνξεί θαη νη 

δχν λα ζπκθσλνχλ. Ο Μεζνιαβεηήο δελ παίξλεη ην κέξνο θαλελφο  θαη δελ ιέεη ζε 

απηνχο πνπ δηαθσλνχλ ηη λα θάλνπλ.  

Ζ κεζνιάβεζε κπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο  φηαλ: 

Καηαιαβαίλνπλ ηη πεξηιακβάλεη ε κεζνιάβεζε. Μπνπλ ζηελ δηαδηθαζία 

εζεινληηθά. Πξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε. Ζ κεζνιάβεζε 

είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο λα αληηκεησπηζζoχλ νη θαηαζηάζεηο  bullying  δηάθξηζεο 

ή ην harassment αλάινγα κε ηελ θχζε θάζε ηζρπξηζκνχ. Γξάζεηο δηαθξίζεσλ ή 

bullying  κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ κε ζθφπηκεο παξεμεγήζεηο θαη έιιεηςε 

επίγλσζεο έσο ηηο εζθεκκέλεο θαη κνρζεξέο πξάμεηο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην 

άηνκν θαη ν νξγαληζκφο κπνξεί λα εθηηκήζνπλ φηη νη ηζρπξηζκνί είλαη ηέηνηαο 

θχζεο πνπ ε έξεπλα θαη νη πηζαλέο πεηζαξρηθέο πξάμεηο είλαη ε κφλε ελαιιαθηηθή. 

Οη κεζνιαβεηέο κπνξεί λα είλαη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί λα ελεξγνχλ 

ζαλ εζσηεξηθνί κεζνιαβεηέο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο επηπιένλ ηεο θαζεκεξηλήο 

ηνπο εξγαζίαο. Ή κπνξεί λα είλαη απφ έλα εμσηεξηθφ παξνρέα κεζνιάβεζεο [16].  

 

Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

 

ηαλ κηα αλεπίζεκε ιχζε δελ είλαη δπλαηή, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη φηη ην ζέκα είλαη έλα πεηζαξρηθφ ζέκα ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα 

αληηκεησπηζζεί κε ηελ ηππηθή ζην θαηάιιειν επίπεδν πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ. πσο κε θάζε πεηζαξρηθφ πξφβιεκα είλαη ζεκαληηθφ λα 

αθνινπζείηαη κηα ζσζηή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε παξαπφλνπ γηα  bullying  ή 

harassment  ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηθαηνζχλε ηφζν ζε απηφλ πνπ παξαπνλείηαη 

φζν θαη ζην πξφζσπν πνπ θαηεγνξείηαη [16]. 

 

Ση ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ πξηλ γίλεη κηα θχξσζε 

 

Ζ δξάζε πνπ ζα ιεθζεί πξέπεη λα είλαη ινγηθή ππφ ην θσο ησλ 

γεγνλφησλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα βγεη ην ζπκπέξαζκα φηη κηα 

θχξσζε δελ είλαη απαξαίηεηε ή φηη ε ζπκβνπιεπηηθή ή ε εθπαίδεπζε είλαη 

πξνηηκφηεξε – ην άηνκν κπνξεί ηψξα λα είλαη πηφ ηθαλφ λα δερηεί ηελ αλάγθε  λα 

αιιάμεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

ηαλ πξφθεηηαη λα δνζεί κηα θχξσζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο 

νη ζπλζήθεο πεξηιακβάλνληαο: ην γεληθφ θάθειν θαη ην πεηζαξρηθφ θάθειν ηνπ 

εξγαδφκελνπ, εάλ ε δηαδηθαζία ππνδεηθλχεη ζε πηζαλή θχξσζε, δξάζεηο πνπ 
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ειήθζεζαλ ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, θάζε εμήγεζε θαη πεξηπηψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη εάλ ε θχξσζε είλαη ινγηθή [16].  

Γξαπηέο πξνεηδνπνηήζεηο, δηαζεζηκφηεηα ή κεηαθνξά ηνπ bully/harasser  

είλαη παξαδείγκαηα πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζηελ 

απνδεδεηγκέλε πεξίπησζε.  

Γηαζεζηκφηεηα ή κεηαθνξά (εθηφο αλ παξέρεηαη απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ή ζπκθσλεί ν εξγαδφκελνο) ζα κπνξνχζε λα αζεηήζεη ηελ ζχκβαζε 

εάλ ππνθέξεη δεκηά απφ απηέο, γηα παξάδεηγκα κεηαθνξά ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ε 

νπνία ζεκαίλεη επηπιένλ έμνδα ή ιηγφηεξν ππεχζπλε εξγαζία. ηαλ πξνθχςεη 

πεξίπησζε bullying ή harassment νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπλ 

σο ηελ επθαηξία λα εμεηάζνπλ πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο εξγαζίαο γηα 

λα δνπλ εάλ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ. Οη πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκεο [16]. 

Δλ ζπληνκία ην επίπεδν εξγαζηαθέο ζρέζεηο αθνξά ηελ πξναγσγή ηεο 

ζεηηθήο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο θαη λα 

αληηκεησπηζζεί ε απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά. 

 

Σν πξφηππν: 

 

Οη εξγαδφκελνη δείρλνπλ φηη δελ ππφθεηληαη ζε απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά 

(φπσο ην bullying)θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα ηνπηθά γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλεζπρίεο ησλ 

αηφκσλ. Θα πξέπεη: 

 

 O νξγαληζκφο λα πξνάγεη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εξγαζία 

γηα λα απνθχγεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

δηθαηνζχλε. 

 Οη εξγαδφκελνη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ηνπο. 

 Ο νξγαληζκφο λα έρεη ζπκθσλήζεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα 

λα εκπνδίζεη ή λα επηιχζεη ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά. 

 Να ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ θάλνπλ εθηθηή θαη ελζαξξχλνπλ 

ηνπο δηεπζπληέο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ απαξάδεθηε 

ζπκπεξηθνξά. 

 Να ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία θάλνπλ εθηθηή θαη 

ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαθέξνπλ ηελ απαξάδεθηε 

ζπκπεξηθνξά [17]. 
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Πίλαθαο 1. Γηαθνξεηηθά επίπεδα γηα παξεκβάζεηο γηα ην bullying (ε ηαμηλφκεζε 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηνπο Murphy & Sauter, 2004).[1] 
 

 

ΔΡΓΑΗΑΚΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ  

ΓΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

 

ΣΑΓΗΟ ΠΡΟΛΖΦΖ 

 Πξσηνβάζκηα Γεπηεξνβάζκηα Σξηηνβάζκηα 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ/ 

ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

Πνιηηηθέο Anti-

bullying 

Κψδηθεο 

θαζνδήγεζεο 

Αλάπηπμε ηεο 

θνπιηνχξαο 

ηνπ 

νξγαληζκνχ 

Δπηρεηξεζηαθή 

έξεπλα 

Γηαδηθαζίεο 

Γηαρείξηζεο 

Δηαηξηθέο 

ζπκθσλίεο θαη 

πξνγξάκκαηα γηα 

εμσηδξπκαηηθή 

θξνληίδα 

ΔΡΓΑΗΑ/ΔΡΓΟ Δπαλαζρεδηα-

ζκφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

ηεο 

ςπρνθνηλσληθή

ο εξγαζίαο 

Αλάιπζε ησλ 

θηλδχλσλ 

Έξεπλα ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

Αλάιπζε 

πεξηπηψζεσλ 

Δθπαίδεπζε (π.ρ. 

δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ) 

Δπίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ 

Μεζνιάβεζε 

Οκαδηθά 

Πξνγξάκκαηα γηα 

αλάξξσζε 

ΑΣΟΜΟ/ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑ

Ζ ΜΔ ΔΡΓΑΗΑ 

Δθπαίδεπζε  

(π.ρ. 

εθπαίδεπζε 

γηα „δηεθδίθεζε 

κε ζσζηφ 

ηξφπν‟ 

(assertiveness 

training)  

Κνηλσληθή ζηήξημε 

πκβνπιεπηηθή 

Θεξαπεία 

πκβνπιεπηηθή  

 

Πίλαθαο 2. Γείθηεο πνπ ζεσξνχληαη ζρεηηθνί θαη ρξήζηκνη σο ζεκείν αλαθνξάο 

κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζε macro 

level [1]. 
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Γείθηεο γηα δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ - ζε  macro level 

 

Πεξηνρή 
 

Γείθηεο  

Δλζσκάησζε ζηελ 

θπβεξλεηηθή  

πνιηηηθή  

Γηαζεζηκφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ λα 

πξνάγνπλ ή ελεξγνπνηήζνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 
 

Γηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ θαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλσλ  εηδηθψλ (ζηελ ρψξα) γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ 
 

Γηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ ιήςε 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηα ςπρνθνηλσληθά ζέκαηα 

εηδηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Δλζσκάησζε ζηηο 

πνιηηηθέο ησλ 

νξγαληζκψλ ησλ 

εξγνδνηψλ θαη 

ζηνπο νξγαληζκνχο 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

Πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δεζκεπηεί  ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ 

Αξηζκφο ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο πνπ δεζκεχνληαη 

ζε επίπεδν  ηνκέα  λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο 

Οδεγνί (guidance) πνπ αλαπηχζζνληαη  απφ ηνπο 

εξγνδφηεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ 

Δλζσκάησζε ζηηο 

πνιηηηθέο ησλ 

ζσκαηείσλ 

Αξηζκφο ησλ „Αληηπξνζψπσλ‟ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 

επηκνξθψλνληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ 

Οδεγνί (guidance) πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηα 

ζσκαηεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ 

Δλζσκάησζε ηνπ 

δηαιφγνπ κε ηελ 

αζηηθή θνηλσλία θαη 

κελχκαηα πξνο ηα 

κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο 

πρλφηεηα κε ηελ νπνία δίλεηαη πξνζνρή απφ ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο ζηνπο ςπρνθνηλσληθνχο 

θηλδχλνπο/ ζέκαηα ζηελ εξγαζία 

Αξηζκφο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ  

Δπίπεδν ηνπ εζληθνχ (ηξηκεξνχο) θνηλσληθνχ δηαιφγνπ 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο (mental) πγείαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο 

Αξηζκφο απφ (θαη λένη ηχπνη απφ) θνηλσληθνχο εηαίξνπο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ 
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Δλζσκάησζε ζηελ 

ζεσξεηηθή  θαη 

επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε  

Με δεζπφδνλ ζέκα ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο 

επαηζζεηνπνίεζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Πνζνζηφ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ (business 

schools) θαη άιισλ ζρνιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

εξγνδφηεο ή ζηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο  

πλερή πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ή 

απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ 

πλερή πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ζσκαηεία θαη 

απεπζχλνληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ 

πλερή πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη 

ηνπο θνξείο (ζψκαηα) πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη 

απεπζχλνληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ 

Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο επηζεσξεηέο πγείαο 

θαη αζθάιεηαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ 

Κχξηνη θνηλσληθνί 

εηαίξνη πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ  

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (δεκφζηνη ή 

ηδησηηθνί) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξφιεςε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ (κέζσ εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ) 

πρλφηεηα ησλ ζπλεξγαζηψλ (ή ρξεκαηνδφηεζεο) 

αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο γηα 

ηελ ςπρηθή πγεία  (mental health care organizations)  θαη 

/ή ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηνπο αζζελείο (patient 

organizations). 

Αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο 

 
Παξνπζίαζε ελφο εξγαιείνπ πξφιεςεο ηνπ bullying 
 

Mέζα ζηα εξγαιεία πξφιεςεο ηνπ bullying, mobbing θαη harassment είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο staff charter - Καηαζηαηηθνχ Xάξηε γηα ην πξνζσπηθφ κε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο ηνηρνθνιιείηαη ζε 

φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (ζ.ζ.).  
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ηελ Μεγάιε Βξεηαλία φπσο θαίλεηαη δελ απνηειεί θαιή πξαθηηθή απιψο, 

αιιά πάγηα πξαθηηθή γηα ηνπο Οξγαληζκνχο (ζ.ζ.). 

Γηα λα είλαη πην θαηάιιειν ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί φπνπ 

αλαθέξεηαη Παλεπηζηήκην ζθεθηείηε π.ρ. ηνλ εθάζηνηε Οξγαληζκφ / επηρείξεζε: 

«Σν Παλεπηζηήκην έρεη δεζκεπηεί λα αμηνινγεί,  ππνζηεξίδεη θαη θέξεηαη ζε φιν ην 

πξνζσπηθφ κε ζεβαζκφ. Ο Υάξηεο γηα ην Πξνζσπηθφ παξνπζηάδεη έλαλ θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο ζην νπνίν ππάξρεη κηα πξνζέγγηζε κεδεληθήο αλνρήο ζε 

δηαθξίζεηο θαη θάζε κνξθήο bullying θαη harrassment. ε φιν ην Υάξηε γηα ην 

Πξνζσπηθφ ν φξνο «πξνζσπηθφ», ζπκπεξηιακβάλεη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

Δίλαη επζχλε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ λα πξναζπίδεηαη ηηο αμίεο θαη αξρέο 

[18]. 

 
ΔΞΗ  ΑΡΥΔ ΚΑΛΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

 

1. Ακνηβαία επζχλε - ιν ην πξνζσπηθφ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη πιήξσο ζηελ 

επηηπρία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ηνπ Κνιεγίνπ, ρνιήο ή Σκήκαηνο, κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο. Σν πξνζσπηθφ ζα ελζαξξχλεηαη λα 

αλαπηχμεη ηνλ ξφιν θαη ηηο επζχλεο ηνπ θαη απηφ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη 

ηαθηηθά, κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  ιν ην 

πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαηεξήζεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ ζε 

νπνηνδήπνηε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο [18]. 

 

2. εβαζκφο, Γηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία - ιν ην πξνζσπηθφ έρεη ην δηθαίσκα 

λα αληηκεησπίδεηαη κε πξνζνρή θαη αλνρή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη λα δψζεη 

θαη λα ιάβεη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή φπνπ ρξεηάδεηαη, απαιιαγκέλε απφ ηνλ θφβν 

θαη ηελ πξνθαηάιεςε. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί λα παξελνριείηαη ή 

εθθνβίδεηαη [18]. 

 

3. Ζ θαιή επηθνηλσλία - ιν ην πξνζσπηθφ έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη 

ελεκέξσζε ε  νπνία είλαη απιή, έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ  γιψζζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη επαηζζεζία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα πξέπεη λα 

ηεξείηαη. ε εξσηήκαηα  αιιεινγξαθίαο, e-mail θαη ηειεθσληθά πξέπεη λα δίλεηαη 

απάληεζε γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά, φζν είλαη δπλαηφλ. ιν ην πξνζσπηθφ 

αλακέλεηαη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ην Παλεπηζηήκην απφ ηελ πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε, πνπ παξέρεηαη [18]. 

 

4. Απνηειεζκαηηθή Ζγεζία θαη Γηνίθεζε - ιν ην πξνζσπηθφ έρεη ην δηθαίσκα λα 

πεξηκέλεη δηνίθεζε θαη εγεζία απνηειεζκαηηθή. Οη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα 

αζρνιεζνχλ  κε ηηο δηελέμεηο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. αθείο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο απφ ηνλ θφξην 

εξγαζίαο θαη ηελ επαθφινπζε δηαρείξηζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Οη δηεπζπληέο ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ππάξρεη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ην πξνζσπηθφ 
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κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο.  Ζ παξνρή ησλ 

θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή θαηεπζχλζεσλ δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο 

παξελφριεζε [18]. 

 

5. Μάζεζε θαη Αλάπηπμε - ιν ην πξνζσπηθφ ελζαξξχλεηαη λα αμηνπνηήζεη 

πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζην ζεκεξηλφ ηνπ ξφιν κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κέζσ δνθηκαζηψλ, επνπηείαο θαη ζπλαληήζεσλ αμηνιφγεζεο. ιν 

ην πξνζσπηθφ πξέπεη επίζεο λα ιάβεη αηνκηθή επζχλε γηα ζπλερή αλάπηπμε [18]. 

 

6. εβαζκφο ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο - ιν ην πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αθνχεη, θαη λα αζρνιείηαη κε ηε γλψκε ησλ άιισλ κε ηελ 

θαηάιιειε πξνζνρή θαη επαηζζεζία. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο γχξσ 

ηνπο. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθσλεί, αιιά ην δηθαίσκα απηφ πξέπεη λα 

αζθείηαη ζην πιαίζην ηεο θαηαλφεζεο ηφζν ησλ θνηλψλ φζν θαη ησλ επηκέξνπο 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ [18]. 

 
ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

Σν Παλεπηζηήκην δελ ζα αλερζεί εθθνβηζκφ, γεληθή ή εηδηθή 

παξελφριεζε. Αλ αηζζάλεζηε φηη βηψλεηε απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά θαη ζέιεηε λα 

παξαπνλεζείηε έρεηε απηφ ην δηθαίσκα θαη ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε [18]. 

 

Οη δηαθξίζεηο (discrimination) φρη κφλν έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο ιεγφκελεο 

«κεηνλνηηθέο» νκάδεο ζηελ θνηλσλία, αιιά είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί 

λα επεξεάζεη θάζε έλαο απφ εκάο φηαλ είκαζηε ζχκα εθθνβηζκνχ, γεινηνπνίεζεο 

ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ ελφο απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά καο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πφζν νη πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο 

καο, επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη ηελ επίπησζε πνπ απηφ κπνξεί λα έρεη 

ζηνπο άιινπο. 
 

Ζ παξελφριεζε (harassment) είλαη αδηθαηνιφγεηε ζπκπεξηθνξά (απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ θαηαγγέιινληνο) πνπ έρεη ζθνπφ (ζθφπηκα) ή επίδξαζε (αθνχζηα) λα ζίγεηαη 

ε αμηνπξέπεηα ηνπ θαηαγγέιινληνο ή ηε δεκηνπξγία ελφο εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, 

εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ θαηαγγέιινληα. 

 

Ο εθθνβηζκφο (bullying) είλαη κηα κνξθή ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο θαη 

κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα πξνέξρεηαη απφ έλα άηνκν ην νπνίν ζεσξεί φηη 

αθνινπζεί κηα ζθιεξή γξακκή θαηά ηνπ άιινπ αηφκνπ. Ο εθθνβηζκφο κπνξεί 

επίζεο λα είλαη αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ή επαθή, φπσο ην λα θσλάδεηο ζηνπο 



 

129 
 

αλζξψπνπο. ινη νη ζπλάδειθνη, ην πξνζσπηθφ θαη νη δηεπζπληέο, πξέπεη λα 

ζθεθηνχλ πνιχ πξνζεθηηθά θαη  κε επαηζζεζία γηα ηελ πξφζεζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπο, ηδίσο ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ηφλνπ ηνπο. Ο 

εθθνβηζκφο, ε γεληθή παξελφριεζε θαη ε ζπγθεθξηκέλε παξελφριεζε (π.ρ. 

θπιεηηθήο, ζεμνπαιηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή πεπνηζήζεσλ παξελφριεζε),  κπνξεί λα 

πάξεη πνιιέο κνξθέο θαη κπνξεί λα είλαη ε  ζπκπεξηθνξά απφ κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην δηεπζπληή ηνπο ή ην αληίζεην,  ή κεηαμχ ζπλαδέιθσλ – φιεο είλαη 

εμίζνπ απαξάδεθηεο. Μεξηθέο θνξέο ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη 

ξαθηλαξηζκέλε, ή λα θαίλεηαη σο θάηη  αζήκαλην, αιιά φηαλ είλαη επίκνλε, κπνξεί 

λα είλαη ηφζν  βιαβεξή φζν ε πην αθξαία ζπκπεξηθνξά [18]. 

 

«Ο εθθνβηζκφο (bullying) θαη ε παξελφριεζε (harassment) κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: 

 

 Λεθηηθή θαθνπνίεζε ή πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη πξνζβιεηηθά 

αζηεία ή γεινηνπνίεζε, θπιεηηθά θαη ζεμνπαιηθά ππνλννχκελα 

 

 Άκεζε ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα, πξνζβιεηηθή γιψζζα, άζεκλεοπαξαηεξήζεηο 

 

 Καθφβνπια πξνζσπηθά ζρφιηα γηα έλα ζπλάδειθν 

 

 Δπηζεηηθά θνπηζνκπνιηά ή αδηθαηνιφγεηα επηθξηηηθά ζρφιηα 

 

  Δθ πξνζέζεσο θαηάρξεζε εμνπζίαο ή  ξφινο πνπ εμεπηειίδεη έλα ζπλάδειθν 

 

  Σαπεηλσηηθή θαη αθαηάιιεια αζηεία ή βξηζηέο, ε ππεξβνιηθά πεηξάγκαηα ή   

    αζηετζκφο 

 

  σκαηηθή επίζεζε ή αθαηάιιειε ζσκαηηθή επαθή 

 

 θφπηκε επηβνιή κε ξεαιηζηηθνχ ζηφρνπ ή ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο 

 

  ακπνηάδ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ελφο αηφκνπ ή ζθνπίκσο λα      

εκπνδίδεηαη ε πξφνδφο ηνπ 

 

   Απνζηνιή πξνζβιεηηθήο, επηζεηηθήο ή απεηιεηηθήο έγγξαθεο ή ζε ειεθηξνληθή  

    κνξθή πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ 

 

  Αλνηθηή έθζεζε (open display) δεκνζηεχζεσλ ξαηζηζηηθψλ ή 

πξνζβιεηηθψλαπφ ζεμνπαιηθήο απφςεσο 
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  πκπεξηθνξά πνπ ππνδαπιίδεη ην θπιεηηθφ κίζνο, π.ρ. θνξψληαο ξαηζηζηηθά   

    δηαθξηηηθά εκβιήκαηα ή ζήκαηα 

 

 Δζθεκκέλε θαθή πιεξνθφξεζε ζπλαδέιθνπ ή παξαθξάηεζε πιεξνθνξηψλ 

 

 Δμνζηξαθηζκφο, απνκφλσζε ή εζειεκέλα λα αγλνείηαη θάπνηνο 

 

 Αλάζεζε εκθαλψο αθαηάιιεισλ δεπηεξεχνπζσλ εξγαζηψλ 

 

 Με ινγηθφ κπινθάξηζκα ησλ αηηήζεσο άδεηαο ή θαηάξηηζεο ή επθαηξίαο   

   Πξναγσγήο 

 

 Παξάινγε ήππεξβνιηθή θξηηηθή 

 

 Δζθεκκέλε ερζξηθή ζπκπεξηθνξά ή εμαλαγθαζκφο 

 

Μηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη ζπλερήο, ή κπνξεί λα ιάβεη ηε 

κνξθή ελφο κεκνλσκέλνπ πεξηζηαηηθνχ πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα. Αμίδεη λα 

ζπκεζνχκε φηη φηαλ θάπνηνο ιέεη θάηη ζε ζαο πνπ δελ ζαο αξέζεη, δελ είλαη 

απαξαίηεηα εθθνβηζκφο ή παξελφριεζε.  

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη ινγηθνί θαη αλ πνπλ θάηη πνπ ζαο 

θαίλεηαη αγελέο  κπνξεί λα βνεζήζεη λα δείηε ηελ θαηάζηαζε απφ ηε δηθή ηνπο 

άπνςε.  

Δίλαη θάησ απφ ηελ πίεζε; Δίλαη αλαζηαησκέλνο; Μπνξεί λα βνεζήζεη ηε 

ζρέζε, αλ κπνξείηε λα δείηε θαη λα θαηαιάβεηε ηε ζέζε ηνπο. Χζηφζν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνλ αθήζεηε λα γλσξίδεη πψο κπνξεί λα εξκελεπζεί ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ φηη ε απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά 

παξελφριεζε θαη  εθθνβηζκφ δελ είλαη αλεθηή.  

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζεί ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο 

θαηαγγειηψλ ζε πεξίπησζε εθθνβηζκνχ ή παξελφριεζεο. Αξρηθέο αλεπίζεκεο 

ζπκβνπιέο κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ ην δίθηπν επαθήο γηα ηελ Παξελφριεζε 

(Harassment)» [18]. 
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Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
 

                  Πξνζδνθίεο      Αξκνδηφηεηεο 

 
Μπνξείηε λα πεξηκέλεηε ... Πεξηκέλνπλ απφ ζαο λα ... 

Γηνίθεζε 

 Ο θάζε δηεπζπληήο λα ελζσκαηψλεη 

θαηλα πξνσζεί ηηο αμίεο, ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο επζχλεο ηνπ 

Υάξηε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δλζσκαηψλεηε θαη πξνσζείηε 

ηηο αμίεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Υάξηε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο 

επαθέο κε ζπλαδέιθνπο. 

εβαζκφ 

 Να αληηκεησπίδεζηε κε ζεβαζκφ 

θαη εκπηζηνζχλε. (Γείηε 

«Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά»). 

 Να δείρλεηε επγέλεηα θαη 

ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο 

Πνιπκνξθία 

 Να κελ είζηε ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

εμαηηίαο ηνπ θχινπ,  θπιήο,  

εζλνηηθήο ή εζληθήο πξνέιεπζεο, 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο,  

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,  

ειηθίαο, πγείαο, ηηο επζχλεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηε ζεμνπαιηθφηεηα,  ή 

νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαθξίζεηο. 

 Μεδεληθή αλνρή ζε δηαθξίζεηο, βία 

θαη φιεο ηηο κνξθέο εθθνβηζκνχ θαη 

παξελφριεζεο. (Γείηε «Απαξάδεθηε 

ζπκπεξηθνξά») 

 Πνηθηινκνξθία θαη πνιηηηθέο ίζσλ 

επθαηξηψλ λα θνηλνπνηνχληαη θαη λα 

πξνσζνχληαη 

 Αλαιάβεηε ηελ επζχλε γηα λα 

δηαζθαιίζεηε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο αλά πάζα ζηηγκή. 

 Αλαιάβεηε ηηο επζχλεο θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ επελδχνληαη 

ζηνξφιν ζαο ρσξίο εθθνβηζκφ 

ή παξελφριεζε άιισλ. 

 εβαζηείηε θαη αμηνινγείηε ηελ 

πνιπκνξθία θαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ. 

 Να είζηε ππεχζπλνη γηα λα 

αθνινπζείηε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο ίζεο 

επθαηξίεο. 

Οη αμίεο ζε δξάζε  

 Αηνκηθνχο, νκαδηθνχο θαη Σκήκαηνο 

/ ρνιήο, ζηφρνπο, πνπ είλαη 

ξεαιηζηηθνί θαη απνηεινχλ 

πξφθιεζε. 

  Ξεθάζαξε ελεκέξσζε γηα ην θφξην 

εξγαζίαο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

επίδνζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ 

έξγνπ. 

  Καηάιιεια επίπεδα ππνζηήξημεο, 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ  δνθηκήο θαη  

αμηνιφγεζεο). 

 Να είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλαζεψξεζε θαη γηα λα 

αληαλαθιάηαη ζηηο δηθέο ζαο 

επηδφζεηο ην θαιχηεξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ζαο. 

 Να επηδηψμεηε ηελ επίιπζε 

ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ζηελ 

εξγαζίαεπνηθνδνκεηηθά θαη 

ηαρέσο, κε ηνπο δηεπζπληέο, 

φπνπ πξέπεη. 

 Κξαηάηε ηνλ δηεπζπληή ελήκεξν 

γηα ηελ πξφνδφ ζαο ζηελ εξγα-

ζία θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 
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 Σα επηηεχγκαηα ζαολα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη λα δνζεί 

ελζάξξπλζε. 

 Γένπζα πξνζνρή ζηα δεηήκαηα ηεο 

επηθνηλσλίαο, αλ είζηε κεξηθήο 

απαζρφιεζεο / πεξηζηαζηαθφ κέινο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

  Ναζπκβάιεηε ζηελ 

νηθνδφκεζε θαιψλ ζρέζεσλ 

εξγαζίαο, λα εξγάδεζηε 

ζπλεξγαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά 

κε ηνπο άιινπο 

ζπλαδέιθνπο. 

 Αλάπηπμε 

 Να ζπκκεηέρεηε ζην ζρεδηαζκφ 

δξάζεο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επέθηαζε 

ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. 

  Να θαηαιάβεηε πσο ν δηθφο ζαο 

κεκνλσκέλνο ξφινο ζπκβάιιεη 

ζηνπο επξχηεξνπο ζθνπνχο θαη  

ζηφρνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 Νααλαιάβεηε πξνζσπηθή 

επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Να ζπκβάιιεηε φπνπ είλαη 

δπλαηφ ζηελ επξχηεξε δσή θαη 

επηηπρία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 Αληηπξνζσπεχζεηε ην 

Παλεπηζηήκην ζην εμσηεξηθφ κε 

ηνλ θαηάιιεινηξφπν, εάλ 

θιεζείηε λα ην πξάμεηε. 

Δπεμία 

 Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο 

θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνζσπηθψλ, νηθηαθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ 

δεζκεχζεσλ. 

  Να κελ είζηε θαθφπηζηα ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε επεηδή εξγάδεζηε 

κε επειημία / κεξηθή απαζρφιεζε, ή 

ζε πεξηζηαζηαθή βάζε. 

  Να ππάξρεη ελεξγή επηθνηλσλία γηα 

ηηο  πνιηηηθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εξγαζηαθφ 

άγρνο, λα αληηκεησπίδνληαη 

ακέζσο. 

  Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε φιεο ηηο κνξθέο ζηήξημεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ή κέζσ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

 .Γείμεηε φηη ππνινγίδεηε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο εξγαζίαο. 

 Ηζνξξνπείηε ηηο δηθέο ζαο 

αλάγθεο απέλαληη ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο επζχλεο φισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ. 

  Έρεηε ηελ επζχλε γηα ηε ρξήζε 

ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ησλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην. 

  Να είζηε ππεχζπλνη γηα  

αζθαιή εξγαζία. 

 Να αμηνινγείηε ηνπο θηλδχλνπο 

ζην ρψξν εξγαζίαο, κε ηνπο 

θαηάιιεινπο 

ζπλαδέιθνπο θαη λα 

πξαγκαηνπνηείηε θάζε αλαγθαία 

δξάζε. 

  Να πξνσζείηε ηελ  δηθή ζαο 

πγεία θαη επεμία θαη λα είζηε 

ππεχζπλνη λα γλσξίδεηε ζρεηηθά 

κε ηε ζηήξημε πνπ πξνζθέξεη ην 

Παλεπηζηήκην. [18] 
 

Τπνγξαθέο: Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, Ζγεζία, Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ, θιπ.» 
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ΥΧΡΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΟΤΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 
 

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο17 ζρεηηθά κε ην 

κέγεζνο ηνπ bullying θαη ηεο ζσκαηηθήο βίαο κπνξεί λα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά, 

δεδνκέλνπ φηη αληαλαθινχλ  ζέκαηα φπσο ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

κειέηε  θαη ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο [4].  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ φινπο ηνπο ηχπνπο 

απαζρφιεζεο θαη  ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, παξφιν πνπ ε ζπρλφηεηα είλαη 

πςειφηεξε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Οη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα ζηνηρεία  

εμεγείηαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ελλνηψλ, δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο, επίπεδν 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο, θαη ηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ. ια απηά ζεκαίλνπλ φηη, αλ θαη ε πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ηα ζηνηρεία δελ είλαη πάληνηε άκεζα ζπγθξίζηκα. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζε έξεπλεο κε ζπγθξίζηκεο κεζνδνινγίεο.  

ζνλ αθνξά ηελ ζπρλφηεηα ηνπ bullying, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε  

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα θαη  ηνκείο. Χζηφζν, νη εξγαδφκελνη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ζηηο πσιήζεηο είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν πνην επάισηνη απφ φηη νη 

εξγαδφκελνη ζε άιια επαγγέικαηα. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη αξθεηά ζπρλέο κεηαμχ 

φισλ ησλ ρσξψλ φπνπ έρεη κειεηεζεί ην bullying [4]. 

Σα ζηνηρεία γηα ηε βία θαη ην bullying ζε επξσπατθνχο ρψξνπο εξγαζίαο 

ιακβάλνληαη πεξηνδηθά απφ ηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ 

Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο. Ζ Σξίηε Δπξσπατθή Δξεπλα γηα ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο 

– 2000, απνθάιπςε φηη, θαηά θαλφλα (ζηελ ΔΔ-15), ηα πνζνζηά εκθάληζεο ηεο 

ζσκαηηθήο βίαο θαη ην bullying έρνπλ απμεζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν, 

είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ην πξαγκαηηθφ επίπεδν απηήο ηεο αχμεζεο εμαηηίαο ηεο 

ηαπηφρξνλεο αχμεζεο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ζεκάησλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξζεθε φηη:  

• νη γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο ππέθεξαλ απφ φιεο ηηο κνξθέο βίαο 

(ζσκαηηθήο βίαο 7% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 5% ησλ αλδξψλ εξγαδνκέλσλ, bullying 

ην 11% ησλ γπλαηθψλ θαη 9% ησλ αλδξψλ εξγαδνκέλσλ θαη ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο (sexual harassment) 4% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 1% ησλ αλδξψλ 

εξγαδνκέλσλ) 

•ην bullying εληνπίζηεθε σο επί ην πιείζηνλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπνπ: 

αλαθέξζεθε απφ ην 14% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη  πγείαο,  

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη  ηνκέα άκπλαο, ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ θαη 

εζηηαηνξίσλ, θαζψο θαη απφ ην 12% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηνλ 

                                            
17 Σα ζηνηρεία αθνξνχλ θαη ηελ „βία απφ ηξίηνπο‟. 
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ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ θαη ην 9% ησλ εξγαδνκέλσλ  ζην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην  

• 4% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ ην αληηθείκελν  εμσηεξηθήο 

θπζηθήο βίαο (βία πνπ έξρεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο απφ έμσ) θαη ην 1,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ ην αληηθείκελν ηεο ζσκαηηθήο βίαο πνπ πεγάδεη 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο  

• ε ζσκαηηθή βία ήηαλ πνην έληνλε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο 

(11% ησλ εξγαδφκελσλ), αθνινπζνχκελε απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνλ  ηνκέα 

ηεο άκπλαο (9%) θαη  ηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ (7%).  

Γηα ηηο ππφ έληαμε θαη ππνςήθηεο ρψξεο (ηψξα απνηεινχλ 12 λέα θξάηε 

κέιε), ε Δπξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (2001), έθξηλε φηη:  

• ππήξραλ πεξίπνπ παξφκνηα πνζνζηά κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ππν έληαμε θαη  

ππνςήθησλ ρσξψλ γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ βίαο ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο, αλ θαη, ζε αληίζεζε κε ηελ ΔΔ, ε βία θαη ην bullying εθεί επεξέαδαλ 

ειαθξψο πεξηζζφηεξν ηνπο άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο [4]. 

• ε ζσκαηηθή βία (εμσηεξηθή) επεξέαδε  ηδηαίηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο (9%), ηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ θαη 

εζηηαηνξίσλ (8%) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ (5%) 

• Σν bullying βηψζεθε σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα μελνδνρεία 

θαη ηα εζηηαηφξηα (12%), ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ άκπλα (11%), ζηηο 

κεηαθνξέο (10%) θαη ζηα νξπρεία (9%).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο Tέηαξηεο Δπξσπατθήο Δξεπλαο ησλ πλζεθψλ 

Δξγαζίαο, ε νπνία δηεμήρζε ην 2005 θαη θαιχπηεη φιεο ηηο ΔΔ-27 ρψξεο, είλαη 

παξφκνηα. ε γεληθέο γξακκέο, πεξίπνπ 5 κε 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ 

δήισζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε θάπνηα κνξθή βίαο, bullying ή harassment. ε 

ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 1995-2005, ην επίπεδν ηεο βίαο έρεη απμεζεί ειαθξψο  

ζηελ ΔΔ-15 (απφ 4% έσο 6%). ε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, νη γπλαίθεο, θπξίσο 

λέεο γπλαίθεο, ήηαλ πην ζπρλά απφ ηνπο άλδξεο ην ζέκα ηνπ bullying θαη ηνπ 

harassment (εθηφο ηεο θπζηθήο βίαο απφ άιινπο αλζξψπνπο, ηελ νπνία βίσλαλ 

ειαθξψο πεξηζζφηεξν νη άληξεο) [4].  

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νη κεηαλάζηεο  εξγαδφκελνη πνπ δηαηξέρνπλ  

ηδηαίηεξα ηνλ θίλδπλν ηνπ bullying. Μηα κειέηε απφ ηελ Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(ππάξρεη ζηε «κειέηε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνπο δηαθηλνχκελνπο 

εξγαδνκέλνπο») έδεημε φηη ην 10% ησλ λνζνθφκσλ γεληθά, θαη πεξίπνπ ην 40% ησλ 

λνζνθφκσλ απφ εζληθή κεηνλφηεηα, βίσζαλ θπιεηηθή παξελφριεζε απφ 

ζπλαδέιθνπο, θαη ην 20% ησλ λνζνθφκσλ γεληθά, θαη πάλσ απφ ην 60% ησλ 

λνζνθφκσλ απφ εζληθή κεηνλφηεηα  ππνβιήζεθαλ ζε ξαηζηζηηθέο χβξεηο απφ ηνπο 

αζζελείο. Ζ βία ζην ρψξν εξγαζίαο, ή απεηιέο βίαο, ήηαλ πην δηαδεδνκέλεο ζηηο 

ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαζψο θαη ζηελ Οιιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(πεξίπνπ 10 έσο 12% ησλ εξγαηψλ απεηιήζεθαλ κε ζσκαηηθή βία) [4].  

Οκνίσο, εθθνβηζκφο ή παξελφριεζε εκθαλίζηεθαλ πην ζπρλά ζηε 

Φηλιαλδία (17%) ή ζηελ Οιιαλδία (12%) απφ φηη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηηαιία ή 
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Βνπιγαξία (2%). Οη δηαθνξέο απηέο, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ηεο έθζεζεο ζε απηφ ην είδνο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη 

ην επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα ζηηο δηάθνξεο 

επξσπατθέο ρψξεο [4]. 
 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ «ΜΤΘΧΝ ΓΗΑ ΣΟ BULLYING» 

 

Απφζπαζκα απφ ην www.bullyonline.org/workbully/myths.htm ηεο Μεγά-

ιεο Βξεηαλίαο. (Οπνπ μεθαζαξίδνληαη πνιιέο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα 

αιιά θαη έκκεζα δίλνληαη θαη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηαηί αθκάδεη ην bullying θαη ε 

βία ζηελ επνρή καο). 

 

Θχκα (victim) 

 

Πξνηηκάηαη ε ιέμε ζηφρνο (target). H ιέμε ζχκα επηηξέπεη ζε αλεηιηθξηλείο 

αλζξψπνπο λα εθαξκφζνπλ ηελ παγίδα θαη λα πξνβνθάξνπλ  παξαλνήζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκαηνπνίεζε νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ην άηνκν ήηαλ κε θάπνην ηξφπν ζπλέλνρν ζηελ 

θαθνπνίεζε. Ο „ζηφρνο‟ δίλεη ηαπηφηεηα ζηελ επηινγή απηνχ πνπ εθθνβίδεη λα ην 

θάλεη, παξά ζηελ αηπρία ηνπ ζηφρνπ λα γίλεηαη άζειά ηνπ ε πνην πξφζθαηε 

θαηαζηξνθή απφ ηελ βία ηνπ δηαηαξαγκέλνπ, δπζιεηηνπξγηθνχ, επηζεηηθνχ 

εθθνβηζηή. 

 

Μα ζίγνπξα νη ζηφρνη θάλνπλ θάηη θαη ελζαξξχλνπλ ην bullying 

 

Tα παηδηά πνπ θαθνπνηνχληαη απφ παηδφθηινπο δελ ελζαξξχλνπλ ηελ 

θαθνπνίεζε, νη γπλαίθεο πνπ βηάδνληαη δελ ελζαξξχλνπλ ηνλ βηαζκφ, νη έγρξσκνη 

άλζξσπνη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ παξελφριεζε θαη ηελ δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ δέξκαηφο ηνπο, νη νκνθπιφθηινη άλζξσπνη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ 

παξελφριεζε θαη ηελ δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, 

θαη νη ζηφρνη ηνπ bullying δελ ελζαξξχλνπλ ηελ θαθνπνίεζε ζηελ εξγαζία απιά 

γηαηί είλαη δηαζέζηκνη. Οη έμη πνην θνηλνί ιφγνη πνπ νη εθθνβηζηέο επηιέγνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο είλαη εμαηηίαο ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο (ιάζνο ηφπνο, ιάζνο ζηηγκή), 

αληαγσληζκφο (δήιηα), δεκνηηθφηεηα (δήιηα), εππαζήο (εηζφδεκα θαη αλάγθε λα 

πιεξσζεί ε ππνζήθε),ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα θαη αμίεο, αθεξαηφηεηα. Οη 

ζηφρνη εθπξνζσπνχλ φηη δελ είλαη νη εθθνβηζηέο θαη δελ ζα γίλνπλ πνηέ.  

 

Tα ζχκαηα είλαη θάπνηνη πνπ απνθεχγνπλ ηνπο άιινπο 

 

Οη ζηφρνη ηνπ bullying είλαη άηνκα αλεμάξηεηα, ζηεξηδφκελα ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, παξαθηλνχληαη απφ κφλα ηνπο, δελ έρνπλ θακηά αλάγθε λα θηηάμνπλ 

http://www.bullyonline.org/workbully/myths.htm
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ζπκκνξίεο ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε θιίθεο, δελ έρνπλ αλάγθε λα εληππσζηάζνπλ θαη 

δελ έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ ζε πνιηηηθέο ηνπ γξαθείνπ. 

 

Σα ζχκαηα είλαη απνκνλσκέλα 

 

Απηή είλαη ζσζηή παξαηήξεζε, νη εθθνβηζηέο απνκνλψλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο κε ζηφρν λα ηνπο απνδπλακψζνπλ. Δίλαη κηα ηαθηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

 

Σα ζχκαηα δελ είλαη νκαδηθνί παίθηεο 

 

Οη ζηφρνη ηνπ bullying δελ είλαη εηαηξηθνί θιψλνη θαη θεθήλεο. Δίλαη 

αλεμάξηεηνη, ζηεξηδφκελνη ζηνπο εαπηνχο ηνπο, παξαθηλνχκελνη απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπο, κε θαληαζία, πξσηνηππία, θαη κε πνιιέο ηδέεο. Οη εθθνβηζηέο ιεηηνπξγνχλ 

κε ην ζχζηεκα ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε θαη εξγάδνληαη ζθιεξά γηα λα 

απνκνλψζνπλ, εμαηξέζνπλ θαη απνδπλακψζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο ηνλ νπνίν ηφηε 

ςεπδψο θαηεγνξνχλ φηη δελ είλαη νκαδηθφο παίθηεο. 

 

Γελ ζα κπνξέζεηο πνηέ λα απνδείμεηο ην bullying 

 

To ίδην επηρείξεκα είρε παξνπζηαζζεί πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ λφκσλ γηα 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη δηάθξηζε ιφγσ θχινπ. Ζ ιχζε είλαη ε κφξθσζε, 

δελ κπνξείο πνηέ λα απνδείμεηο θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο. 

 

Οη εθθνβηζηέο έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε 

 

Οη εθθνβηζηέο επηδεηθλχνπλ αιαδνλεία, λαξθηζηζκφ, αιεζνθάλεηα, 

βεβαηφηεηα, φηη δελ κπνξεί θαλείο λα ηνπο αθνπκπήζεη, απηνπεπνίζεζε, εγσηζκφ, 

κηα αίζζεζε φηη είλαη άηξσηνη θαη κηα απφιπηε πίζηε ζηελ νξζφηεηα θαη ζην φηη 

είλαη αιάλζαζηνη. Οη εθθνβηζηέο επίζεο είλαη ηέιεηνη ζηελ απάηε θαη ζηελ 

απνθπγή ηεο ππεπζπλφηεηαο. Κάπνηνη άλζξσπνη ηα πεξλνχλ απηά γηα 

απηνπεπνίζεζε, πνπ δελ είλαη.  

Οη άλζξσπνη κε πςειή απηνπεπνίζεζε θαλεξψλνπλ ηελ πςειή 

απηνεθηίκεζή ηνπο έρνληαο κφλν ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. Οη 

εθθνβηζηέο έρνπλ κφλν αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, ε αξλεηηθή 

αιιειεπίδξαζε είλαη  ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο. Οη εθθνβηζηέο  

θηλεηνπνηνχληαη απφ ηελ δήιηα, ην θζφλν, θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηα νπνία είλαη 

ελδείμεηο ρακειήο απηνεθηίκεζεο. Σν bullying είλαη ην αληίζεην ηεο πςειήο 

απηνεθηίκεζεο. Οη άλζξσπνη κε πςειή απηνεθηίκεζε δελ έρνπλ ηελ αλάγθε λα 

εθθνβίδνπλ. 
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Σα ζχκαηα είλαη αδχλακα θαη αλεπαξθή 

 

Δίλαη πάληα ν εθθνβηζηήο αδχλακνο θαη αλεπαξθήο. Οη εθθνβηζηέο 

θαηαθεχγνπλ λα πνπλ ηνπο άιινπο  „αδχλακνπο‟ θαη φηη „δελ είλαη ζηα θαιά ηνπο‟ 

κε ζθνπφ λα θαλνχλ „θαλνληθνί‟ κεηά ηελ ζχγθξηζε. Οη λνξκάι άλζξσπνη δελ 

ρξεηάδεηαη λα εθθνβίδνπλ, κφλν νη αδχλακνη άλζξσπνη ρξεηάδεηαη λα εθθνβίδνπλ 

γηα λα θξχςνπλ ηελ αδπλακία θαη ηελ αλεπάξθεηά ηνπο. Έηζη ινηπφλ φπνηνο 

επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά bullying απνθαιχπηεη θαη παξαδέρεηαη φηη είλαη 

αδχλακνο θαη αλεπαξθήο. 

 

Οη ζηφρνη είλαη απιά κεκςίκνηξνη πνπ δελ ηα πάλε θαιά κε ηνπο αλζξψπνπο 

 

 Οη ζηφρνη γίλνληαη ζηφρνη  γηαηί είλαη ηθαλνί θαη δεκνθηιείο. Οη εθθνβηζηέο 

δειεχνπλ ηελ επθνιία θαη ηηο ζηαζεξέο ζρέζεηο πνπ νη ζηφρνη έρνπλ κε ηνπο 

άιινπο. Ζ δήιηα θαη ν θζφλνο θαίλεηαη λα είλαη ηα θαλάιηα γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ζπκνχ πνπ βξάδεη, πνπ πεξηθιείεη έρζξα θαη κλεζηθαθία.  

 

Δάλ έλαο ζηφρνο πξαγκαηηθά εθθνβίδεηαη γηαηί φρη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο δελ 

παίξλνπλ ην κέξνο ηνπ ζηφρνπ; 

 

 Οη εξγνδφηεο εμαθαλίδνπλ ηνλ ζηφρν επεηδή απηνί (νη εξγνδφηεο) έρνπλ 

απνηχρεη λα θαιχςνπλ ην λνκηθφ ηνπο θαζήθνλ θαη  λα παξέρνπλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο  έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οη εξγνδφηεο ζα έθαλαλ ηα 

πάληα γηα λα απνθχγνπλ ηελ απφδνζε επζπλψλ θαη λα πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηελ 

δεκηά. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί εηδηθά ζηνλ δεκφζην ηνκέα έρνπλ έλα πνιχ 

βαζχ πνξηνθφιη φηαλ πξφθεηηαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ λνκηθή δξάζε γηα ακέιεηα. 

Ο ζθνπφο ηνπ bullying είλαη λα θξχςεη ηελ αλεπάξθεηα θαη ην πεξηζζφηεξν 

bullying είλαη ηεξαξρηθφ. Σν bullying πνπ θάπνηνο βιέπεη ή βηψλεη είλαη ζπλήζσο ε 

άθξε ηνπ παγφβνπλνπ ηνπ φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δπίζεο, νη εξγνδφηεο θνβνχληαη 

πεξηζζφηεξν ηνπο θαηά ζπξξνή εθθνβηζηέο απφ φηη θνβνχληαη ηνπο ζηφρνπο, έηζη 

είλαη επθνιφηεξν, θζελφηεξν θαη ιηγφηεξν επηθίλδπλν λα μεθνξησζνχλ ηνλ ζηφρν, 

φηαλ δε ν εξγνδφηεο θηάζεη λα αθνχζεη γηα ηελ πεξίπησζε bullying ελαληίνλ ηνπο, 

ν ζηφρνο έρεη πηζαλφηαηα ηξαπκαηηζηεί, ππνθέξεη απφ ζνβαξή ςπρηαηξηθή βιάβε, 

αληηκεησπίδεη απψιεηα εξγαζίαο θαη εηζνδήκαηνο, θαη κπνξεί λα κελ έρεη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηελ λνκηθή ππνζηήξημε, έηζη ν εξγνδφηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα θεξδίζεη ηελ ππφζεζε ελαληίνλ ηνπ ζηφρνπ παξά 

ελάληηα ζε έλα εθδηθεηηθφ, απνθαζηζκέλν θαη κλεζίθαθν θαηά ζπξξνή εθθνβηζηή 

[19]. 
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Φνξείο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα απεπζπλζεί: 
 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε  

(http://www.synigoros.gr/diakriseis/odigos_01.htm) 

Γηεχζπλζε: Υαηδεγηάλλε Μέμε 5, 11528 Αζήλα  

Σει.: 210 7289600, Φαμ: 210 7292129, 
 

Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο - Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο 

Γηεχζπλζε: Μεζνγείσλ 96, 115 27 Αζήλα 

Σει.: 210 7700207, 210 7767052 Φαμ: 210 7767489 

E-mail: nomodik@otenet.gr  

Ηζηνζειίδα: www.ministryofjustice.gr  
 

ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) 

Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

(γηα παξαβηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο)  

Γηεχζπλζε: ηαδίνπ 29 101 10  Αζήλα 

Σει.: 210 3312915, 210 3748830, Φαμ: 210 3702346 

E-mail: ypersepe@otenet.gr  

Ηζηνζειίδα: www.ypakp.gr/  
 

Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.) 

Γηεχζπλζε : Πζηεζίσλ 69 & Αηληάλνο 2-4, 10434, Αζήλα 

Σειέθσλν: 210-8202284, 210-8202198 

Iζηνζειίδα :www.gsee.gr 

Tκήκαηα: 1. Ννκηθή Τπεξεζία Γ..Δ.Δ. 
 

Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Α.Γ.Δ.ΓΤ) 

Σκήκα:Γξακκαηεία Γπλαηθψλ 

Γηεχζλζε: Φηιειιήλσλ θαη Φχιια 2, 10557, Αζήλα 

Σειέθσλν: 213-1616900, Fax: 2103246165 

Ηζηνζειίδα:www.adedy.gr 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε:adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr 
 

Γίθηπν Δλίζρπζεο θαη ηήξημεο Μεηαλαζηξηψλ  

Σειέθσλν : 2103244380 

Iζηνζειίδα: www.genderissues.org.gr  [20] 
 

Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Σκήκα Ηζφηεηαο Δπθαηξηψλ 

Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Γηεχζπλζε:Πεηξαηψο 40, 10182 Αζήλα 

Σει.210 5295193,209, ΦΑΞ:210 5295156, E-mail: ypergdkp@otenet.gr[13] 
 

Yπνπξγείν Γηθαηνζχλεο Γηεχζπλζε Ννκνζεηηθνχ πληνληζκνχ  

θαη Δηδηθψλ Ννκηθψλ ρέζεσλ, Σκήκα Ίζεο Μεηαρείξηζεο 

Γηεχζπλζε:Mεζνγείσλ 96, 11527 Αζήλα 

Σει. 210 7767310, Φαμ: 210 7767489, E-mail: nomodic@otenet.gr[13] 

http://www.synigoros.gr/diakriseis/odigos_01.htm
http://www.genderissues.org.gr/
mailto:ypergdkp@otenet.gr
mailto:ypergdkp@otenet.gr
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Βηβιία, Πεγέο πνπ πξνηείλνληαη (ζην Ίληεξλεη): 
 
  1. Πεγέο εξγαζηαθνχ ζηξεο - Σν ζχλδξνκν “Mobbing”,To ζχλδξνκν Burn out. 

http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=33 (ζει. 6). 

  2. Eξγαζία ρσξίο άγρνο. Πξφιεςε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο ζηελ πξάμε http://osha.europa.eu/el/publications/reports/104 

 3. Preventive Workplace Harassment and violence (joint guidance implementing a 

European social partner agreement) Aπηφ ην έξγν νξγαλψζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

  4. The European Framework for Psychosocial Risk Management PRIMA-EF 

http://prima-ef.org/book.aspx18 

http://prima-ef.org/outcomes.aspx 

http://prima-ef.org/default.aspx 

  5. Code of Practice on the Prevention of Workplace Bullying, Health and Safety Authority  

http://www.westcd.ie/VRS/Docs/Safety/Prevention%20of%20Workplace% 20 Bullying.pdf 

  6. Δxpert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and 

health, European Agency for Safety and Health at work 

http://riskobservatory.osha.europa.eu/risks/forecasts/psychosocial_risks 

  7. Managing conflict at work (A survey of the UK and Ireland), Survey Report. 

  8. Bullying and Harassment at work, Guidance for managers and employees. 

www.acas.org.uk 

  9. Health, work and wellbeing, booklet, www.acas.org.uk 

10. Bία ελάληηα ζηηο γπλαίθεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Αο κηιήζνπκε γη‟ απηφ, 2010 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία. ην http://www.ekpse.gr/docs/DAPHNE%20III/Guide.pdf (ζηα ειιεληθά, ζην πίζσ 

κέξνο αλαθέξνληαη θαη άιινη θνξείο γηα βνήζεηα). 

11. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ άγρνπο θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

θαθνκεηαρείξηζεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://osha.eu.int/ew2002/  

12. Autonomous Framework Agreement on Harassment and Violence at work ETUC 

interpretation guide (ειίδα 6) http://www.etuc.org/IMG/pdf_CES-Harcele-ment-Uk-2.pdf 

13. Γίθηπν Πξναγσγήο ηεο Τγείαο http://www.enwhp.org/ 

14. OSH IN FIGURES STRESS AT WORK-FACTS AND FIGURES 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE-81-08-478-EN-C_OSH_in_figures 

_stress_at_work 

15. Research on Work-related Stress. http://osha.europa.eu/en/publications/ reports/203 

16. Working together to reduce stress at work, A guide to employees, Health and Safety 

Executive http://www.hse.gov.uk/pubns/indg424.pdf 

                                            
18 Σν PRIMA-EF είλαη κέξνο ηνπ πιαηζίνπ γηα Τγηείο Υψξνπο Δξγαζίαο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο. Ζ θνηλνπξαμία  PRIMA-EF (2008) βξίζθεηαη ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δξγαζίαο, Τγείαο θαη Οξγαληζκψλ (University of Nottingham) θαη πεξηιακβάλνληαη νη  BAuA, 

ISPESL, TNO, CIOP θαη FIOH. Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο, είλαη  ζπλεξγαδφκελα Κέληξα  

γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Τγεία κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ). 

http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=33
http://osha.europa.eu/el/publications/reports/104
http://prima-ef.org/book.aspx
http://prima-ef.org/outcomes.aspx
http://prima-ef.org/default.aspx
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HARASSMENT IN PROFESSIONAL RELATIONS  
AS A RISK FACTOR FOR WORK STRESS 
 
Nyfoudi Helen 
 

Chemical Engineer, M.Sc., Centre for Occupational Health and Safety at Work, Ministry of Labour. 
 

Abstract: The Health and Safety at work are recognized as fundamental rights and 

essential elements of the agenda for „decent work‟. According to the European 

Agency for Safety and Health at Work „work-related stress is a symptom of an 

organizational problem, not a personal weakness‟. This article first presents the 

relationship between the possible stress factor „relationships‟(Including 

harassment) and job stress. The main aim is to understand what is 'the 

harassment effect' (harassment-bullying-mobbing), as we would describe e.g. what 

is the greenhouse effect, and how to deal with it responsibly, since it becomes a 

serious issue in nowadays. First of all everyone must be able to recognize it. The 

article presents and analyzes the concepts, 'workplace violence', 'violence by 

others' 'harassment-bullying-mobbing' with references to existing literature and 

relevant studies. Social problems such as „increased violence‟ in society and a 

„less healthy population‟ (and the associated health care costs and absenteeism) 

are entering the workplaces. The article presents the implications for how the 

harassment or bullying or mobbing make someone feel. It shows the causes of risk 

and conclusions for health and safety. It presents the measures (some of them) to 

be taken. Ηt appears that the interventions must be at business or organisation 

level and practices and solutions to be put into practice as soon as possible. The 

employer must understand that according also to the Labour Law is his obligations 

to care for such risks and organizations have to introduce systems to address this 

problem which unfortunately looks like an iceberg. The article presents the 

'Possible preventive measures' and 'how should employers respond to a complaint 

about bullying or harassment', 'the process of mediation', „when to take disciplinary 

action', 'what should be considered before making a sanction”. It presents a table 

with the different levels of intervention for bullying, as well as indicators for the 

management of psychosocial risks. It presents a tool for the prevention of bullying: 

The staff charter plan. It presents the existing labour legislation on this issue which 

include: the „3850 Law, Ratification of the Code of Laws on health and safety of 

workers', Law 3304/2005, which regulates the general framework for combating 

and eliminating discrimination' Law 3488/2006, which ensures the principle of 

equal treatment", the "Agreement on work stress', the 'Framework agreement on 

harassment and violence at work', the 'European Pact on Mental Health and 

wellbeing'. It presents the workplaces and groups of employees who are at high 

risk. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ  
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ  
 

Α. ηκηηζήο, Δ. Μνπζηάθα θαη Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο 

 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Σκήκα Ηαηξηθήο 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζε ζχκπξαμε ησλ Σκεκάησλ Γεκφζηαο Τγηεηλήο θαη 

Ννζειεπηηθήο Α΄ ηνπ Σ.Δ.Η Αζήλαο.  

 

Πεξίιεςε: Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ν εξγαδφκελνο βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε 

ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. ηαλ φκσο, νη ζπλζήθεο είλαη 

ζηξεζζνγφλεο δεκηνπξγείηαη αίζζεκα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο θφπσζεο, θαζψο 

θαη απψιεηα ελέξγεηαο θαη δηάζεζεο πνπ ζπρλά θαηαιήγεη ζε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο αλαζθφπεζεο ήηαλ αθελφο ε αλαδήηεζε 

ησλ ζεσξηψλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πξνθεηκέλνπ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζπλδξφκνπ θαη αθεηέξνπ ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο εηδηθφηεξα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε πεξηειάκβαλε αλαδήηεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πνπ δηεμάρζεθαλ 

ηελ ρψξα καο αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη αθνξνχζαλ ην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Οη επαγγεικαηίεο 

πγείαο, ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδνληαη ζηo ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν ζχλδξνκν απηφ απνηειεί ζνβαξφ 

θαηλφκελν κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο, θαζφηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςπρνζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα, ζπκπεξηθνξά θνηλσληθήο απνκφλσζεο, θαη αιιαγέο ζηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ. Οη επηπηψζεηο ηεο φκσο δελ αθνξνχλ 

κφλν ζηελ επεμία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη ζην επίπεδν ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο, αθνχ επηδξά αξλεηηθά ζηελ ελδεδεηγκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελψλ, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα, θαζψο θαη ζηελ έθβαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ είλαη επηηαθηηθή. Απαηηνχληαη λα γίλνπλ κειινληηθέο έξεπλεο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπλδξφκνπ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

κέηξα παξέκβαζεο, πνπ ζα ζηνρεχνπλ, κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο επεμίαο ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ζηξεζζνγφλνο θχζε ηνπ ηαηξηθνχ 
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θαη λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο είλαη επξέσο απνδεθηή θαη εξεπλεηηθά 

ηεθκεξησκέλε αθνχ ηα λνζνθνκεία, πνπ θπξίσο απνηεινχλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο, θαηαθιχδνληαη απφ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη έληαζε εξγαζίαο (Garza, et al., 

2004; Jenkins, et al., 2004; Biaggi, et al., 2003; Gabbe, et al., 2002; Kilfedder, et 

al., 2001).  

Ο φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηα ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμνπζέλσζεο 

ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο (Freudenberger, 1974), δηεπξχλζεθε φκσο 

γεληθά ζε εξγαδφκελνπο ππεξεζηψλ φπνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Ζ εηπκνινγία ηνπ ζπλδξφκνπ burn-out ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαηαγξάθεηαη σο: 

«αλαιψλνκαη πξννδεπηηθά εθ ησλ έλδνλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο απαλζξάθσζεο» 

(Μaslach & Jackson, 1984), ελψ ηνλ φξν εηζήγαγε ν Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο 

Herbert Freudenberger (1974) πνπ παξαιιήιηζε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ burnout κε 

έλα θηίξην πνπ έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηά. Ζ Prophit (1992), πεξηγξάθεη ηνλ 

φξν burnout σο «… ε θιφγα πνπ ρνξεχεη, δίλεη δεζηαζηά, ελέξγεηα θαη θσο, αιιά 

ηειηθά ζβήλεη φηαλ ηειεηψζεη ε πεγή ελέξγεηαο ηεο θαη κέλεη κφλν ε ζηάρηε θαη ν 

ζάλαηνο». 

 
ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

 

Σα ζεσξεηηθά κνληέια εξκελεχνπλ ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

κε βάζε ηελ δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο (Vachon, 

1987).  

 

1. Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο Maslach (1982). Οη Μaslach & Jackson 

(1984) ππνζηήξημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε είλαη ην πξψην ζηάδην 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη αθνινπζνχλ ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη έιιεηςε 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο. ηαλ νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο είλαη ζηξεζζνγφλεο 

δεκηνπξγείηαη αίζζεκα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο θφπσζεο, θαζψο θαη απψιεηα 

ελέξγεηαο θαη δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε). ηελ πξνζπάζεηα ηνπο νη 

εξγαδφκελνη λα απεγθισβηζηνχλ απφ απηή ηελ θφξηηζε αλαπηχζζνπλ σο 

κεραληζκφ άκπλαο κηα απξφζσπε, επηζεηηθή θαη θπληθή ζηάζε πξνο ηνπο 

αζζελείο ηνπο (απνπξνζσπνίεζε). Ζ απάζεηα γηα ηεο αλάγθεο ηνπ αζζελή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, νδεγεί ζε πιήξε ή κεξηθή 

παξαίηεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ αζζελή (έιιεηςε πξνζσπηθήο επίηεπμεο) ( 

Bakker et al., 2000).  

 

2. Σν κνληέιν ησλ Edelwich & Brodsky (1980). Οη Edelwich & Brodsky (1980) 

πεξηέγξαςαλ κία ζεηξά απφ ηέζζεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ηα νπνία αθνινπζεί ν εξγαδφκελνο απφ ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ.  
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Πξψην ζηάδην “Δλζνπζηαζκφο”. Ο εξγαδφκελνο μεθηλάεη ηελ θαξηέξα ηνπ κε 

ελζνπζηαζκφ, ππεξβνιηθά πςεινχο ζηφρνπο θαη ζπρλά κε ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο. Τπεξεπελδχεη ζηελ εξγαζία ηνπ, αθηεξψλνληαο ην ρξφλν θαη ηελ 

ςπρή ηνπ, θαζψο φκσο δηαπηζηψλεη φηη ην απνηέιεζκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, απνγνεηεχεηαη. Γεχηεξν ζηάδην ”Ακθηβνιία θαη αδξάλεηα”. Ζ 

εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα δηαςεχδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Ο εξγαδφκελνο θαηεγνξεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ απνηπρία θαη πξνζπαζεί αθφκε πεξηζζφηεξν λα επελδχζεη 

ζην επάγγεικά ηνπ, ρσξίο φκσο ζεηηθφ απνηέιεζκα. Έηζη, ζηαδηαθά 

απντδαληθνπνηεί ηελ εξγαζία ηνπ, κε έρνληαο φκσο αθφκα αλαζεσξήζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ. Σξίην ζηάδην “Απνγνήηεπζε θαη καηαίσζε”. ε απηφ ην ζηάδην ν 

εξγαδφκελνο γηα λα μεθχγεη απφ ην αδηέμνδν πξέπεη είηε λα αλαζεσξήζεη ηειηθά 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ είηε λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Σέηαξην 

ζηάδην “Απάζεηα”. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο Δπαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πνπ 

πεξηγξάθεηαη σο απάζεηα, ν εξγαδφκελνο απνθεχγεη θάζε ππεπζπλφηεηα απέλαληη 

ζηνπο άιινπο. Οπζηαζηηθά ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, 

ελψ επελδχεη ειάρηζηε ελέξγεηα ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη αγλνεί ηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ ηνπ, γηα λα θαιχςεη ηελ αλεπάξθεηα πνπ ληψζεη απέλαληί ηνπο. 

 

3.Σν δηαδξαζηηθφ κνληέιν ηνπ Cherniss (1980). χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ 

Cherniss, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηξία ζηάδηα. 

Φάζε ηνπ «εξγαζηαθνχ ζηξεο»: Πξφθεηηαη γηα κία δηαηάξαμε αλάκεζα ζηνπο 

απαηηνχκελνπο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Απηή ε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο 

κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν, ρσξίο λα νδεγήζεη απαξαίηεηα 

ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Φάζε ηεο «εμάληιεζεο»: Ο εξγαδφκελνο βξίζθεηαη 

ζε κία θαηάζηαζε ζπλερνχο έληαζεο, πνπ αλ δελ θαηαθέξεη λα ηε δηαρεηξηζηεί 

ζσζηά, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε θαη παξαίηεζε. Φάζε ηεο 

«ακπληηθήο θαηάιεμεο»: Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

αιιαγέο ζηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ν νπνίνο ζηαδηαθά 

απνεπελδχεη ζπλαηζζεκαηηθά ηελ εξγαζία ηνπ θαη εθδειψλεη θπληζκφ θαη απάζεηα 

γηα ηνπο άιινπο.  

 

4. Σν κνληέιν ηεο Pines. Ζ εξκελεία πνπ δφζεθε απφ ηελ Pines (1993) γηα ηελ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα πηζηεχεη 

φηη ε δσή ηνπ έρεη λφεκα θαη πσο φηη θάλεη είλαη ρξήζηκν θαη έρεη θάπνηα 

ζεκαζία. Έηζη νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θάπνην λφεκα ζηε δσή ηνπο 

κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη αλ απνηχρνπλ αηζζάλνληαη επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Ζ κέηξεζε πνπ εθαξκφδεη ε Pines (Burnout Measure) 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αξρηθή ζεψξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο σο 

ζπλδξφκνπ πνπ ζπλεκθαλίδεηαη κε ζπκπηψκαηα απειπηζίαο, απφγλσζεο, 

κεησκέλεο απηνπεπνίζεζεο θαη αληηκεησπίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο 

κνλνδηάζηαηε έλλνηα πνπ αμηνινγείηαη απφ κία κφλν θιίκαθα πνπ δίλεη κηα 



 

146 
 

ζπλνιηθή βαζκνινγία. Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη δηεξεχλεζαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ηνκείο φπσο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Pines & 

Aronson, 1996) θαη νη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο (Pines, 1993). 

 
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ Δ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΑΗ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί σο ζήκεξα θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, έρνπλ σο πιεζπζκφ κειέηεο ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ Firth - Cozens et al, (1997), αλαθέξεη φηη έλαο ζηνπο ηξείο 

λνζειεπηέο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο απφ ηα αξρηθά αθφκα ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπο, ελψ ν θίλδπλνο γηα 

ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή 

νκάδα είλαη πνιχ πςειφο. ηελ ρψξα καο ε εηθφλα δελ θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη αθνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εκθαλίδεη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

γηαηξνχο θαη έλαο ζηνπο ηξεηο εηδηθεπφκελνπο (35%), ζχκθσλα κε πεληαεηή 

έξεπλα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

παξνπζηάδεη ην 25% ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ θαη ην 33% ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηα 

λνζνθνκεία, ην 28% ησλ θνηηεηψλ ηαηξηθήο, ην 37% ησλ λνζειεπηψλ θαζψο θαη ην 

35% ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΚΑΒ. Μάιηζηα, ζε πνζνζηφ 35%, νη εηδηθεπφκελνη 

εκθαλίδνπλ απνπξνζσπνπνίεζε θαη θπληζκφ, πνπ ζπρλά αγγίδεη ηα φξηα ηεο 

αληηδενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην 25% ησλ 

λνζειεπηψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα. 

O ρψξνο εξγαζία ησλ λνζειεπηψλ θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Kilfedder et al., (2001), ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία παξνπζηάδεη έληνλα ζπκπηψκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο αλ 

θαη έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηνπο λνζειεπηέο ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο, 

λα βηψλνπλ πην ζπρλά ην ζχλδξνκν. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Poncet et al., (2007), φπνπ κειεηήζεθαλ λνζειεπηέο απφ ηελ Γαιιία θάλεθε φηη ην 

έλα ηξίην ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο ζεξαπείαο 

βίσλαλ ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη θχξηνη παξάγνληεο ηνπ 

ζπλδξφκνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ 

εξγαζίαο κε ηνπο πξντζηάκελνπο θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ηελ αληηιεπηή 

ζχγθξνπζε κε ηνλ αζζελή, ηελ επαθή κε ηνλ ζάλαην θαη ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο 

ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ είηε ηνπο αζζελείο, είηε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

γεληθφηεξα. 

Μεγάινπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, παξνπζηάδνπλ επίζεο νη 

λνζειεπηέο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ θαη παζνινγηθνχ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 

Zhu et al., (2006). Ο πςειφο θφξηνο εξγαζίαο, νη γξήγνξνη ξπζκνί, ην αίζζεκα 

ηεο επζχλεο, ε έιιεηςε απηνθξνληίδαο ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη ε αλεπάξθεηα 
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θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο αηηηαηνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Οη εξεπλεηέο Jaracz et al., (2005), νη νπνίν 

κειέηεζαλ λνζειεπηέο απφ γεληθά, λεπξνινγηθά, θαη ςπρηαηξηθά ηκήκαηα, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο πίεζεο πνπ δέρνληαη νη λνζειεπηέο 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ λνζειεπηψλ. Πνιιέο θνξέο ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ 

βηψλνπλ νη λνζειεπηέο είλαη ηφζν έληνλνο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ 

Pompili et al., (2006), κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε ή απφπεηξα 

απηνθηνλίαο.  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ - ΑΗΣΗΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νθείιεηαη 

θπξίσο ζε ζηξεζνγφλεο θαη δπζκελείο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο (Pines, 1986 ), 

ελψ άιινη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ ν 

επαγγεικαηίαο έρεη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, αιιά θαη απφ ην ρψξν ηεο πγείαο 

ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη (Firth-Cozens & Payne, 1999). 

χκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ, ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο είλαη ε έιιεηςε απηνλνκίαο θαη εμνπζίαο (Biaggi et al., 2003; Adali & 

priami, 2002; Campbell et al., 2001), ε αλεπαξθήο θνηλσληθή ππνζηήξημε (Jenkins 

& Elliott, 2004; Aiken et al., 2002), θαη ε απηαξρηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

(Pines, 1986). Ο θφξηνο εξγαζίαο (Jenkins & Elliott, 2004; Biaggi et al., 2003), ηα 

πςειά επίπεδα stress (Visser et al., 2003; Ramirez et al., 1995), νη ζπγθξνχζεηο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πξντζηακέλνπο (Jenkins & Elliott, 2004; Fujiwara et al., 

2003), θαη ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ (Fujiwara et al., 2003),  θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ θαζψο επίζεο θαη 

ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Visser et al., 2003; Kalliath & Morris, 

2002), ε ζχγθξνπζε κεηαμχ εξγαζίαο, νηθνγέλεηαο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

(Jenkins & Elliott, 2004). Σέινο ν αλεπαξθήο ρξφλνο κειέηεο (Biaggi et al., 2003), 

ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ (Vahey et al., 2004; Aiken et al., 2002), εθπαίδεπζεο ζε 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Ramirez et al., 1995), θαη ε κε επαξθήο ακνηβή (Biaggi 

et al., 2003) θαίλεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ. Απφ ηελ κειέηε ησλ Jenkins & Elliott (2004) 

νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηνλ βαζκφ ηνπ ζηξεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζε θαηαξηηζκέλν θαη κε θαηαξηηζκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Αγγιίαο, 

βξέζεθε φηη νη πξψηνη αλέθεξαλ φηη βίσλαλ πςειφηεξε πίεζε θφξηνπ εξγαζίαο, 

ελψ νη δχζθνινη ή απαηηεηηθνί αζζελείο απνηεινχζαλ πεγή άγρνπο γηα ηνπο 

δεχηεξνπο. ζνλ αθνξά ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Αλησλίνπ θαη Αλησλνδεκεηξάθε (2001) έδεημαλ φηη, νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο 

αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ απηνί πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο π.ρ. θαζεκεξηλή 

επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν θαη κε αζζελείο ζε ηειηθφ ζηάδην, απμεκέλεο 

επζχλεο γηα ηνπο αζζελείο, φπσο επίζεο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα π.ρ. πεξηνξηζκέλα κέζα, αλεπάξθεηα λνζειεπηηθνχ 

δπλακηθνχ, έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο (Antoniou & 

Antonodimitrakis, 2001). Ζ Αδαιή θαη ζπλ., (2002), δηεξεχλεζαλ ην βαζκφ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε πέληε δεκφζηα 

Ννζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη βξήθαλ φηη, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα θαη νη εξγαζηαθνί παξάγνληεο 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

Ζ ειηθία θαίλεηαη λα είλαη αλάκεζα ζηνπο αηνκηθνχο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο, 

αθνχ έξεπλεο δείρλνπλ ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία εξγαδφκελνπο λα δηαηξέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν (Campbell et al., 2001; Ramirez et al., 1995). ρεηηθά κε ην 

θχιν, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη αιιεινζπγθξνπφκελα, αθνχ 

ζπζηεκαηηθφηεξα ζπλαληψληαη κειέηεο πνπ δείρλνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηηο γπλαίθεο (Brewer & Shapard, 2004; Fothergill et 

al., 2004; McMurray et al., 2000). Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ, αθνχ ε έγγακε δσή θαίλεηαη λα έρεη πξνζηαηεπηηθή 

επίδξαζε ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηηο γπλαίθεο (Brewer 

& Shapard, 2004). Απηφ ίζσο δηφηη ε ππνζηήξημε απφ ην ζχδπγν ή ηε ζχδπγν, θαη 

ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπζηεκαηηθά εκθαλίδνπλ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Gabbe et al., 2002). 

Μεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ζπζρεηίδνληαη 

ζπζηεκαηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζεο, πεξηιακβάλνληαη ε 

ελδπλάκσζε, ε ελζπλαίζζεζε ( Lee et al., 2003), ε αλζεθηηθφηεηα ζην stress 

(Aynsley et al., 2001; Duquette et al., 1994; Papadatou et al., 1994), θαη ε 

αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο (Gabbe et al., 2002). Οη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αθνζησκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο, θαη πνπ δελ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

επέλδπζε ζε απηή έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Αληίζεηα εθείλνη πνπ είλαη αθνζησκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο, πνπ 

αηζζάλνληαη φηη ε εξγαζία ηνπο δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπο αιιά παξάιιεια 

αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνηχρεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, είλαη επηξξεπείο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Pines, 1993). 

 
ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 
 

Ζ ζπρλή θαη καθξνρξφληα έθζεζε ηνπ επαγγεικαηία ηεο πγείαο ζε αληίμνεο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζπλεπάγεηαη ηελ ππεξθφπσζε θαη εμάληιεζή ηνπ. Οη 

ζπλέπεηεο ηεο εμάληιεζεο απηήο δελ αθνξνχλ κφλν ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ 
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αηφκνπ, αιιά ηελ ςπρηθή θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν ζηελ εξγαζία φζν 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή (Cushway, 1992). 

ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ηππηθέο εθδειψζεηο ηνπ ρξφληνπ ζηξεο (Tyler & Cushway, 1998) 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα θπξηφηεξα είλαη ε εμάληιεζε θαη ρξφληα θφπσζε, ε 

θεθαιαιγία, νη πφλνη ζηνλ απρέλα, ε νζθπαιγία, (Μνπζηάθα θαη ζπλ, 

Κσλζηαληηλίδεο, 2010), θαη δηαηαξαρέο χπλνπ (Μνπζηάθα, θαη ζπλ, 2010). 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθδειψλεηαη επίζεο θαη κε ζπκπηψκαηα πνπ 

αθνξνχλ  ηελ ςπρνινγηθή πγεία θαη ζπκπεξηθνξά, ηα θπξίαξρα ησλ νπνίσλ είλαη 

ην έληνλν ζηξεο, ηελ αλία, ην ρακειφ «εζηθφ», ε ρακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

ε παξαίηεζε, θαη νη ζπγθξνχζεηο. πρλά απηνί νη εξγαδφκελνη παξνπζηάδνπλ 

θαηάζιηςε, επεξεζηζηηθφηεηα, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, ππεξέληαζε θαη 

δηαηαξαρέο δηαηξνθήο (Tyler & Cushway, 1998). 

Ζ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ επεξεάδεηαη, αθνχ κεηαθέξεη 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη εληάζεηο ζηηο ζρέζεηο 

κε ηα άιια άηνκα θαη λα κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο 

(Griffith et al., 1999). Ο Shanafelt θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) κειέηεζαλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο εμνπζέλσζεο εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ θαη ηεο γλψκεο ηνπο γηα ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο. Απφ ηελ κειέηε 

πξνέθπςε φηη 76% ηνπ δείγκαηνο πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (εκθάληδε πςειή βαζκνινγία απνπξνζσπνπνίεζεο ή 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο). Οη «εμνπζελσκέλνη» γηαηξνί ήηαλ πηζαλφηεξν λα 

αλαθέξνπλ «κε ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ», φπσο θαθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο αζζελείο, ειιείςεηο ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία, ιάζε 

ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηνπιάρηζηνλ ζε «κεληαία» ή «εβδνκαδηαία» βάζε, ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Ο Leiter θαη νη ζπλεξγάηεο (1998) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηελ παξερφκελε ζε απηνχο θξνληίδα. Βξέζεθε 

φηη νη αζζελείο πνπ λνζειεχνληαλ ζε ηκήκαηα ζηα νπνία ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ έλησζε πεξηζζφηεξν εμαληιεκέλν, ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θαη 

κε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο πνπ κειεηήζεθαλ (λνζειεπηηθή 

θξνληίδα, θξνληίδα απφ ηνπο γηαηξνχο, πιεξφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο), θαζψο θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θξνληίδαο.  

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλε πξφζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία (Μαιιηαξνχ θαη ζπλ, 

Κσλζηαληηλίδεο, 2008; Campbell et al., 2001). Ζ πξψηκε απνρψξεζε γηαηξψλ ή 

λνζειεπηψλ απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο επηδξά ζηνλ νξγαληζκφ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. πγθεθξηκέλα, επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ πνπ 

ήδε ππάξρεη, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερνκέλσλ 
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ππεξεζηψλ, αθνχ έρεη βξεζεί φηη ε επάξθεηα ζε πξνζσπηθφ ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

ζλεηφηεηα ησλ αζζελψλ (Aiken et al., 2002), κε αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ζηνπο 

αζζελείο (Whitman et al., 2002), θαζψο θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ζε 

απηνχο θξνληίδα (Aiken et al., 2002). Δπηπιένλ ε απνρψξεζε απηψλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο επηβαξχλεη ηνλ νξγαληζκφ κε ην πςειφ θφζηνο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο (Nursing Executive Committee, 2000).  

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε. (Merllie & Paoli, 2001). Μπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ρακειφηεξε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, απνζηαζηνπνίεζε, 

ρακειφ εζηθφ θαη ζπλδέεηαη κε ελδείμεηο πξνζσπηθήο δπζιεηηνπξγίαο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θπζηθή εμάληιεζε αιιά θαη αξλεηηθή απηνεθηίκεζε (Καληάο, 

1995). 

Αλ έλαο βηβιηνζεθάξηνο γηα παξάδεηγκα, είλαη εμνπζελσκέλνο, ε επίπησζε ηεο 

θφπσζήο ηνπ έρεη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θφπσζεο ελφο 

επαγγεικαηία πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά θαηαζηάζεηο θξίζηκεο γηα ηελ 

δσή ησλ αζζελψλ ηνπ. ηνπο εξγαδφκελνπο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη νξγαληθά ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ζε 

κηθξνελνριήζεηο αιιά θαη ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο. πρλά ζπκπηψκαηα 

ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο (Παπαδάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπινο, 1995 ; 

Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ, 1992) αλαθέξνληαη ε ςπρξφηεηα, ε 

αδηαθνξία, ε έιιεηςε απηνθξνληίδαο, αιιά θαη ελδηαθέξνληνο θαη ζεβαζκνχ πξνο 

ηνπο αζζελείο. Πηζαλέο είλαη θαη νη δηαηαξαρέο ζηελ ςπρηθή πγεία (Brewer & 

Shapard, 2004; Shanafelt et al., 2002) φπσο άγρνο θαη θαηάζιηςε. Δπηπιένλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε δσή ηνπ (Lee et al., 2003), ηελ θνηλσληθή 

(Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ., 2000), αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή, θαζψο επίζεο φηη κπνξεί 

λα είλαη «κεηαδνηηθή» ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο ή ζπλεξγάηεο (Brewer & Shapard, 

2004). Οη επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο μεπεξλνχλ ην άηνκν θαη 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν θαη επεθηείλνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα ηνπο νξγαληζκνχο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί 

λα είλαη δαπαλεξή νδεγψληαο ζε απμεκέλε βξαδχηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζε απνπζίεο θαη ζε κεησκέλε απφδνζε (Brewer & Shapard, 2004). 

ε κειέηε ηνπ Vahey θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2004), ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ λνζειεπηψλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα. Πνιινί εξεπλεηέο 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο αηνκηθέο παξεκβάζεηο απηνθξνληίδαο γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμνπζέλσζεο. Απηέο αθνξνχλ ζηηο 

πξνζπάζεηεο παξέκβαζεο πνπ θάλεη ν ίδηνο ν επαγγεικαηίαο πγείαο. κσο, 
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ζχκθσλα κε ηνπο Maslach et al, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη 

ηνλ νξγαληζκφ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έλαληη ησλ αηνκηθψλ. Οη αηνκηθέο παξεκβάζεηο είλαη 

ζρεηηθά ιηγφηεξν δξαζηηθέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, επηιέγνληαη φκσο θαζφηη είλαη 

«επθνιφηεξν θαη θζελφηεξν λα αιιάδεηο αλζξψπνπο παξά νξγαληζκνχο» 

(Maslach & Jackson, 1986). Έρνπλ πξνηαζεί πνηθίιεο αηνκηθέο παξεκβάζεηο 

(Maslach & Jackson, 1984) αιιά απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

πξνθχπηεη φηη είλαη ιίγεο νη κειέηεο ζηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα ηελ απνθπγή θαη ηελ κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πξφιεςε θαη ε άκεζε 

αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζπλδξφκνπ, πξηλ ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, ε απνζηαζηνπνίεζε θαη ε αδξάλεηα εκθαληζηνχλ (Dakkeret al., 1995; 

Arnold et al., 1995). χκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Καλδξή θαη ζπλ., (2004), ε θαιή 

ζπλεξγαζία θαη πγηήο επηθνηλσλία, ε θαιή νξγάλσζε εξγαζίαο θαη έζησ έλα 

άηππν ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα εξγαζίαο, απνηεινχλ ηζρπξνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ ζζελαξή αληίζηαζε ησλ λνζειεπηψλ ζηνλ θίλδπλν επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

 
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
1 Adali E, Priami M. (2002). Burnout among nurses in intensive care units, internal medicine 

wards and emergency departments in Greek hospitals. ICUs and Nursing Web Journal, 11:1–19.  

2 Aiken L, Clarke SP, Sloane DM. (2002). Hospital staffing, organization, and quality of care: 

Cross-national findings. Int J Qual Health Care, 14:5–13. 

3 Antoniou A.-S. & Antonodimitrakis P. (2001). Levels of job satisfaction and coping strategies of 

occupational stress used by Greek hospital doctors. Proceedings of the 8th Greek Conference of 

Psychological Research, Alexandroupoli. 

4 Arnold J, Cooper C.L & Robertson I.T. (1995). Work Psychology: Understanding human 

behaviour in the work place. 2nd ed, Pitman, London. 

5 Aynsley S, Ortiguera S, Laskowski E, Hartman A, Mullenbach D, Gaines K et al. (2001). 

Preliminary analysis of psychophysiological variables and nursing performance in situations of 

increasing criticality. Mayo Clin Proc, 76:275–284. 

6 Bakker A.B, Killmer C.H, Siegriest J & Schaufeli W.B. (2000). Effort-reward imbalance and 

burnout among nurses. Journal of Advanced Nursing, 31:884-891. 

7 Biaggi P, Peter S, Ulich E. (2003). Stressors, emotional exhaustion and aversion to patients in 

residents and chief residents–what can be done? Swiss Med Wkly, 133:339–346. 

8 Brewer E, Shapard L. (2004). Employee burnout: A meta-analysis of the relationship between 

burnout age or years of experience. Human Resources Development Review, 3:102–123. 

9 Campbell DA, Sonnad SS, Eckhauser EG, Campbell KK, Green field LJ. (2001). Βurnout among 

American surgeons. Surgery, 130:696–705. 

10 Cherniss C. (1980). Professional burnout in human service organizations. New York: Preager. 

11 Cushway D. (1992). Stress in clinical psychology trainees. British Journal of Clinical Psychology, 

31:169-179. 

12 Dekker S. W. A. & Schaufeli W. B. (1995). The effects of job insecurity on psychological health 

and withdrawal: A longitudinal study. Australian Psychologist, 30 (1):57-63. 

13 Duquette A, Kerouac S, Sandhu BK, Beaudet L. (1994). Factors related to nursing burnout: A 

review of empirical knowledge. Issues Ment Health Nurs, 15:337–358. 



 

152 
 

14 Edelwich J, Brodsky A. (1980). Burnout: Stages of Disillusionment in Helping Professions. New 

York: Human Sciences Press. 

15 Firth-Cozens & Payne. (1997). Stress in Health Professionals. In Baum, A.,Newman, S., 

Weinman, J., West R., & Mc Manus, C. (Eds). CambridgeHandbook of sychology, Health and 

Medicine. UK: Cambridge UniversityPress. 

16 Firth-Cozens J. & Payne R, (1999). Stress in Health Professionals: Psychological and 

Organizational Causes and Interventions. U.K.: John Wiley & Sons Ltd. 

17 Fothergill A, Edwards D, Burnard P. (2004). Stress, burnout, coping and stress management in 

psychiatrists: Findings from a systematic review. Int J Soc Psychiatry, 50:54–65. 

18 Freudenberger HJ. (1974). Staff burnout. J Soc Issues, 30:159–165. 

19 Fujiwara K, Tsukishima E, Tsutsumi A, Kawakami N, Kishi R. (2003). Interpersonal conflict, 

social support, and burnout among home care workers in Japan. J Occup Health, 45:313–320. 

20 Gabbe S, Melville J, Mandel L, Walker E. (2002). Burnout in chairs of obstetrics and 

gynaecology: Diagnosis, treatment, and prevention. Am J Obstet Gynecol, 186:601–612.  

21 Garza J, Schneider K, Promecene P, Monga M. (2004). Burnout in residency: A statewide 

study. South Med J, 97:1171–1173. 

22 Griffith J, Steptoe A & Cropley M. (1999). An investigation of coping strategies associated with 

job stress. British Journal of Educational Psychology, 6(4):517-531. 

23 Hannigan B, Edwards D, Coyle D, Fothergill A & Burnard P. (2000). Burnout in mental health 

nurses: findings from the all- Wales stress study. Journal of psychiatric Mental Health Nursing, 7 

(2):127-34. 

24 Jaracz K, Gorna K, Konieczna J. (2005). Burnout, stress and styles of coping among hospital 

nurses. Rocz Akad Med Bialymst, 50(1):216-9. 

25 Jenkins R, Elliott P. (2004). Stressors, burnout and social support: Nurses in acute mental 

health settings. J Adv Nurs, 48:622–631. 

26 Kalliath T, Morris R. (2002). Job satisfaction among nurses. A predictor of burnout levels. JONA, 

32:648–654. 

27 Kilfedder C, Power K, Wells T. (2001). Burnout in psychiatric nursing. J Adv Nurs, 34:383–396. 

28 Lee H, Song R, Suk Cho Y, Lee GZ, Daly B. (2003). A comprehensive model for predicting 

burnout in Korean nurses. J Adv Nurs, 44:534–545. 

29 Leiter MP, Harvie P, Frizzell C. (1998). The correspondence of patient satisfaction and nurse 

burnout. Soc Sci Med, 47:1611–1617. 

30 Maslach C & Jackson S. E. (1984). Burnout in organizational settings. Applied Social 

Psychology Annual, 5:133-153. 

31 Maslach C & Jackson S. E. (1986). Maslach Burnout Inventory (manual), 2nd ed. Palo Alto. 

Consulting Psychologists Press, California. 

32 McMurray JE, Linzer M, Konrad TR, Douglas J, Shugerman R, Nelson K. (2000). The work lives 

of woman physicians results from the physician work life study. The SGIM career satisfaction study 

group. J Gen Intern Med, 15:372–380. 

33 Merllie D, Paoli P. (2001). Γέθα ρξφληα ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

www.disables.gr 

34 Nursing Executive Committee. (2000). Reversing the flight of talent: Nursing retention in an era 

of gathering shortage. Washington, DC, Advisory Board Co. 

35 Papadatou D, Anagnostopoulos F, Monos D. (1994). Factors contributing to the development of 

burnout in oncology nursing. Br J Med Psychol, 67:187–199. 

36 Pines A.M. (1986). Who is to blame for helper‟s burnout? Environmental impact. In C. D. Scott & 

J. Hawk (Eds), Heal Thyself: The Health of Health Care Professionals. New York: Bruner/Mazel 

Publications. 

37 Pines A.M. (1993). Burnout. In L. Goldberger & S. Breznitz (Eds.), Handbook of stress (2nd ed.), 

pp. 386-403. New York: Free Press. 

38 Pines A.M & Aronson E. (1988). Career burnout: Causes nad cures. New York: Free Press. 



 

153 
 

39 Pompili M, Rinaldi G, Lester D, Girardi P, Ruberto A, Tatarelli R. (2006). Hopelessness and 

suicide risk emerge in psychiatric nurses suffering from burnout and using specific defense 

mechanisms.Arch Psychiatr Nurs, 20(3):135-43. 

40 Poncet MC, Toullic P, Papazian L, Kentish-Barnes N, Timsit JF, Pochard F. (2007). Burnout 

Syndrome in Critical Care Nursing Staff. Am J Respir Crit Care Med, 175(7):698-704. 

41 Ramirez AJ, Graham J, Richards MA, Cull A, Gregory WM, Leaning MS. (1995). Burnout and 

psychiatric disorder among cancer clinicians. Br J Cancer, 71:1263–1269. 

42 Shanafelt T, Bradley K, Wipf J, Back A. (2002). Burnout and self-reported patient care in an 

internal medicine residency program. Ann Intern Med, 136:358–367. 

43 Tyler P. & Cushway D. (1998). Stress and well-being in health-care staff: the role of negative 

affectivity, and perceptions of job demand and discretion. Stress Medicine, 14:99-107. 

44 Vachon M. L. S. (1987). Occupational stress in the care of the critically ill, the dying and the 

bereaved. New York: Hemisphere Publ. Co 

45 Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP, Vargas D. (2004). Nurse burnout and patient 

satisfaction. Med Care, 42:II57–II66. 

46 Visser M, Smets E, Oort F, de Haes HC. (2003). Stress, satisfaction and burnout among Dutch 

medical specialists. CMAJ, 168:271–275. 

47 Whitman G, Kim Y, Davidson L, Wolf G, Wang S. (2002). The impact of staffing on patient 

outcomes across speciality units. JONA, 32:12. 

48 Zhu W, Wang ZM, Wang MZ, Lan YJ, Wu SY. (2006). Job burnout and contributing factors for 

nurses. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 37(4):632-5. 

49 Αδαιή Δ, Πξηάκε Δ, Δπαγγέινπ Δ, Τθαληή Μ, Μνχγηα Β. (2002). Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ςπρηαηξηθνχ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ννζειεπηηθή, 41(1):105-114.  

50 Αλαγλσζηφπνπινο Φ, Παπαδάηνπ Γ. (1992). Παξαγνληηθή ζχλζεζε θαη εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε δείγκα λνζειεπηξηψλ. Φπρνινγηθά 

Θέκαηα, 5:183–202. 

51 Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Α.Π.Θ. (2010). χλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

http://health.in.gr/news/article.asp?lngArticleID=161843 

52 Καλδξή Θ, Καιέκε Γ, Μφζρνο Ν. (2004). Σν θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

«burnout syndrome» ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο Σξαχκαηνο ηνπ Γ.Ν. Νίθαηαο. 

Ννζειεπηηθή, 43(1):116-125. 

53 Καληάο Α. (1995). Οξγαλσηηθή - Βηνκεραληθή Φπρνινγία: 3ν κέξνο: Γηεξγαζίεο νκάδαο - 

χγθξνπζε, Αλάπηπμε θαη αιιαγή-Κνπιηνχξα, Δπαγγεικαηηθφ άγρνο, ειιεληθά γξάκκαηα, β΄ έθδ., 

Αζήλα. 

54 Κνπιηεξάθεο Γ, Μεηαιιελνχ Ο, Πάληδνπ Π. (2000). Κνηλσληνινγηθή θαη ςπρνινγηθή 

πξνζέγγηζε ησλ λνζνθνκείσλ/ππεξεζηψλ πγείαο. Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη επίπεδν 

ππεξεζηψλ πγείαο. Σφκνο Β. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα. 

55 Μαιιηαξνχ Μ, Μνπζηάθα Δ, Εάληδνο Η, Κσλζηαληηλίδεο Θ.Κ. (2008). Δπαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζε Πεξηθεξεηαθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν. Ννζειεία 

θαη Έξεπλα, 21: 23-31. 

56 Μνπζηάθα E, Κνπηήο X, Αιεμφπνπινο E, Εάληδνο Δ.I, Καξαδήκαο E. (2010). ρέζε εξγαζηαθνχ 

ζηξεο θαη επηπέδνπ ζσκαηηθήο πγείαο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Τγεία θαη Δξγαζία, 1(2):77-90. 

57 Μνπζηάθα Δ, Αλησληάδνπ Φ, Εάληδνο Δ.Η. (2010). Απηφ-εθηίκεζε δηαηαξαρψλ χπλνπ, ε 

επίδξαζε ηνπο ζηελ πγεία θαη ηα αηπρήκαηα ζηελ εξγαζία θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Τγεία θαη Δξγαζία, 1(2):145-158. 

58 Μνπζηάθα Δ, Εάληδνο Δ.Η  θαη  Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο. (2010). Δθθάλζεηο  ηνπ  Δξγαζηαθνχ 

Άγρνπο ζηελ Φπρηθή θαη ηελ σκαηηθή Τγεία (Έξεπλα ζε Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ). Δθδ. ΠΜ 

ΤΑΔ. Αιεμαλδξνχπνιε. 

59 Παπαδάηνπ Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Φ. (1995). Ζ Φπρνινγία ζην ρψξν ηεο πγείαο. Δθδφζεηο 

Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. 

 



 

154 
 

BURNOUT SYNDROME  
AMONG HEALTH PROFESSIONALS 
 

A. Simitsis, E. Moustaka  and Σ.C. Constantinidis 

 

Program of Postgraduate Studies Health and Safety in Workplace. Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace in Cooperation with depts. νf Public Health and Nursing A΄ of T.E.I. 

Athens. 

 

Abstract: The workplace and the worker is in a relationship of continuous 

interaction, which continually evolves and changes according to the 

circumstances. However, when the work environment is stressful are created 

feelings of mental and physical fatigue and loss of energy and disposal, which 

often leads to burnout. The purpose of this study was, firstly, the search for 

theories of burnout in order to better understand the syndrome and also the 

investigation of burnout among health professionals. The method of this study 

included bibliography research from both the review and the research international 

literature, as well as to Greece and was referred to the “burn out syndrome”. 

Healthcare professionals, doctors and nurses working in hospitals, belong to the 

group at high risk for the occurrence of burnout syndrome and dissatisfaction with 

their work. This syndrome is a serious phenomenon with diverse implications, as it 

may in psychosomatic problems, and social isolation at work. The effects are not 

limited to the well being of health professionals and the level of health service. The 

syndrome affect the patient‟s satisfaction of care provided and the outcome of their 

health. Conclusively: The need for prevention and treatment of the syndrome is 

imperative. Required future surveys to better understand the syndrome, to 

highlight effective measures of intervention. The improvement of the level of health 

service is possible to be managed through the promotion of wellbeing of health 

care personnel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
hυgeίa@εργασiα  2(3): 143-154 



 

155 
 

ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ  
Δ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ  
 

Γεκήηξηνο Σπκπήο1, Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο2 θαη Υ. Κνπηήο3 

 
1. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο 

θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Ηαηξηθήο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζε ζχκπξαμε 

κε ηα Σκήκαηα Γεκφζηαο Τγηεηλήο θαη Ννζειεπηηθήο Α ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, 2. Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ, 3. Σκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο ΣΔΗ Αζήλαο. 

 

 

Πεξίιεςε: Οη επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα 

«Ξελνδνρεία - Δζηηαηφξηα - Σξνθνδνζία», πνπ είλαη γλσζηέο κε ην γεληθφ φξν 

«HORECA». Οη πεξηζζφηεξνη ζεκαληηθνί επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθνδνζίαο είλαη θπζηθνί θαζψο θαη ςπρνθνηλσληθνί. ηνπο 

θπζηθνχο θηλδχλνπο πεξηιακβάλνληαη: παξαηεηακέλε νξζνζηαζία, κεηαθνξά 

θνξηίσλ, θνπξαζηηθέο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, εξγαζία είηε ζε ρακειέο είηε 

ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θνςίκαηα, εγθαχκαηα, πηψζεηο απφ χςνο ή ιφγσ 

νιηζζεξψλ δαπέδσλ. ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο πεξηιακβάλνληαη: 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, αζπλερέο θαη αθαλφληζην σξάξην, κεγάινο φγθνο 

εξγαζίαο ππφ ζπλζήθεο ρξνληθήο πίεζεο, ρακειφο πξνζσπηθφο έιεγρνο επί ηεο 

εξγαζίαο, ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δχζθνιεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ αξρηκαγείξσλ.   

 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ» 

 

Απφ ην 1950 ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο (International Labor Office – ILO) καδί 

κε ην Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization – WHO) έρνπλ 

εηζάγεη ηνλ φξν «Τγεία θαη Αζθάιεηα ζην ρψξν ηεο Δξγαζίαο» ή φπσο άιιεο 

θνξέο αλαθέξεηαη σο «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο». Ο φξνο 

επηθαηξνπνηήζεθε ην 1995 θαη πιένλ πεξηγξάθεηαη σο: «ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

ηεο εξγαζίαο ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή θαη δηαηήξεζε ζην πςειφηεξν δπλαηφ 

επίπεδν ηεο θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια 

ηα επαγγέικαηα, ζηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ζαλάηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη γεληθφηεξα απφ αλζπγηεηλνχο 

παξάγνληεο, θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα ζπλάδεη κε θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ» [6]. Έλαο άιινο απινχζηεξνο νξηζκφο είλαη: «Ζ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο είλαη έλαο δηεπηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αθνξά ηε 
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δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο» [14]. 

Σν δήηεκα ηεο «Τγηεηλήο θαη ηεο Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο» είλαη ηφζν ζεκαληηθφ, 

ψζηε πάξα πνιιέο ρψξεο λα έρνπλ ζπζηήζεη αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζην ζέκα. ηελ Διιάδα ν αληίζηνηρνο νξγαληζκφο είλαη ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο – ΔΛ. ΗΝ. Τ. Α.Δ. [32]. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη απφ ην 1985 ηδξχζεη ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ 

Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία (European Agency European Agency for Safety 

and Health at Work, EU-OSHA) κε έδξα ην Bilbao ηεο Ηζπαλίαο [6].  

 
1.2 ΟΓΖΓΗΑ - ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ Δ.Δ. έρνληαο εδψ θαη πνιιά ρξφληα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο Aζθάιεηαο ζηελ 

Eξγαζία ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο έρεη απφ ην 1989, εθδψζεη βαζηθή 

Οδεγία πιαίζην (89/391/ΔΟΚ) κε ζηφρν «ηελ πξναγσγή ηεο βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία». Ζ Οδεγία 

εθαξκφδεηαη ζ‟ φινπο ηνπο ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, εθηφο 

απφ νξηζκέλεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε Οδεγία, 

ηφζν νη εξγνδφηεο φζν θαη νη εξγαδφκελνη δεζκεχνληαη απφ κηα ζεηξά 

ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο είλαη [33]: 

Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ 

Να εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε φιεο ηηο 

πιεπξέο ηεο εξγαζίαο, θπξίσο κε βάζε ηηο απαξηζκνχκελεο γεληθέο αξρέο 

πξφιεςεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Να αμηνινγνχλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, αθφκε θαη θαηά ηελ επηινγή ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ εμνπιηζκνχ θαη θαηά ηε δηεπζέηεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη λα 

δεκηνπξγνχλ ππεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. 

Να θαηαγξάθνπλ θαη λα αλαγγέιινπλ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα. 

Να νξγαλψλνπλ ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, ηελ ππξαζθάιεηα, ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα 

ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ θαη άκεζνπ θηλδχλνπ. 

Να πιεξνθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, λα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πιαίζην φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θαηά ηελ εξγαζία. 

Να εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε εξγαδφκελνο θαηαξηίδεηαη επαγγεικαηηθά επαξθψο θαη 

θαηάιιεια, φζνλ αθνξά ηελ Aζθάιεηα θαη ηελ Yγεία θαηά ηελ Eξγαζία. 

Τπνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ 

Να ρξεζηκνπνηνχλ κε ζσζηφ ηξφπν ηηο κεραλέο θαη ηα άιια κέζα, ηνλ εμνπιηζκφ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο. 

Να επηζεκαίλνπλ θάζε εξγαζηαθή θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ζνβαξφ θαη 

άκεζν θίλδπλν θαη θάζε ειάηησκα ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 
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Να ζπλεηζθέξνπλ έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν εξγνδφηεο ζηελ 

εμαζθάιηζε αζθαινχο θαη αθίλδπλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ. 

 
2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ, 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

 

Ο ρψξνο ησλ μελνδνρείσλ - εζηηαηνξίσλ - ηξνθνδνζίαο είλαη παλεπξσπατθά 

γλσζηφο κε ηα αξρηθά HORECA (Hotels, Restaurants, Caterings). χκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία [5,6] ν θιάδνο 

απαζρνιεί πεξίπνπ 7,8 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, φπνπ ην 48% είλαη θάησ ησλ 35 

εηψλ, ελψ πάλσ απφ 55 εηψλ είλαη κφιηο ην 10%. ε φ,ηη αθνξά ην θχιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ππεξηεξεί ειαθξά ην γπλαηθείν, κε πνζνζηφ 54%. χκθσλα κε ηελ 

ίδηα έθζεζε, ν θιάδνο ζεσξείηαη κηα θαιή αθεηεξία γηα ηελ είζνδν λέσλ θαη 

κάιινλ αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ρακειφ, δεδνκέλνπ φηη ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ 

είλαη ζρεηηθά ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

 
3. ΔΡΓΑΗΑΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

 

Οη θίλδπλνη, νη νπνίνη απεηινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην θιάδν ησλ μελνδνρείσλ, 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο (ζην εμήο ζην 

θείκελν ζα αλαθέξνληαη σο ΔΣ), κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο [32]: 

 κεραληθνί θίλδπλνη 

 ζεξκηθνί θίλδπλνη 

 θίλδπλνη απφ θπζηθνχο/ ρεκηθνχο/ βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

 εξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

 θίλδπλνη απφ πηψζεηο 

 θίλδπλνη απφ έθξεμε/ππξθαγηά 

 θίλδπλνη ειεθηξνπιεμίαο 

 θίλδπλνη απφ θηεξηαθέο δνκέο 

 θίλδπλνη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

 νξγαλσηηθνί θίλδπλνη 

 γεληθνί θίλδπλνη 

 

Οη παξαπάλσ εξγαζηαθνί θίλδπλνη δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο νκάδεο: (α) απηνχο 

πνπ αθνξνχλ ηελ Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο, (β) απηνχο πνπ άπηνληαη ηεο Τγηεηλήο 

ηεο Δξγαζίαο 

ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηφζν νη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηελ «Αζθάιεηα 

ηεο Δξγαζίαο» φζν θαη ηελ «Τγηεηλή ηεο Δξγαζίαο». Δπίζεο, ζα αλαθεξζνχλ 

εθηελψο ηξφπνη θαη κέζα πξνζηαζίαο απφ ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 
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4. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 
4.1 ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Σφζν ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο φζν θαη ζην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ ππάξρεη 

εμνπιηζκφο, ν νπνίνο απνηειεί δπλεηηθφ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ιφγσ:  

(α) ηεο θίλεζεο πεξηζηξεθφκελσλ αμφλσλ θαη θπιίλδξσλ,  

(β) ηεο θίλεζεο πιαθψλ θαη  

(γ) ηεο θίλεζεο θνπηηθψλ εξγαιείσλ.  

Οξηζκέλα κεραλήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ελέρνπλ κεραληθνχο θηλδχλνπο γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη [5, 11, 13, 16, 19, 29]: 

 κεραλήκαηα θνπήο θξεάησλ 

 ρξήζε θνπηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. καραίξηα, κπαιηάδεο θ.ά.) 

 αιεζηηθά κεραλήκαηα θαη αλακηθηήξεο 

 δπκσηήξηα 

 κεραλήκαηα θπιηλδξίζκαηνο 

 πιπληήξηα βηνκεραληθνχ ηχπνπ  

 

Ζ πξνζεθηηθή θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ, πνπ ελέρεη ν εμνπιηζκφο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη 

εξγαδφκελενη γηα απηνχο θαη ζπλαθφινπζα λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα ηνπο 

απνθεχγνπλ. Μηθξνί ηξαπκαηηζκνί κπνξεί λα πξνέιζνπλ θαη απφ ηελ εξγαζία ζην 

ρψξν ησλ πιπληεξίσλ, απφ ζξαχζκαηα ησλ γπάιηλσλ πιηθψλ (π.ρ. πνηήξηα) ή 

θαηά ην πιχζηκν αηρκεξψλ εξγαιείσλ, φπσο καραίξηα θ.ά. 

 
4.2 ΘΔΡΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ζεξκηθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη επαπεηινχλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ΔΣ. Οη θίλδπλνη απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ ηελ 

επαθή κειψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε θαπηέο επηθάλεηεο ή κε «γπκλή θιφγα» 

(εγθαχκαηα). νβαξφηαηα, επίζεο, εγθαχκαηα κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαη απφ ηελ 

επαθή κε θαπηά πγξά, φπσο λεξφ, ιάδη, ή ηξφθηκα θαζψο θαη αηκφ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηνπο θηλδχλνπο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ, είλαη απηνί πνπ απαζρνινχληαη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο. Ζ 

πηζαλφηεηα πξφθιεζεο εγθαπκάησλ απμάλεηαη θαη απφ ηνπο έληνλνπο 

εξγαζηαθνχο ξπζκνχο, νη νπνίνη απαληψληαη θαηά ηηο ψξεο αηρκήο, ζηνπο ρψξνπο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. Δγθαχκαηα είηε απφ θαπηφ λεξφ είηε απφ αηκφ 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαη ζην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ [3, 5, 6, 13, 15, 19, 26, 27, 

29]. Οξηζκέλα κεραλήκαηα ή δηαδηθαζίεο, πνπ ελέρνπλ ζεξκηθνχο θηλδχλνπο γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη: 

 κεραλήκαηα ςεζίκαηνο (εζηίεο, θνχξλνη, ζράξεο, θξηηέδεο θ.ά.) 

 θαηά ην ρεηξηζκφ δεζηψλ θαγεηψλ, λεξνχ ή ιαδηψλ 
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4.3 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ 

 

Οη θίλδπλνη απφ πηψζεηο αθνξνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη εξγαδφκελνη 

απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ πάλσ ηνπο, θαζψο θαη πηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

χςνο ή θαη ζην ίδην επίπεδν. 

Πηψζεηο εξγαδνκέλσλ απφ χςνο ή απφ νιίζζεζε: νη πηψζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα ζπκβνχλ ζε εξγαδνκέλνπο ζε ΔΣ είλαη είηε απφ θάπνην χςνο είηε κεηά απφ 

νιίζζεζε ζην δάπεδν.  

Οη πηψζεηο απφ χςνο ζπκβαίλνπλ π.ρ. φηαλ ππάξρεη ππεξπςσκέλε ξάκπα 

εθθφξησζεο ζην ρψξν ησλ απνζεθψλ ή απφ ζθάιεο. Δπίζεο, απμεκέλνο είλαη ν 

θίλδπλνο νιίζζεζεο ζην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο λεξνχ, πνπ 

ελδερνκέλσο λα πεξηέρεη θαη απνξξππαληηθά.  

Δπηθίλδπλα νιηζζήκαηα κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ θαη απφ θαθή νξγάλσζε ηνπ 

ρψξνπ, απφ εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θαθή δηεπζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή 

αθφκα θαη απφ κηθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κέζα ζην ρψξν (π.ρ. κηθξά 

θξάζπεδα). Δπίζεο, ζπρλή αηηία νιηζζεκάησλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θζαξκέλν 

δάπεδν ή ηα ζθαιηά. 

Πηψζεηο αληηθεηκέλσλ: Σφζν ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο, φζν θαη ζην ρψξν ησλ 

απνζεθψλ θαη πιπληεξίσλ, ππάξρνπλ εξκάξηα, ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη 

αληηθείκελα, φπσο, πηάηα, γπαιηθά θ.ά. Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο θαη 

κάιηζηα ππφ ηνπο ηαρείο ξπζκνχο, πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηηο ψξεο αηρκήο, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα πηψζεο αληηθεηκέλσλ απφ απηά. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη 

ζην ρψξν ησλ απνζεθψλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε απνζήθεπζε 

γίλεηαη, θπξίσο, θαζ‟ χςνο [1, 2, 5, 13, 18, 20, 21, 22].  

Οξηζκέλα κεραλήκαηα ή εγθαηαζηάζεηο, πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο απφ πηψζεηο γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο, είλαη: 

 αλειθπζηήξεο 

 ζθάιεο 

 δάπεδα κε νπέο (π.ρ. απνρέηεπζε) ή αλσκαιίεο 

 εξκάξηα απνζήθεπζεο 

 
4.4 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΚΡΖΞΖ / ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

 

Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο ζηνπο ρψξνπο ΔΣ είλαη κηα πηζαλφηεηα, θάζε άιιν παξά 

ακειεηέα, εηδηθά ζηνπο ρψξνπο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ, απφ ηηο ζεξκαληηθέο 

πιάθεο, ηε θιφγα γθαδηνχ ή αθφκα θαη απφ απηαλάθιεμε θαπηνχ ιαδηνχ. Έθξεμε 

κπνξεί θαη λα πξνθιεζεί θαη απφ δηαξξνή γθαδηνχ, ελψ ππξθαγηά κπνξεί λα 

πξνθιεζεί θαη απφ βξαρπθχθισκα θαισδίσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. πρλφ αίηην 

ππξθαγηάο κπνξεί λα απνηειέζνπλ νη ζσιήλεο εμαεξηζκνχ ηεο θνπδίλαο, φπνπ νη 

ιηπαξνί αηκνί πνπ απάγνληαη, θαζηδάλνπλ θαη κπνξεί λα αλαθιεγνχλ, φηαλ νη 

ζσιήλεο ζεξκαλζνχλ θαη πάιη [1, 2, 3, 6, 8, 26, 29, 30, 32]. 
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4.5 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΜΔ 

 

Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο εμαξηάηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο νη θηεξηαθέο ππνδνκέο. Πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη ε 

ζηαηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ θηεξίνπ έλαληη ηνπ εμνπιηζκνχ, δειαδή απφ ην βάξνο 

ηνπ θαζψο θαη ηηο ηπρφλ δνλήζεηο ηνπ. Κξίζηκε είλαη ε δνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ 

θηεξίνπ έλαληη ζεηζκνχ, εηδηθά ζε ρψξεο κε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ε 

Διιάδα. Ο ρψξνο πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζζεί θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθνί νδνί δηαθπγήο (έμνδνη θηλδχλνπ). Σέινο, εάλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλειθπζηήξεο ή άιινη απηνκαηηζκνί, ζα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη γηα βηνκεραληθή ρξήζε [13, 27, 30, 32, 33].  

 
4.6 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ 

 

Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο είλαη ππαξθηφο απφ θάζε κεράλεκα ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ ξεχκα. Δμνπιηζκφο πνπ ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ ξεχκα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ ΔΣ, απφ ην ρψξν ηεο θνπδίλαο κέρξη ην 

ρψξν ησλ πιπληεξίσλ, φπνπ θαη εθεί ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

θαζψο θαη λεξφ ή αηκφο [1, 2, 4, 6, 13, 17, 19, 28, 29]. 

 
5. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 
5.1 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΦΤΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

ηνπο θηλδχλνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη: (α) ζεξκνθξαζία, 

(β)  πγξαζία, (γ) πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο - αεξηζκφο, (δ) ζφξπβνο (ε) θσηηζκφο. 

Θεξκνθξαζία: Ζ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Αθφκα 

θαη ζρεηηθά βξαρεία παξακνλή ηνπ αλζξψπνπ ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο δξα 

απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ. Καηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνπδίλαο 

ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ζεκαληηθά, απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο 

βξαζηήξεο, ηνπο θνχξλνπο, ηηο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο θαη ηηο «θξηηέδεο». 

ηαδηαθά ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαη κπνξεί λα θζάζεη, κε επθνιία, ζε ηηκέο 

πνπ ε εξγαζία δηεθπεξαηψλεηαη κε κεγάιν βαζκφ δπζθνξίαο, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί ζπρλά ηε γελεζηνπξγφ αηηία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Δηδηθά ηνπ 

θαινθαηξηλνχο κήλεο, νη ζεξκνθξαζίεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

έληνλν ξπζκφ δνπιεηάο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έληνλν κπτθφ θάκαην θαη 

εμάληιεζε θαη ζε παξαηεηακέλε θαηάζηαζε λα έρνπκε κέρξη θαη ζεξκνπιεμία [1, 

5, 6, 13, 16, 24, 26, 30]. Σν δήηεκα ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, νη ΔΣ 

πξνζπαζνχλ λα ην αληηκεησπίζνπλ κε ζπζηήκαηα ςχμεο (air-condition), ηα νπνία 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα ζπκβεί εάλ ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ 
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ζπζηεκάησλ ςχμεο είλαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα είλαη 

εθηεζεηκέλνη ζην ςπρξφ ξεχκα αέξνο πνπ παξάγνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, ελδερνκέλσο, λα είλαη θαη 

ζνβαξά. ηηο ΔΣ δελ ζπλαληψληαη κφλν πςειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο 

αιιά θαη ρακειέο, έσο θαη πνιχ ρακειέο ζηηο απνζήθεο ςχμεο (2-40C) θαη 

θαηάςπμεο (-23 έσο -400νC). Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

ζαιάκνπο απηνχο, ζπλήζσο δελ είλαη κεγάινο θαη θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο, π.ρ. κεγαιχηεξνο θαηά ηελ παξαιαβή θαη κηθξφηεξνο θαηά ηε 

δηαθίλεζή ηνπο. Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

απφηνκε ελαιιαγή ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην ζεξκφ ζην ςπρξφ 

πεξηβάιινλ θαη κεηά πάιη ζην ζεξκφ. ζν πην πνιιέο είλαη απηέο νη ελαιιαγέο 

ηφζν ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηίζεηαη ε πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 

Τγξαζία: Ζ πγξαζία είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζνβαξά ηε επαγγεικαηηθή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΔΣ. Απμεκέλα 

πνζνζηά πγξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα, κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νδεγνχλ 

ζε εμάληιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε απψιεηα ζπγθέληξσζεο ζηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ. Τςειά επίπεδα πγξαζίαο κπνξεί λα 

παξαηεξεζνχλ ζην ρψξν πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, θπξίσο ιφγσ ησλ αηκψλ 

πνπ παξάγνληαη θαηά ην βξαζκφ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ζηνλ ρψξν ησλ 

πιπληεξίσλ, εμ αηηίαο ησλ αηκψλ πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηα πιπληήξηα. 

Πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο – αεξηζκφο: ην ρψξν ηεο θνπδίλαο ε πνηφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο ζπλερψο επηβαξχλεηαη απφ ηνπο αηκνχο θαη ηηο νζκέο, πνπ ζπλερψο 

εθιχνληαη απφ ηα θαγεηά πνπ καγεηξεχνληαη. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο δπζάξεζηε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 

απνζπψληαο ηνπο ηελ πξνζνρή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Δπίζεο, 

δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ε εηζπλνή θαπλνχ, γηα παξαηεηακέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα ζρεκαηηζζεί δπζάξεζηε θαη αλζπγηεηλή 

αηκφζθαηξα ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξνλνθφξα 

νρήκαηα κεηαθνξάο (clark), κε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ παξάγνπλ 

θαπζαέξηα [1, 5, 6, 13, 16, 24, 26, 30]. Δπηβαξπκέλε, έζησ ηνπηθά θαη γηα ζρεηηθά 

βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ε αηκφζθαηξα φηαλ είλαη γεκάηε κε 

κηθξνζσκαηίδηα, δειαδή ζθφλε ε νπνία φηαλ εηζπλέεηαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ην 

αιεχξη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηηο ΔΣ.  

Θφξπβνο: Ο ζφξπβνο ζπλνδεχεη φιεο ζρεδφλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπλεπψο θαη ηελ εξγαζία ζηηο ΔΣ. Χο ζφξπβνο ελλνείηαη φρη κφλν ν ζφξπβνο απφ 

ηελ ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη κεραλψλ αιιά θαη απφ ηελ αλζξψπηλε νκηιία. 

Τςειά επίπεδα ζνξχβνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θνπδίλα, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν 

εξγαζηαθήο αηρκήο, φπνπ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ θαη πνιχ άλζξσπνη ηαπηφρξνλα 

εξγάδνληαη καδί. ηνπο ζνξχβνπο απηνχο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν ζπλερήο 

ζφξπβνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα πςειά επίπεδα 
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ζνξχβνπ ζηελ θνπδίλα, θαηά ηηο ψξεο αηρκήο, αζθαιψο δελ δεκηνπξγνχλ άκεζα 

πξνβιήκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά ε καθξνρξφληα έθζεζή ηνπο ζε απηνχο, 

ζηαδηαθά κεηψλεη ηελ αθνπζηηθή ηθαλφηεηά ηνπο. Θφξπβνο αλαπηχζζεηαη επίζεο 

θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ πιπληεξίσλ, εηδηθά εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά 

παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο απηφκαηα πιπληήξηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζφξπβνο 

είλαη ζπλερήο θαη πξαγκαηηθά εθλεπξηζηηθά κνλφηνλνο θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο 

κηθξν-ζπγθξνχζεηο ηνπ γπάιηλνπ εμνπιηζκνχ κεηαμχ ηνπο (π.ρ. πνηήξηα).     

Φσηηζκφο: Ζ θαιή πνηφηεηα θσηηζκνχ, είηε θπζηθνχ είηε ηερλεηνχ, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ επεμία 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Δηδηθά ζηνπο ρψξνπο ηεο θνπδίλαο, ε πηζαλφηεηα αλεπηζχκεηα 

ρακειήο έληαζεο θσηηζκνχ είλαη ζρεηηθά απμεκέλε. Ζ αηηία είλαη φηη αθελφο κελ ν 

ρψξνο απηφο θπξηαξρείηαη απφ απμεκέλν φγθν εμνπιηζκνχ αθεηέξνπ δε δηφηη νη 

θνπδίλεο, ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ πνιιά παξάζπξα ή πφξηεο παξά κφλν ηηο 

ειάρηζηεο δπλαηέο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη απφιπηα πξαθηηθέο αλάγθεο [1, 5, 

6, 13, 16, 24, 26, 30]. 

 
5.2 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Υξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ: ηηο ΔΣ ρξεζηκνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ρεκηθψλ 

νπζηψλ γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο : θαζαξηζηηθά δαπέδνπ θαη ρψξσλ, 

θαζαξηζηηθά γηα πηάηα θαη γπαιηθά, θαζαξηζηηθά γηα θνχξλνπο θαη άιιν 

εμνπιηζκφ, πξντφληα απεληνκψζεσλ θαη κπνθηνλίαο θ.ά. [5, 9, 32]. Σα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ κπνξεί λα είλαη εξεζηζκνί 

καηηψλ, βιελλνγφλσλ ή ηνπ δέξκαηνο. Δξεζηζκνί ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα 

πξνέιζνπλ θαη απφ παξαηεηακέλε επαθή ησλ ρεξηψλ κε δεζηφ λεξφ κε 

απνξξππαληηθά, π.ρ. ζην ρψξν ηεο ιάληδαο. 

Ακίαληνο: Ο ακίαληνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εδψ θαη δεθαεηίεο ζε πιήζνο πιηθψλ, 

απφ ζσιελψζεηο θαη θνχξλνπο κέρξη ππξίκαρα ξνχρα θαη ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. 

Οη ίλεο ηνπ ακηάληνπ είλαη απηέο πνπ ηνπ δίλνπλ ηηο κνλαδηθέο απηέο ηδηφηεηεο. 

κσο, νη ίλεο απηέο επζχλνληαη θαη γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν 

ακίαληνο ζηελ πγεία καο. Οη ειεχζεξεο ίλεο ακηάληνπ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αέξα 

κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηα θπζηθά θίιηξα πνπ έρεη ην ζψκα καο (δει. ηε κχηε, 

ηνπ πλεχκνλεο θ.ιπ.) θαη λα εηζρσξήζνπλ βαζηά κέρξη ηηο θπ- ςειίδεο ησλ 

πλεπκφλσλ. Ο ακίαληνο είλαη επηθίλδπλνο φηαλ ππάξρνπλ αησξνχκελεο ίλεο 

ακηάληνπ ζηνλ αέξα ή ην ρψξν. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα πιηθά ακηάληνπ ζπάζνπλ 

ή δηαηαξαρζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνδεζκεχζνπλ πνιχ κηθξέο ίλεο, ηθαλέο λα 

εηζέιζνπλ ζην ζψκα κε ηελ εηζπλνή. Ζ πνζφηεηα ησλ επηβιαβψλ ηλψλ πνπ 

απνδεζκεχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ακηάληνπ θαη ηε 

κνξθή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί (πιάθεο, κφλσζε, ακηαλην-ηζηκέλην θ.ιπ.). Οη 

αζζέλεηεο πνπ πξνθαιεί ν ακίαληνο αθνξνχλ θπξίσο θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα 

(κεζνζειίσκα), ακηάλησζε, θαξθίλν ζηνκάρνπ, θαξθίλν εληέξνπ θαη θαξθίλν 

ιάξπγγα [6]. Καηά ην παξειζφλ θαηαζθεπάδνληαλ θνχξλνη κε πιαθίδηα ακηάληνπ, 
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απνρεηεπηηθνί ζσιήλεο, ζηέγεο θ.ά., ηα νπνία πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ κε εηδηθή 

δηαδηθαζία, φπσο πξνβιέπεηαη κε εηδηθή λoκνζεηηθή δηάηαμε.  

 
5.3 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Οη εξγαδφκελνη ζηηο ΔΣ είλαη εθηεζεηκέλνη θαη ζε βηνινγηθνχο θηλδχλνπο (biological 

risks). Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο έρνπλ αλαγλσξηζζεί εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα (π.ρ. ερηλφθνθθνο), ελψ αληίζεηα, θάπνηνη άιινη έρνπλ εληνπηζζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «αλαδπφκελνη 

βηνινγηθνί θίλδπλνη» (emerging biological risks). Ζ έλλνηα «αλαδπφκελνο 

βηνινγηθφο θίλδπλνο» έρεη απνδνζεί ζε εθείλνπο ηνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη έρνπλ 

ζπλδεζεί, ηειεζίδηθα, κε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε γελεζηνπξγφο 

αηηία ήηαλ  άγλσζηε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ή είρε (ιαλζαζκέλα) απνδνζεί ζε 

άιινπο παξάγνληεο. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηνλ φξν  «αλαδπφκελνο 

βηνινγηθφο θίλδπλνο» ίζσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη, θαηά 

θπξηνιεθηηθή έλλνηα, αλαδπφκελνη βηνινγηθνί θίλδπλνη, φπσο είλαη νη ηνί ησλ δψσλ, 

πνπ κεηαιιαζζφκελνη απεηινχλ λα εηζβάινπλ θαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

(π.ρ. πεξηπηψζεηο ηνπ «ηνχ ησλ πηελψλ» - avian influenza, θαζψο θαη ηνπ «ηνχ 

ησλ ρνίξσλ») ή λένη παζνγφλνη βηνινγηθνί παξάγνληεο, φπσο ηα «prions» 

(πεξίπησζε ηεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο) [7]. Να ππνγξακκηζζεί, φηη 

βαζηθφηαηε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ΔΣ είλαη λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε λσπά δσηθά ηξφθηκα, πνπ πξνέξρνληαη απφ πγηή δψα. Δάλ, 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε πξνυπφζεζε απηή δελ ηεξείηαη, νη εξγαδφκελνη ζηηο ΔΣ 

είλαη εθηεζεηκέλνη ζε πνιιέο δσνλφζνπο, φπσο ε «κεηαδηδφκελε ζπνγγψδεο 

εγθεθαινπάζεηα (transmissible spongiform encephalopathies - TSEs), ν 

ερηλφθνθθνο (Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus), ν κειηηαίνο 

ππξεηφο (Brucella melitensis), ε επαηίηηδα ηχπνπ Δ, νη ηνί ηχπνπ “Υάληα”, θ.ά. 

πλεπψο, είλαη απαξαίηεην, ηα λσπά πξντφληα (θξέαο, ςάξηα, ιαραληθά) λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά HACCP ή ISO, πνπ βεβαηψλνπλ φηη νξηζκέλνη, 

ηνπιάρηζηνλ, απφ ηνπο βαζηθνχο βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, πνπ κπνξεί λα 

απεηιήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο ΔΣ, έρνπλ εμαιεηθηεί. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη απηνλφεην φρη κφλν απφ λνκνζεηηθή ππνρξέσζε αιιά θαη απφ 

ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε, νη εξγαδφκελνη ζηηο ΔΣ λα είλαη πγηείο, κεηά απφ 

πιήξεηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο θαιφ είλαη λα επαλαιακβάλνληαη ζε εηήζηα 

βάζε [7]. 

Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ε θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ, πνπ νη ίδηνη 

νη εξγαδφκελνη παξάγνπλ ζηηο ΔΣ, δελ είλαη κία αζπλήζηζηε πξαθηηθή. πρλά νη 

εξγαδφκελνη δνθηκάδνπλ ηα ηξφθηκα πνπ νη ίδηνη παξάγνπλ ή αθφκε γεπκαηίδνπλ ή 

δεηπλνχλ πξηλ ή κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπο. πλεπψο, ππφ ηελ επξεία έζησ 

έλλνηα, ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ επαπεηινχλ ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη ηξνθνγελείο, δειαδή εθείλνη, 
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πνπ γηα λα εθδεισζνχλ ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζην αλζξψπηλν νξγαληζκφ δηα 

ηεο ηξνθήο. 

Οη Βηνινγηθνί Κίλδπλνη πνπ απεηινχλ, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηηο κνλάδεο ΔΣ, είλαη νη αθφινπζνη: Αλζεθηηθά ζε αληηβηνηηθά 

βαθηήξηα: Ζ ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζηελ θηελνηξνθία είλαη δηαδεδνκέλε, ζπλήζσο 

γηα ηελ ζεξαπεία ινηκψμεσλ άιινηε δε γηα ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ησλ δψσλ 

(Ζ.Π.Α.). κσο, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, έρεη απνδεηρζεί φηη ε θαηάρξεζή  ή 

ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ αλζεθηηθψλ ζηα 

αληηβηνηηθά απηά, νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη θαη παζνγφλα. Οξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα αλζεθηηθψλ ζε αληηβηνηηθά βαθηεξίσλ είλαη [7]: 

 Staphylococcus aureus: αλζεθηηθφ ζηα αληηβηνηηθά methicillin/oxacillin (MRSA) 

 Staphylococcus aureus: αλζεθηηθφ ζε γιπθνπεπηηδηθνχο αλαζηνιείο 

(glycopeptide 

 intermediate, GISA). 

 Staphylococcus aureus: ελδηάκεζεο αλζεθηηθφηεηαο (vancomycin-intermediate 

VISA). 

 Enterococci: αλζεθηηθφ ζην αληηβηνηηθφ vancomycin (VRE). 

 Streptococcus pneumonia: αλζεθηηθφ ζην αληηβηνηηθφ penicillin (PRSP). 

 Mycobacterium tuberculosis: πνιπαλζεθηηθφ ζε ζεηξά αληηβηνηηθψλ     

(multidrug-resistant  

 tuberculosis, MDR-TB). 

 Mycobacterium tuberculosis: επξέσο αλζεθηηθφ αληηβηνηηθά (extensively drug-

resistant  

 tuberculosis, XDR-TB). 

 Escherichia coli θαη Salmonellae: πνιπαλζεθηηθά ζε αληηβηνηηθά ζηειέρε. 

 Acinetobacter spp.: αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά carbapenem. 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ λσπψλ ηξνθίκσλ, νη εξγαδφκελνη 

ζηηο ΔΣ κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή κε αλζεθηηθά ζε αληηβηνηηθά βαθηήξηα, κε 

πηζαλέο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο. Οη κηθξννξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε ηε κνξθή αεξνιχκαηνο (aerosol), 

κέζσ ηεο ζηνκαηηθήο νδνχ, κεηά απφ επηκφιπλζε ησλ ρεξηψλ ή κέζσ 

ηξαπκαηηζκψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ επηκνιπζκέλα ηξφθηκα.  

Σξνθνηνμηλνγφλα θαη ινηκνγφλα βαθηήξηα: Αλ θαη ηα ηξφθηκα πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ζηηο ΔΣ πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο, ε πηζαλφηεηα επηκνιχλζεσλ δελ είλαη κεδεληθή. πλεπψο, 

πάληα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα νη εξγαδφκελνη ζηηο ΔΣ λα θαηαλαιψζνπλ, έζησ θαη 

δνθηκαζηηθά, επηκνιπζκέλα κε παζνγφλα βαθηήξηα ηξφθηκα, κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα λα λνζήζνπλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά. 

Δλδεηθηηθά, ζηελ νκάδα απηή αλήθνπλ είδε Salmonellae, E. coli θ.ά. [7].  

Legionella spp.: ηηο ΔΣ πνπ ην ζχζηεκα ςχμεο είλαη «πχξγνο ςχμεο», ειινρεχεη 

ν θίλδπλνο ηνπ παζνγφλνπ βαθηεξίνπ Legionella spiralis, πνπ επηβηψλεη ζηελ 

πδαηνδεμακελή ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν βαθηήξην πξνθαιεί ηελ ιεγφκελε «λφζν ησλ 
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ιεγεσλαξίσλ», πνπ πξνθαιεί ζνβαξφηαηα πλεπκνλνινγηθά πξνβιήκαηα, ζπρλά 

κε ηειηθή θαηάιεμε ην ζάλαην [7]. 

Σξνθνγελείο ηνί: Τπάξρνπλ ηνί νη νπνίνη επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα θαη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ ηξνθίκσλ, λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθέο 

δειεηεξηάζεηο. Μεηαμχ άιισλ ζηνπο ηνχο ηεο νκάδαο απηήο αλήθνπλ απηνί ηνπ 

ηχπνπ Norwalk (γαζηξεληεξίηηδεο) αιιά θαη νη ηνί ηεο επαηίηηδαο Α (HAV).  

Ηνί πξνεξρφκελνη απφ δψα: Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νξηζκέλνη ηνί 

πνπ ελδεκνχλ απνθιεηζηηθά ζηα δψα, έρνπλ, πηζαλφηαηα πεξηζηαζηαθά, 

θαηαθέξεη λα εηζβάιινπλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ 

ε πεξίπησζε ηνπ ιεγφκελνπ «ηνχ ησλ πηελψλ» θαη ηνπ «ηνχ ησλ ρνίξσλ», φπνπ 

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, άκεζνο ήηαλ ν θίλδπλνο θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε 

ΔΣ, δηφηη έξρνληαλ ζε επαθή κε ηα λσπά πνπιεξηθά. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

φπνπ ππήξραλ θφβνη γηα κεηάδνζε ηψλ ησλ δψσλ ζε αλζξψπνπο, είρε γίλεη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα πξφζζεηα κέηξα πξνθχιαμεο (κάζθα, γάληηα) θαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε λσπά θξέαηα θαη πνπιεξηθά φπσο, 

κεηαμχ άιισλ, είλαη θαη νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζε ΔΣ. 

Σνμίλεο ςαξηψλ: Οξηζκέλα ςάξηα, θπξίσο ησλ ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ 

πεξηνρψλ, αιιά θαη ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο (π.ρ. «ζθνξπίλα») ζηα αγθάζηα 

ηνπο θέξνπλ ηνμίλεο, νη νπνίεο, εάλ ηξαπκαηίζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξνθαινχλ 

ηζρπξή θαη επψδπλε θιεγκνλή θαη ελδερνκέλσο αιιεξγηθφ ζνθ. Δπίζεο, ζνβαξφο 

θίλδπλνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ΔΣ είλαη ε θαηαλάισζε, έζησ θαη 

δνθηκαζηηθά, ηνμηλψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ςάξηα πξνεξρφκελα απφ ηξνπηθέο θαη 

ππνηξνπηθέο πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ηεηξνδνηνμίλε, πνπ 

νδεγεί ζην ζάλαην θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα έληεξα ηνπ πνιχ αγαπεηνχ ζηελ 

Ηαπσληθή θνπδίλα – θαη φρη κφλν ζηελ Ηαπσλία –  ςαξηνχ Tetraodon.    

Μνχριεο: Ζ αλάπηπμε κπθήησλ (κνχριαο) ζε ρψξνπο ησλ ΔΣ δελ είλαη απίζαλε, 

εηδηθά εάλ ιεθζνχλ ππ‟ φςε νη πδξαηκνί πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν 

παξαζθεπήο ηξνθίκσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί νη αλαθνξέο ζρεηηθά 

κε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηελ εηζπλνή ζπνξίσλ ή 

άιισλ κνξίσλ κπθειηαθήο πξνέιεπζεο [7]. 

Prions: Σα prions (πξάηνλο) είλαη πξσηεΐλεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη θπξίσο ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα, φπνπ – ζηε θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε – επηηεινχλ 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα ινηκνγφλα prions είλαη αλψκαιεο κνξθέο πξσηετληθψλ 

prions, ηα νπνία αλαπαξάγνληαη κέζα ζηνλ μεληζηή, κεηαηξέπνληαο ηηο 

θπζηνινγηθέο πξσηεΐλεο ζε απηέο ηνπ ηδίνπ ηχπνπ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ 

αλψκαιε δνκή. Απηφ ιεηηνπξγεί σο «ληφκηλν», δειαδή έλαο κηθξφο αξηζκφο 

πξσηετληθψλ prions κπνξεί λα επεξεάζεη πνιιέο θπζηνινγηθέο πξσηεΐλεο θαη λα 

νδεγήζεη ηειηθά ζε αζζέλεηα, πνπ είλαη παξαιιαγή (variant) ηεο Creutzfeld-Jacob 

(vCJD), θαη αλήθεη ζε κηα νκάδα λφζσλ, γλσζηψλ σο κεηαδηδφκελεο ζπνγγψδεηο 

εγθεθαινπάζεηεο (TSEs). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ 

απνδείμεηο γηα ηνλ αθξηβή ηξφπν κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο απφ ηα δψα ζηνλ 

άλζξσπν. Γηα ην ιφγν απηφ, Γηεζλείο Οξγαληζκνί έρνπλ πξνηείλεη ζεηξά κέηξσλ, 
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πνπ πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο κεηάδνζεο. Μεηαμχ ησλ 

πηζαλνινγνχκελσλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ησλ ινηκνγφλσλ prions είλαη κεηάδνζε 

κέζσ ηνπ αίκαηνο (κεηάγγηζε αίκαηνο, ρεηξνπξγηθά εξγαιεία) αιιά θαη κέζσ ηεο 

θαηαλάισζεο κνιπζκέλνπ θξέαηνο θαη γάιαθηνο απφ αζζελή δψα. πλεπψο, είλαη 

πηζαλφλ, φηη ε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κνλάδεο ΔΣ κε δψα πάζρνληα απφ 

ζπνγγψδε εγθεθαινπάζεηα, κέζσ π.ρ. ηνπ αίκαηνο, θαηά ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ 

δψσλ, λα ζέηεη ζε ζνβαξφ καθξνπξφζεζκν θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο. 

πλζήθεο πγηεηλήο: ηηο ΔΣ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη αλάινγνο αξηζκφο απνδπηεξίσλ θαη ηνπαιεηψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

αθάζαξηνη ρψξνη πγηεηλήο ππνλνκεχνπλ ζνβαξά ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπίζεο, ζηνπο ρψξνπο ηεο θνπδίλαο δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ απνξξίκκαηα ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ είλαη 

βηνινγηθήο πξνέιεπζεο θαη ζπλεπψο επαιινίσηα θαη αίηην πξνζέθιπζεο εληφκσλ 

θαη ηξσθηηθψλ. πλεπψο είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα ψζηε ηα 

απνξξίκκαηα λα απνκαθξχλνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηεο 

θνπδίλαο θαζψο θαη απφ ηνλ ηειηθφ ρψξν ζπγθέληξσζήο ηνπο εθηφο ηεο θνπδίλαο 

[1, 2, 6, 19, 24, 30, 32]. 

 
5.4 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 

 

Ζ ρξήζε αθηηλνβνιηψλ κε-ηνληηθήο θχζεσο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε ζηνπο 

ρψξνπο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο ρξήζεσο θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ. Αλ 

θαη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ε ρξήζε ηνπο 

εμαθνινπζεί λα απαηηεί ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ θαλφλσλ νη νπνίνη 

πεξηγξάθνληαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή [32, 33]. 

 
5.5 ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Οη θίλδπλνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ απηνχο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ δηαθίλεζε (βαξέσλ) θνξηίσλ, απφ ηελ παξαηεηακέλε νξζνζηαζία, θαζψο 

θαη απφ ηηο παξαηεηακέλεο κνλφηνλεο θηλήζεηο. νβαξνί εξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ θαθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ή ηελ έιιεηςε ρψξνπ γηα 

ηελ άλεηε εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ [1, 2, 5, 6, 10, 26, 30,  32, 33].  

Γηαθίλεζε θνξηίσλ: Ζ δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη πνιχ ζπρλή ζην ρψξν ησλ ΔΣ 

εηδηθά ζην ρψξν ησλ απνζεθψλ. Δπίζεο ζρεηηθά βαξηά θνξηία θηλνχληαη θαη ζην 

ρψξν ηεο θνπδίλαο (π.ρ. πξνεηνηκαζκέλα θαγεηά) θαζψο θαη ζην ρψξν ησλ 

πιπληεξίσλ. Ζ δηαθίλεζε θνξηίσλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερψο απφ ηα ίδηα 

πξφζσπα καθξνρξφληα κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκά 

ηνπο (π.ρ. πξνβιήκαηα ζηε κέζε). Δπίζεο, εάλ ε δηαθίλεζε θνξηίσλ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξνζσπηθφ κε εκπεηξία είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

νμείεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο («ινπκπάγθν»). 
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Μνλνηνλία θηλήζεσλ: Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο  ΔΣ κπνξεί λα είλαη 

κνλφηνλα επαλαιακβαλφκελεο φπσο θνπή νξηζκέλσλ πξντφλησλ ή αλάδεπζε. Οη 

ζπλέπεηεο ζηελ εξγαζηαθή πγεία θαη αζθάιεηα κπνξεί λα είλαη είηε ζε επίπεδν 

θπζηνινγίαο είηε ζε επίπεδν ςπρνινγίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε κνλφηνλα 

επαλαιακβαλφκελε θίλεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κπτθέο αζζέλεηεο (ηελνληίηηδεο) 

θαη ζχλδξνκα. Δπίζεο ε κνλνηνλία ησλ θηλήζεσλ θνπξάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπ 

εξγαδνκέλνπο, κεηαηξέπεη ηελ εξγαζία ζε κεραληθή δηεθπεξαίσζε κε απνηέιεζκα 

λα κεηψλεηαη επηθίλδπλα ν βαζκφο πξαγκαηηθήο πξνζήισζήο ηνπο ζε απηή θαη 

ζπλεπψο θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή πηζαλφλ ελέρεη. 

Με-εξγνλνκηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ: Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ν 

δηαζέζηκνο πξνο εξγαζία ρψξνο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα 

ιφγνπο παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. ην ρψξν 

ηεο θνπδίλαο εηδηθά θαηά ηηο ψξεο αηρκήο επηθξαηεί ζπλσζηηζκφο θαη ζπρλά 

θξελήξεο ξπζκφο εξγαζίαο γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κηθξν-

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θηλνχληαη ζην ρψξν. Ζ ζνβαξφηεηα 

ησλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπγθξνχζεηο 

εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο αιιά νπσζδήπνηε είλαη απμεκέλε φηαλ νη 

εξγαδφκελνη κεηαθέξνπλ θαπηά πγξά ή άιια ζεξκά ηξφθηκα ή αθφκα θαη θνπηηθά 

εξγαιεία. Κίλδπλνη απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζηηο απνζήθεο κπνξεί λα 

πξνθχςεη θαη απφ ηελ θίλεζε κηθξψλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ ζε απηέο. 

Οξζνζηαζία: ιεο ζρεδφλ νη εξγαζίεο ζηηο ΔΣ απαηηνχλ ηελ φξζηα ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κάιηζηα γηα ζρεηηθά καθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηφ ηζρχεη 

ηφζν γηα ην ρψξν ηεο θνπδίλαο φζν θαη γηα ην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ. Ζ 

παξαηεηακέλε νξζνζηαζία θνπξάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη κεηψλεη ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηνπο εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπίζεο καθξνρξφληα 

επηβαξπληηθά δξα ζην κπνζθειεηηθφ θαη ζην αγγεηαθφ ηνπο ζχζηεκα. 

 
5.6 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Οη θίλδπλνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη αξθεηνί θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ θάζε 

επηρείξεζε. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη: 

Δξγαζηαθφ άγρνο: Ζ εξγαζία ζηνπο ρψξνπο ΔΣ είλαη πξαγκαηηθά αγρψδεο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο εηδηθά θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. Καηά ηελ πεξίνδν εθείλε νη 

εξγαδφκελνη, εηδηθά απηνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο, 

νθείινπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε πνιιαπιά θαζήθνληα θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Παξάιιεια ην ίδην πξάηηνπλ φινη νη εξγαδφκελνη νπφηε ζηνλ ίδην ρψξν 

επηθξαηεί έλα κηθξφ «δεκηνπξγηθφ εξγαζηαθφ ράνο». Δίλαη επλφεην φηη απηέο νη 

ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ άγρνο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ην νπνίν αο ζεκεησζεί είλαη 

θαζεκεξηλή ππφζεζε θαη φρη πεξηζηαζηαθφ θαηλφκελν. ην παξαπάλσ εξγαζηαθφ 

άγρνο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην άγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ζπλνιηθή 

επηηπρία ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγνπλ, δειαδή ην ίδην ην ηξφθηκν. ηηο  ΔΣ ην 
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επηηπρεκέλν ή κε απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη άκεζα 

αληηιεπηφ απφ ηνπο θαηαλαισηέο [5, 6]. 

Παξαβίαζε ηνπ ηππηθνχ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ: ηηο ΔΣ ε παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο δελ είλαη ζπάληα θαη εμαξηάηαη απφ ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 

εηαηξίαο. πγθεθξηκέλα, ζηηο ΔΣ φπνπ ν θαζεκεξηλφο φγθνο εξγαζίαο είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηφο (π.ρ. Ννζνθνκεηαθή κνλάδα, ηξαηησηηθή κνλάδα), ε ηήξεζε 

ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ είλαη εθηθηή θαη θαηά θαλφλα ηεξείηαη. Τπάξρνπλ, φκσο, 

πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγαζηαθφο φγθνο είλαη κεηαβαιιφκελνο (π.ρ. ΔΣ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά) θαη εληείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο π.ρ. 

ενξηψλ, νπφηε νη κφληκνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ππεξσξηαθά. Δπίζεο είλαη 

πνιχ πηζαλφ ε παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ λα νθείιεηαη ζε έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ θφξην [5]. 

Κίλδπλνη απφ αζπλερέο σξάξην: Γελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ΔΣ 

ιεηηνπξγνχλ είηε ζε δηπιή βάξδηα είηε 24 ψξεο ην 24σξν είηε κε αζπλερέο σξάξην. 

Σα αίηηα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά θάζε θνξά, π.ρ. ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

πνιχ πςειήο θαηεγνξίαο ε θνπδίλα είλαη αλνηρηή 24 ψξεο ην 24σξν. Σν αζπλερέο 

σξάξην κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κεηαβαιιφκελν θαη κε-πξνβιέςηκν θφξην 

εξγαζίαο, π.ρ. θαηά ηελ πεξίνδν κεγάισλ ενξηψλ π.ρ. ηα Υξηζηνχγελλα ε εξγαζία 

ζε κεγάιεο ΔΣ απαηηεί ζπλερέο σξάξην αθφκα θαη έμη ή επηά εκέξεο εξγαζίαο (κε  

ελδηάκεζα «ξεπφ»). Σν αζπλερέο σξάξην, φηαλ γίλεηαη ζε κε-νξγαλσκέλε βάζε 

θαη κε πξνγξακκαηηζκέλα απνδηνξγαλψλεη ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ζε εθλεπξηζκφ 

θαη άγρνο. 

Δξγαζηαθή απηνλνκία - έιεγρνο: Δίλαη απνδεθηφ φηη ε εξγαζία πξέπεη λα δίλεη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο κεηαμχ άιισλ θαη ηελ αίζζεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα κεξηθήο έζησ απηνλνκίαο. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο ΔΣ φπνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε 

ηαρπθαγείσλ (fast-food) φπνπ ν θάζε εξγαδφκελνο παξαζθεπάδεη ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ πξντφλησλ ζε ζπλερή βάζε αθνινπζψληαο ηηο εληνιέο – παξαγγειίεο 

φπσο απηέο δεηνχληαη. Ζ θαηάζηαζε απηή πξνθαιεί άγρνο θαη είλαη θνπξαζηηθή 

δηφηη ν εξγαδφκελνο δελ γλσξίδεη ην ξπζκφ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα 

δηεθπεξαηψζεη ηε δνπιεηά ηνπ. Ζ θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη πεξαηηέξσ δηφηη 

ππάξρνπλ δηαζηήκαηα φπνπ ν ξπζκφο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θξελήξεο 

ελψ άιιεο θνξέο είλαη ζε πιήξε απξαμία [5]. 

Δξγαζηαθέο πξννπηηθέο: Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΔΣ δελ 

είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη ζπρλά ε απαζρφιεζή ηνπο δελ είλαη κφληκε είηε επεηδή νη 

ίδηνη ην έρνπλ πξναπνθαζίζεη (πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε) είηε δηφηη ην έρεη 

απνθαζίζεη ε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο. Σν απνηέιεζκα είλαη νη εξγαδφκελνη λα κελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξίαο θαη λα κελ δείρλνπλ 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο [5]. 
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5.7 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ΔΣ είλαη ε πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηελ 

έλλνηα φηη πξέπεη λα παξαρζεί κεγάινο αξηζκφο πξντφλησλ, πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν πνιχπινθσλ, ζε νξηζκέλν θαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ αλζξψπσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα 

επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία κίαο ΔΣ ζα πξέπεη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο λα 

είλαη πνιχ θαιή. 

Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο: Ζ ιεηηνπξγία ηεο θνπδίλαο κίαο ΔΣ κπνξεί λα 

παξνκνηαζζεί κε ηελ ιεηηνπξγία κίαο νξρήζηξαο, δειαδή εάλ έλα θαη κφλν κέινο 

ππνιεηηνπξγεί ηφηε δπζιεηηνπξγεί φιν ην ζχζηεκα.  πλεπψο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο λα είλαη άξηζηε, δηαθνξεηηθά δεκηνπξγείηαη 

έληαζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, αγρψδεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο ελψ καθξνπξφζεζκα 

επηβαξχλνπλ θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
5.8 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Έλαο απφ ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνχο θαη κάιινλ ηδηαίηεξνο εξγαζηαθφο θίλδπλνο 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο ΔΣ είλαη ε θαζεκεξηλή θαη άκεζε απαζρφιεζή ηνπο 

κε ηελ παξαγσγή πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηξνθίκσλ ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαθή δηαηξνθή. 

Καθή δηαηξνθή, ππέξβαξνη εξγαδφκελνη: Οη εξγαδφκελνη ζηηο ΔΣ είλαη θαζεκεξηλά 

εθηεζεηκέλνη ζηνπο «πεηξαζκνχο» πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηξφθηκα πνπ 

παξαζθεπάδνπλ. Δίλαη αλζξψπηλν νη εξγαδφκελνη πνπ παξαζθεπάδνπλ ηα 

ηξφθηκα λα ζέινπλ λα δνθηκάζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε «αθαηάζηαηε» θαη κε-πγηεηλή δηαηξνθή 

θαη ηειηθά ζε ππέξβαξα άηνκα θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη ζε 

παρπζαξθία. Βεβαίσο δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη θπξίσο θαηά ην παξειζφλ νη 

κάγεηξνη ήηαλ κάιινλ ππέξβαξνη. 

 
6. ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΜΔΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΧΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 
6.1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 
6.1.1 ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Οη κεραληθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο ΔΣ νθείινληαη 

θπξίσο ζηα κεραλήκαηα θνπήο φπσο καραίξηα, κπαιηάδεο, ηξνρνχο θνπήο, θ.ά. 

νβαξφηαηνη ηξαπκαηηζκνί κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη απφ κεραλήκαηα αλάκημεο, 
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(π.ρ. δπκσηήξηα) ή άιια κεραλήκαηα κε θηλνχκελα ή δνλνχκελα κέξε [5, 10, 15, 

18, 28]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Οη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη γηα «βαξηά» επαγγεικαηηθή 

ρξήζε. 

Οη εξγαδφκελνη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα 

γλσξίδνπλ ηνπο πηζαλνχο εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο. 

ια ηα κεραλήκαηα λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Ο εμνπιηζκφο λα θαζαξίδεηαη θαη λα ζπληεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη λα ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά αξρεία. 

Ο ρεηξηζκφο, θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε λα εθηεινχληαη κφλν απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

ια ηα θνπηηθά εξγαιεία κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη 

(καραίξηα ζε ζήθεο, εμνπιηζκφο εθηφο ξεχκαηνο). 

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ελδεδεηγκέλα κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο (π.ρ. γάληηα, ελδπκαζία ζψκαηνο θ.ά.). 

Δάλ θάπνην κεράλεκα παξνπζηάζεη δπζιεηηνπξγίεο λα κελ γίλεηαη θακία 

παξέκβαζε ελψ είλαη ζε ιεηηνπξγία ελψ φηαλ γίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 
6.1.2 ΘΔΡΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Ο ζπρλφηεξνο ζεξκηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ εγθαχκαηα είηε απφ θαπηέο 

επηθάλεηεο είηε απφ εγθαχκαηα απφ θιφγα. Σα εγθαχκαηα κπνξεί λα πξνέιζνπλ 

απφ εζηίεο, βξαζηήξεο αηκνχ, αλαηξεπφκελα ηεγάληα, θνχξλνη θνπδίλαο, θαπηφ 

ιάδη, βξαζηφ λεξφ ή ηξφθηκα, απφ θιφγα γθαδηνχ θ.ά. [3, 5, 6, 13, 15, 26, 27, 29]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Καιή εθπαίδεπζε ην πξνζσπηθνχ ζηνπο πηζαλνχο ζεξκηθνχο θηλδχλνπο, (π.ρ. δελ 

πξέπεη λα πέθηεη λεξφ ζε θαπηφ ιάδη, παξαγεκηζκέλα ζθεχε, θ.ά.). 

Ο εμνπιηζκφο λα είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα πξνζηαηεχεη φζν ην δπλαηφλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ηνπο ζεξκηθνχο θηλδχλνπο (π.ρ. παξαπεηάζκαηα). 

σζηή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ε εξγαζία ππφ ζπλζήθεο παληθνχ. 

Να θηιηξάξεηαη ην ιάδη ηεγαλίζκαηνο πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο. 

Πάληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζεξκνκνλσηηθά γάληηα, δηφηη δελ είλαη 

δπλαηή ε νπηηθή δηάθξηζε ηνπ «θαπηνχ» απφ ην «θξχν». 

Να ππάξρεη θαηάιιεινο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε εμνπιηζκφο δηαρείξηζεο θαπηψλ 

πιηθψλ (π.ρ. γηα ηελ εηζαγσγή ζε θνχξλνπο). 

Οη κάγεηξνη δελ πξέπεη λα αλνίγνπλ ηνπο θνχξλνπο αηκνχ φηαλ απηνί βξίζθνληαη 

ζε ιεηηνπξγία. 
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Ο αηνκηθφο εμνπιηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Οη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ πνδηέο, βακβαθεξά ξνχρα θαη γεληθά λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξν εθηεζεηκέλν ην γπκλφ δέξκα ηνπο. 

Να κελ ηνπνζεηνχληαη αληηθείκελα, θπξίσο ηα εχθιεθηα, θνληά ζε ζεξκέο 

επηθάλεηεο. 

ρεηηθή Ννκνζεζία: Ν. 1568/85, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 17/96. 

 
6.1.3 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ  

 

Οη θίλδπλνη απφ πηψζεηο κπνξνχλ λα νθείινληαη απφ νιηζζεξά θαη θζαξκέλα 

δάπεδα, απφ αλψκαιεο επηθάλεηεο, απφ αθαηάιιεια θηγθιηδψκαηα θαη ζθάιεο, 

θαθή νξαηφηεηα ή ηελ παξνπζία ιαδηψλ θαη λεξνχ ζην δάπεδν. Δπίζεο θίλδπλνο 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πηψζε αληηθεηκέλσλ απφ εξκάξηα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο [1, 2, 5, 18, 20]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Ζ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ θαη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ λα είλαη απφ αληηνιηζζεηηθφ 

πιηθφ ή απφ αλζεθηηθφ βηνκεραληθφ δάπεδν. 

Να γίλνληαη ζπρλέο επηζεσξήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δαπέδνπ θαη θπξίσο φηαλ 

εληνπίδνληαη θζνξέο λα επηζθεπάδνληαη ηαρέσο. 

Οη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ αληηνιηζζεηηθά ππνδήκαηα. 

Να ειέγρεηαη ε αληνρή ησλ θηγθιηδσκάησλ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ. 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλειθπζηήξεο λα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ, λα 

ζπληεξνχληαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

θπξίσο λα ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά έληππα. 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηέο θιίκαθεο λα θέξνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

αζθαιείαο. 

Να απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηνπο δηαδξφκνπο νπνηνδήπνηε εκπφδην ην νπνίν 

ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πηψζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εξκαξηψλ λα γίλεηαη κε ζηαζεξνχο κεραληζκνχο θαη ηξφπνπο 

θαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, λα αληέρνπλ ζε κηθξνζεηζκνχο. 

Με δεδνκέλν φηη νη θαζαξηζκνί ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη ζπρλνί θαη 

ζπζηεκαηηθνί, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο. 

ρεηηθή Ννκνζεζία: Π.Γ. 22/33, Π.Γ. 14/3/34, Ν. 1568/85, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 17/96 

 
6.1.4 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΚΡΖΞΖ / ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

 

Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο δελ είλαη ακειεηένο ζηηο  ΔΣ, δεδνκέλνπ φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζεξκφηεηα (θιφγα, ζεξκαληηθέο πιάθεο, 

θνχξλνη θ.ά.). Τπάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη ππξθαγηάο, θαηεγνξία Α: 

ππξθαγηέο απφ ζπλεζηζκέλεο θπζηθέο χιεο φπσο ραξηί, μχιν, χθαζκα, θαηεγνξία 

Β: ππξθαγηέο απφ εχθιεθηα πγξά φπσο βελδίλε, ιίπνο, θαηεγνξία Γ: απφ 
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ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θαη, θαηεγνξία Γ: απφ θαχζηκα κέηαιια πνπ, βέβαηα, δελ 

εκθαλίδεηαη ζε ΔΣ.   

Μέηξα πξφιεςεο 

Πάλσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ αλαπηχζζεηαη ζεξκφηεηα (π.ρ. εζηίεο, θξηηέδεο) λα 

ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο. 

ηνπο ζσιήλεο εμαεξηζκνχ ηεο θνπδίλαο λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θίιηξα 

θαηαθξάηεζεο ησλ δπλεηηθά εχθιεθησλ ιηπαξψλ αηκψλ. 

Σα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο λα ζπληεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη ζπζηεκαηηθά. 

Σα εχθιεθηα πιηθά λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο ηεο θνπδίλαο. 

ιν αλεμαηξέησο ην πξνζσπηθφ λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

ππξφζβεζεο. 

Να έρεη ζπζηαζεί εθπαηδεπκέλε νκάδα ππξφζβεζεο. 

Να ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη νδνί δηαθπγήο ζε πεξηπηψζεηο ππξθαγηάο. 

Να ππάξρεη πιήξεο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη 

αλαπλεπζηήξεο, θνπβέξηεο ππξφζβεζεο, θαθνχο, ινζηνχο, θ.ά. 

Σα κέζα ππξφζβεζεο λα είλαη εχθνια πξνζηηά ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο [1, 2, 3, 

25, 28, 29]. 

ρεηηθή Ννκνζεζία: Ν. 1568/85, Π.Γ. 71/88, Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 17/96 

 
6.1.5 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ 

 

Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο είλαη πάληα ππαξθηφο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Ο θίλδπλνο απμάλεη πεξαηηέξσ απφ ηελ 

πηζαλή χπαξμε πγξψλ ζην δάπεδν ή απφ ηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Μέηξα πξφιεςεο 

Καηαζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε 

θαηάιιεια ζπζηήκαηα απνθπγήο ειεθηξνπιεμηψλ (π.ρ. απηφκαηε πηψζε ηάζεσο 

ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο). 

Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 

πηζαλέο θζνξέο (π.ρ. ηξσθηηθά) κφλν απφ έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Σα έρεη ιεθζεί πξφλνηα ψζηε ηα ειεθηξηθά θαιψδηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ λα βξίζθνληαη καθξηά απφ εζηίεο ζέξκαλζεο. 

Να απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ, ε ζπρλή θαη ππεξβνιηθή παξνπζία πδάησλ ζην 

δάπεδν. 

Οη εξγαδφκελνη λα απνθεχγνπλ λα ρεηξίδνληαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κε πγξά 

ρέξηα. 

Λφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ πνπ ελέρεη ε ειεθηξνπιεμία, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζπρλά ππελζχκηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

[1, 2, 13, 17, 19, 28]. 

ρεηηθή Ννκνζεζία: ΤΑ 80225/55, ΤΑ 18304/672/66, Ν. 1568/85, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 

17/96  
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6.1.6 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΜΔ 

 

Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γηα 

ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα. Πέξα ηνπ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη απφιπηα 

απαξαίηεην φιεο νη πάγηεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνί λα είλαη θαηάιιεινη γηα 

βηνκεραληθή ρξήζε.  

Μέηξα πξφιεςεο 

Ζ ζηαηηθή κειέηε ηνπ θηεξίνπ λα έρεη πξνβιέςεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία 

εμνπιηζκνχ ζε απηφ. 

Να κελ γίλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζθειεηφ ηνπ θηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ηνπνζέηεζε λένπ εμνπιηζκνχ. 

Οη αλειθπζηήξεο λα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ κε πςειά 

θνξηία. 

Ζ ζηαηηθή κειέηε ηνπ θηεξίνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην 

πξαγκαηηθφ θηήξην. 

Να ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθνί έμνδνη δηαθπγήο απαιιαγκέλνη απφ εκπφδηα. 

Σα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ θηεξίνπ λα κελ πεξηέρνπλ ακίαλην ή άιια ηνμηθά 

ζηνηρεία. 

Να ππάξρεη ζήκαλζε ησλ εμφδσλ δηαθπγήο [1, 5, 24, 26, 30]. 

 
6.2 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 
 
6.2.1 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΦΤΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 
6.2.1.1 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 

Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο είλαη θπζηθφ επφκελν ησλ εζηηψλ 

ζέξκαλζεο θαη ησλ θνχξλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζην ρψξν ησλ απνζεθψλ θπξηαξρνχλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είηε ςχμεο 

είηε θαη θαηάςπμεο, πνπ επίζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. νβαξά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη απφ ηηο 

ζπρλέο ελαιιαγέο κεηαμχ ζεξκνχ θαη ςπρξνχ.  

Μέηξα πξφιεςεο  

πζηήκαηα ςχμεο, εάλ είλαη δπλαηφλ βηνκεραληθνχ ηχπνπ. 

πζηήκαηα πξνζηαζίαο απφ ηε ζεξκφηεηα (π.ρ. αεξνθνπξηίλεο). 

Φπζηθφο αεξηζκφο φπνπ είλαη δπλαηφλ 

Μέηξα πξφιεςεο θαηά ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ 

Καηάιιειε ελδπκαζία. 

ζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο ν ρξφλνο εξγαζίαο ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ. 

ρεηηθή Ννκνζεζία: Ν. 1568/85, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 17/96. 
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6.2.1.2 ΤΓΡΑΗΑ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ, ΑΔΡΗΜΟ 

 

Ο θνξεζκέλνο ζε πγξαζία αέξαο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δπζθνξία ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Τςειέο ζπγθεληξψζεηο πγξαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ πιπληεξίσλ. Δπίζεο 

ε ρακειήο πνηφηεηαο αηκφζθαηξα (π.ρ. νζκέο) δεκηνπξγεί δπζάξεζην 

ζπλαίζζεκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ [1, 5, 16]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Καιφο αεξηζκφο ησλ ρψξσλ είηε κε θπζηθφ ηξφπν (απαγσγνί αέξα) είηε κε 

εμαεξηζκφ. 

 
6.2.1.3 ΘΟΡΤΒΟ 

 

Θεσξείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ησλ 

ηξνθίκσλ. ε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία 

έρεη βξεζεί φηη έλαο ζηνπο δχν εξγαδνκέλνπο αλέθεξε φηη πξέπεη λα κηινχλ κε 

δπλαηή θσλή πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο.  Απηφ ηνπο θνπξάδεη, 

ηνπο εμαληιεί θαη κεηψλεη ηελ αθνή ηνπο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ην 

αλψηεξν επηηξεπηφ φξην γηα νθηάσξε εξγαζία ε έθζεζε ζηνλ ζφξπβν είλαη ηα 

90dB (A).  

Μέηξα πξφιεςεο 

Αγνξά εμνπιηζκνχ κε πξνδηαγξαθέο ρακεινχ ζνξχβνπ. 

Υξήζε κνλσηηθψλ πιηθψλ. 

Δλαιιαγή (rotation) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο κε πςειά επίπεδα ζνξχβνπ. 

Υξήζε αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ ζνξχβνπ (σηναζπίδεο). 

ρεηηθή Ννκνζεζία: ΤΑ ΦΔΚ 132/79, Ν. 1568/85, Π.Γ. 85/91, Π.Γ. 377/93, Π.Γ. 

17/96 

 
6.2.1.4 ΦΧΣΗΜΟ 

 

Γελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν θσηηζκφο είλαη ρακειφο, εηδηθά ζηνπο 

ρψξνπο ηεο θνπδίλαο φπνπ θπξηαξρεί κεγάινο φγθνο εμνπιηζκνχ. Ζ εξγαζία ζε 

ρψξνπο κε ρακειφ θσηηζκφ είλαη θνπξαζηηθή γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα φξαζεο. Δπίζεο κπνξεί λα 

γίλεη πξφμελνο πηψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ [1, 5, 6, 13, 16]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Άπιεηνο θσηηζκφο, φιεο ηηο ψξεο ηνπ 24σξνπ φπνπ είλαη απαξαίηεην. 

ρεηηθή Ννκνζεζία: Π.Γ. 14/3/34, Π.Γ. 1934, Ν. 1568/85, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 17/96  
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6.2.2 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 
6.2.2.1 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ 

 

Πιήζνο ρεκηθψλ νπζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαζαξηζηηθά, απνιπκαληηθά θαη 

πξντφληα απεληνκψζεσλ θαη κπνθηνλίαο [5, 8, 32]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Σα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ αξκφδηεο αξρέο. 

Οη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε (ιαλζαζκέλε) εθαξκνγή ηνπο. 

Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο 

πνπ θέξεη  θαηάιιειν εμνπιηζκφ. 

Σα πιηθά θαζαξηζκνχ λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεινπο θαη αζθαιείο ρψξνπο. 

Γηα φια ηα ρεκηθά λα είλαη δηαζέζηκα ηα θχιια δεδνκέλσλ αζθαιείαο (MSDS). 

ρεηηθή Ννκνζεζία: Ν. 1568/85, Π.Γ. 307/86, Π.Γ. 77/93, Π.Γ. 378/94, Π.Γ. 16/96, 

Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 338/01, Π.Γ. 339/01. 

 
6.2.2.2 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΗΑΝΣΟ 

 

Καηά ην παξειζφλ ν ακίαληνο είρε θαηά θφξνλ ρξεζηκνπνηεζεί σο κνλσηηθφ θαη 

θπξίσο ππξίκαρν πιηθφ. ήκεξα φρη κφλν δελ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά αληίζεηα 

γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ εηδηθά ζπλεξγεία. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Έιεγρνο ηπρφλ παξνπζίαο ακηάληνπ ζε ππξίκαρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο θνπδίλεο (π.ρ. γάληηα) θαη απνκάθξπλζή ηνπο κέζσ δηαδηθαζίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ εηδηθή Ννκνζεζία. 

 
6.2.3 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Απηνλφεην είλαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηηο ΔΣ λα είλαη άξηζηεο. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξαθηηθέο [1,2, 19, 24, 30]: 

Μέηξα πξφιεςεο 

Σα λσπά δσηθά πξντφληα, θπξίσο ην θξέαο, λα πξνέξρεηαη απφ επηβεβαησκέλα 

πγηή δψα. 

Οη ρψξνη ησλ απνδπηεξίσλ θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο λα είλαη ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 

ινη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ επηθαηξνπνηεκέλα βηβιηάξηα πγείαο. 

Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ηξνθίκσλ 

φρη κφλν λα απνκαθξχλνληαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο αιιά 

νπσζδήπνηε κε ην ηέινο ηεο βάξδηαο. 
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Να ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα ψζηε ηα απνξξίκκαηα εθηφο ηεο επηρείξεζεο λα 

είλαη θαιψο πξνζηαηεπκέλα απφ δψα θαη λα απνκαθξχλνληαη, κεηά απφ 

ζπκθσλία κε ην Γήκν, θάζε εκέξα. 

 
6.2.4 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 

 

Ζ ρξήζε κηθξνθπκάησλ ζηελ αλαζέξκαλζε ή ζηελ απφςπμε ησλ ηξνθίκσλ είλαη 

δηαδεδνκέλε ηφζν ζε νηθηαθέο φζν θαη ζε επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο. Αλ θαη θαηά 

θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί επηθπιάμεηο, ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

ελέρεη ε ρξήζε κε-ηνληθψλ αθηηλνβνιηψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φιεο νη 

επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ην αληίζεην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ηεξνχληαη νξηζκέλεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο.  

Μέηξα πξφιεςεο 

Να κε ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ είλαη άδεηνη. 

Να κε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδνκέλνπο εάλ απηνί θέξνπλ βεκαηνδφηε. 

ηαλ είλαη ελ ιεηηνπξγία λα είλαη απφιπηα θιεηζηή ε πφξηα. 

Ζ πφξηα ηνπ θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,5 m καθξηά απφ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο.  

 
6.2.5 ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 
 
6.2.5.1 ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ 

 

Ζ δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη ζπρλφηαηε θαη απηνλφεηε ζην ρψξν ησλ ΔΣ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα απαηηνχληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ δπλεηηθά ελέρεη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ [1, 2, 5, 26, 32, 33]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Να ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ (π.ρ. 

θαξφηζηα, ηξφιετ, θ.ά.). 

Να ρξεζηκνπνηείηαη αηνκηθφο εμνπιηζκφο πνπ δηεπθνιχλεη ή πξνζηαηεχεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κεηψλεηαη ε 

ζπρλφηεηα δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά ηνπο. 

Να έρεη γίλεη εθηίκεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

εμαηηίαο ηεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 

Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ρξήζε ηνπο. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαθίλεζε θνξηίσλ 

κεγάινπ βάξνπο ή φγθνπ. 
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6.2.5.2 ΜΟΝΟΣΟΝΗΑ ΚΗΝΖΔΧΝ - ΟΡΘΟΣΑΗΑ 

 

Ζ κνλνηνλία θηλήζεσλ κπνξεί κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα λα νδεγήζεη 

ζε κπτθά πξνβιήκαηα [1, 2, 6, 32, 33].    

Μέηξα πξφιεςεο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κεραληθή ππνβνήζεζε ζε κνλφηνλεο, 

επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο (π.ρ. απηφκαηεο κεραλέο θαζαξηζκνχ παηαηψλ). 

Να ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. πεξηθάξπηα γηα 

πξνζηαζία ησλ ηελφλησλ). 

Δλαιιαγή εξγαδνκέλσλ ζηηο θνπξαζηηθέο θαη κνλφηνλεο εξγαζίεο. 

Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαζίζκαηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπαχνληαη νη 

εξγαδφκελνη, φπνηε είλαη απαξαίηεην. 

  
6.2.5.3 ΜΖ-ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη 

ηνπο πην παξακειεκέλνπο πνπ φκσο επεξεάδνπλ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ εξγαζία. πλήζσο θαη δπζηπρψο, ν ζρεδηαζκφο πνιιψλ ΔΣ γίλεηαη ρσξίο 

ηελ επίβιεςε εηδηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ [32]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρεη 

κειεηεζεί απφ εηδηθνχο βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ρεηηθή Ννκνζεζία: Ν. 1568/85, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 17/96.  

 
6.2.6 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 
6.2.6.1 ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΑΓΥΟ 

 

Ζ εξγαζία ζηηο  ΔΣ, εηδηθά ζηνπο ρψξνπο ηεο θνπδίλαο, είλαη αξθεηά έσο πνιχ 

αγρψδεο ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν θαη νπσζδήπνηε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα [5, 6].   

Μέηξα πξφιεςεο 

Σν πξνζσπηθφ πνπ δηεθπεξαηψλεη ηηο θχξηεο εξγαζίεο λα είλαη έκπεηξν θαη λα 

γλσξίδεη θαιά ην αληηθείκελφ ηνπ. 

Να είλαη ζαθείο νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεπψο λα κελ 

ππάξρεη ζχγθξνπζε θαζεθφλησλ. 

Να ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ λα κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ηνλ 

εξγαζηαθφ φγθν πνπ αλαιακβάλεη. 

Να πξνιακβάλνληαη ή λα επηιχνληαη ζχληνκα ηπρφλ πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
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6.2.6.2 ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΣΤΠΗΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΧΡΑΡΗΟΤ 

 

Γελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο 

ΔΣ απαηηείηαη ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Δάλ φκσο ε παξαβίαζε ηνπ ηππηθνχ 

εξγαζηαθνχ σξαξίνπ είλαη ζπζηεκαηηθή, ηφηε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα [5,6]. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Καιή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ψζηε ε παξαβίαζε λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. 

Οη εξγαδφκελνη λα γλσξίδνπλ φζν ην δπλαηφλ ηελ έθηαζε ηεο ρξνληθήο 

παξαβίαζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπο (π.ρ. 1 ψξα ή 3 ψξεο). 

Οιηγφιεπηα δηαιείκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηεηακέλεο βάξδηαο θαη φπνπ 

είλαη δπλαηφλ ελαιιαγέο ησλ εξγαζηψλ. 

 
6.2.6.3 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΑΤΝΔΥΔ ΧΡΑΡΗΟ  

 

Γελ είλαη ζπάλην ην αζπλερέο σξάξην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ΔΣ, δηφηη αζπλερήο είλαη θαη ν εξγαζηαθφο φγθνο ζ‟ απηφ ηνλ ηχπν επηρεηξήζεσλ. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ν εξγαζηαθφο φγθνο ζε κεγάιεο ενξηέο, πνπ είλαη πνιχ 

κεγάινο θαη ην σξάξην ζπλήζσο είλαη παξαηεηακέλν. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγαζηαθφο φγθνο είλαη πνιχ ρακειφο θαη νη εξγαδφκελνη 

κπνξεί λα ππναπαζρνινχληαη ή λα απαζρνινχληαη ιίγεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

Μέηξα πξφιεςεο 

O εξγαδφκελνο λα πξνεηδνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ ζρεηηθά κε ην 

σξάξην ηεο επφκελεο εβδνκάδαο. 

 
6.2.6.4 ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ - ΔΛΔΓΥΟ  

 

Ζ εξγαζηαθή απηνλνκία είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ζηηο ΔΣ, εηδηθά ηηο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηφηη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

απηνζρεδηαζκψλ. Οπζηαζηηθά ην ζχζηεκα θαηαλνκήο ησλ εξγαζηψλ είλαη 

απφιπηα ηεξαξρηθφ κε ηνλ «chef» απφιπην άξρνληα ηεο θνπδίλαο. Αθφκα θαη ζηα 

ηαρπθαγεία (fast-food) φπνπ δελ ππάξρεη αξρηκάγεηξαο ε πίεζε πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο πειάηεο. Χζηφζν ππάξρνπλ νξηζκέλα κέηξα ηα νπνία κπνξνχλ ζε θάπνην 

βαζκφ λα κεηψζνπλ ην εξγαζηαθφ άγρνο [23]: 

Μέηξα πξφιεςεο 

Δλαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίεο κε πςειά επίπεδα άγρνπο 

(rotation). 

Οη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ αλνηρηά κε ηελ δηνίθεζε ηπρφλ 

βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδνο.  
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6.2.6.5 ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Πηζαλφηαηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ε εξγαζία δελ είλαη κφλν έλα 

κέζν απφθηεζεο ρξεκάησλ γηα επηβίσζε αιιά θάηη πεξηζζφηεξν. Οη εξγαζηαθέο 

πξννπηηθέο, δειαδή ε δπλαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πνιινχο αλζξψπνπο θαη ε απνπζία ηνπο νδεγεί ζε 

εξγαδνκέλνπο κε κεησκέλε δηάζεζε αλαβάζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπο, κε φ,ηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ςπρηθή πγηεηλή ηεο εξγαζίαο 

ηνπο [5,6].  

Μέηξα πξφιεςεο 

Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά ηνπο. 

Να ελεκεξψλνληαη γηα επηηπρίεο θαη επηδνθηκαζίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο. 

Να αηζζάλνληαη φηη είλαη κέιε κίαο νκάδαο νπφηε νη επηηπρίεο είλαη ζπιινγηθέο. 

 
6.2.7 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 
 
6.2.7.1 ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ εξγαζία ζηηο ΔΣ είλαη πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή δηφηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. Δάλ δελ ππάξρεη θαιή νξγάλσζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζνβαξέο εληάζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Ο ππεχζπλνο ηεο κνλάδαο λα έρεη εκπεηξία απφ ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη ε θαηάιιειε, ψζηε  λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ. 

 
6.2.8 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 
6.2.8.1 ΚΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΤΠΔΡΒΑΡΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

 

Αλ θαη ίζσο είλαη πεξίεξγν ε θαθή δηαηξνθή ησλ εξγαδνκέλσλ εηδηθά ζην ρψξν 

παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ είλαη ζνβαξφο εξγαζηαθφο θίλδπλνο, δηφηη θαζεκεξηλά 

παξαζθεπάδνπλ κεγάιεο θαη δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ νη νπνίεο είλαη 

δηαζέζηκεο κπξνζηά ηνπο. Άιιεο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα δνθηκάδνπλ ηα 

θαγεηά θαη ηα γιπθά πνπ παξαζθεπάδνπλ. πλεπψο, θηλδπλεχνπλ λα δηαηεξνχλ 

δηαηηνιφγην κε ηζνξξνπεκέλν, κε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπο. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηνλ εξγαζηαθφ απηφ 

θίλδπλν. 
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 
ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη, ίζσο, ε θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο. ηα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη: 

 
7.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ «ΚΑΝΟΝΧΝ ΟΡΘΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ»  

 

Ζ εθπαίδεπζε απηή είλαη λνκηθά απαξαίηεηε γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ΔΣ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε κε βάζε ηεο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ HACCP είηε ππφ ηηο αξρέο δηαζθάιηζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ISO 22000. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζέκαηα απηά έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο αζθάιεηα. 

 
7.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν εμνπιηζκφο ησλ ΔΣ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απηνκαηνπνηεκέλνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζην ζσζηφ θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπο θαη θπξίσο πσο λα ελεξγνχλ ζε 

πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο. 

 
7.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Θα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηνπο εξγνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ελέρεη ε εξγαζία ή ν ρεηξηζκφο ελφο κεραλήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Θα πξέπεη, επίζεο, ηα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ.   

 
7.4 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΥΖΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ  

 

Καηά ηνπο θαζαξηζκνχο θαη ηηο απνιπκάλζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ρεκηθά 

πιηθά θαη κέζα. Γηα θάζε έλα απφ απηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο θαη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχεηαη απφ «Γειηίν Γεδνκέλσλ 

Αζθάιεηαο Πξντφληνο» (Material Safety Data Sheet, M.S.D.S). 

 
7.5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ Δ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

 

Καηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ: 

 Ππξθαγηά 

 νβαξφο ηξαπκαηηζκφο  
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 Ζιεθηξνπιεμία 

 εηζκφο 

 

Γηα φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπνλεζεί ζρέδηα αληίδξαζεο 

ζηα νπνία ζα έρνπλ εθπαηδεπηεί νη εξγαδφκελνη. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ππξθαγηάο λα έρεη ζπζηαζεί νκάδα ππξφζβεζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ζνβαξνχ 

ηξαπκαηηζκνχ θαιφ ζα ήηαλ νξηζκέλα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ λα έρνπλ ιάβεη 

καζήκαηα α‟ βνεζεηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ζεηζκηθήο δφλεζεο λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί νη εξγαδφκελνη ψζηε λα αληηδξνχλ ζσζηά. Δίλαη απηνλφεην φηη ζα 

πξέπεη ζε φιεο ηηο ΔΣ λα ππάξρνπλ πιηθά α‟ βνεζεηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο 

πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ θαη εγθαπκάησλ.  

 
7.6 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη – άιισζηε ππάξρεη λνκνζεηηθή δέζκεπζε – θαη 

θπξίσο λα δξαζηεξηνπνηείηαη νπζηαζηηθά ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο». Θα πξέπεη 

φρη κφλν λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ, αιιά λα 

θξνληίδεη λα αλαλεψλεη θαη λα επηβεβαηψλεη ηα κέζα δηαζθάιηζεο ηεο Αζθάιεηαο 

ηεο Δξγαζίαο. 

 
7.7 ΖΜΑΝΖ - ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

Να ηεξνχληαη βηβιία θαηαρψξεζεο «Διέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ελφο εθάζηνπ ησλ 

βιαπηηθψλ παξαγφλησλ», ηα «Αηνκηθά Βηβιηάξηα Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ» 

θαζψο θαη ηνπ «Βηβιίνπ Αηπρεκάησλ». 

Να ππάξρνπλ έγγξαθα θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηηκνιφγηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 

 
8. ΔΜΦΑΝΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ 

 

Σα βαζηθά ηκήκαηα κηαο ΔΣ είλαη: 

 Σκήκα παξαιαβήο - απνζεθψλ 

 Σκήκα πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ 

 Σκήκα πιπληεξίσλ 
 
 
8.1 ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΑΠΟΘΖΚΧΝ 

 

Οη θίλδπλνη ζην Σκήκα Παξαιαβήο - Απνζεθψλ κπνξνχλ λα «θσδηθνπνηεζνχλ» 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1. Δπαγγεικαηηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην ηκήκα   

                  «Παξαιαβήο - Απνζεθψλ»  

 
 

Κίλδπλνη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζην ηκήκα «παξαιαβήο – απνζεθψλ» 
 

                                                 Κίλδπλνη απφ πηψζεηο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Πηζαλέο πηψζεηο απφ χςνο εάλ 

ππάξρεη ξάκπα εθθφξησζεο. 

 Πηζαλή νιίζζεζε ζην ρψξν ησλ 

ςπγείσλ απφ ζπκππθλψκαηα ζην 

δάπεδν ηνπο. 

 Οη ξάκπεο εθθφξησζεο λα έρνπλ θηγθιηδψκαηα. 

 Σα δάπεδα λα είλαη αληηνιηζζεηηθά. 

 Οη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα. 

Κίλδπλνη απφ ηηο θηεξηαθέο δνκέο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Παγίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

ρψξνπο ςχμεο-θαηάςπμεο. 

 Σξαπκαηηζκνί ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

πηψζεηο πιηθψλ απφ ηα εξκάξηα. 

 Οη πφξηεο ησλ  ζαιάκσλ απνζήθεπζεο (ςπγείν/ 

θαηάςπμε) λα αλνίγνπλ θαη απφ ηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηνπο. 

 H   εγθαηάζηαζε ησλ εξκαξίσλ λα είλαη ζηαζεξή 

θαη ηθαλή λα αληέμεη ηα θνξηία. 

 

Κίλδπλνη απφ θπζηθνχο/ ρεκηθνχο/ βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Παξαηεηακέλνο ρξφλνο παξακνλήο ζε 

ρακειέο θαη πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 πρλέο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ 

ζεξκνχ θαη ςπρξνχ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ζαιάκνπο ςχμεο θαη θαηάςπμεο λα είλαη 

ηέηνηνο, ψζηε λα κε ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

πγεία ηνπο. 

 Ζ εξγαζία ζηνπο ρψξνπο ησλ ςπγείσλ λα 

είλαη νξγαλσκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

νη εξγαδφκελνη λα εηζέξρνληαη ζηνπο 

ρψξνπο ςχμεο/ θαηάςπμεο φζν ην δπλαηφ 

ιηγφηεξεο θνξέο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα είλαη ελδεδπκέλνη 

θαηάιιεια, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ην 

ςχρνο. 

Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Αηπρήκαηα θαηά ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ είηε 

ιφγσ ππεξβνιηθνχ βάξνπο ή θαθψλ 

ζπλζεθψλ δηαθίλεζεο ησλ θνξηίσλ. 

 Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε καθξνρξφληα 

απαζρφιεζε ζηε δηαθίλεζε θνξηίσλ. 

 Καιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζεηηθά 

κέζα κεηαθνξάο θνξηίσλ (π.ρ. θαξφηζηα). 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγαδφκελνη αηνκηθά 

κέζα πξνζηαζίαο έλαληη βαξψλ (π.ρ. 

δψλεο). 

 Να επηθξαηεί θαηά ην δπλαηφλ επηαμία ζην 

ρψξν ησλ απνζεθψλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

ε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ. 
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Κίλδπλνη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Άγρνο θαη εθλεπξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ιφγσ κε επάξθεηαο ηνπ αξηζκνχ ηνπο ψζηε 

λα δηεθπεξαηψλεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

 Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε θπζηθή 

ηνπο θαηάζηαζε λα είλαη ηθαλή λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ φγθν ηεο εξγαζίαο. 

 Να ηνπο παξέρνληαη ηα κέζα, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

 

 
8.2 ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

Ο ρψξνο ηεο παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ είλαη εθείλνο πνπ πεξηθιείεη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη θίλδπλνη απηνί 

θσδηθνπνηνχληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2. Δπαγγεικαηηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην ηκήκα 

Παξαζθεπήο Σξνθίκσλ. 
 

Κίλδπλνη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζην ηκήκα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ 
 

Μεραληθνί Κίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Κίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ θνπηηθά 

εξγαιεία. 

 Κίλδπλνο ζπλζιίςεσο απφ κεραλήκαηα 

άιεζεο ή θπιηλδξίζκαηνο 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

                                          Θεξκηθνί θίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Δγθαχκαηα απφ «γπκλή θιφγα», αηκφ, 

ζεξκαληηθέο πιάθεο, εθηίλαμε θαπηνχ 

ιαδηνχ, θ.ά. 

 Ο εμνπιηζκφο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

ψζηε λα πξνζηαηεχεη θαηά ην δπλαηφλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

εγθαχκαηα κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

(π.ρ. πνδηέο, γάληηα θ.ά.).  

Κίλδπλνη απφ πηψζεηο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Πηζαλή νιίζζεζε ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ιαδηψλ, ηξνθίκσλ ή άιισλ πιηθψλ (π.ρ. 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο) ζην δάπεδν ηεο 

θνπδίλαο. 

 Σν δάπεδν λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 

εκπφδηα. 

 Οη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα. 

Κίλδπλνη απφ έθξεμε/ππξθαγηά 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Ππξθαγηά απφ αλάθιεμε ή απφ γπκλή 

θιφγα ή απφ βξαρπθχθισκα. 

 Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο (θνξεηφο θαη κε). 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ θαηάζβεζε 

εζηηψλ θσηηάο. 
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Κίλδπλνη ειεθηξνπιεμίαο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Απφ ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ παξνπζία λεξνχ. 

 Απφ θζαξκέλεο θαη πεπαιαησκέλεο 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Λεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 Να ειέγρνληαη πεξηνδηθά ηπρφλ θζνξέο ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εηδηθά ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ λεξά ή πγξαζία. 

Κίλδπλνη απφ ηηο θηεξηαθέο δνκέο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Καηάξξεπζε ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ εάλ δελ 

έρνπλ ηεξεζεί νη απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο. 

 Γπζθνιίεο ή αδπλακία εγθαηάιεηςεο ηνπ 

θηεξίνπ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Μεγάινο αξηζκφο απφ ζθάιεο ή αληζνυςείο 

δνκέο.  

 Λεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 Να ειέγρνληαη πεξηνδηθά ηπρφλ θζνξέο ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εηδηθά ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ λεξά ή πγξαζία. 

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ θηεξηαθψλ δνκψλ λα έρεη 

γίλεη γχξσ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηηο εηαηξείαο. 

 
Κίλδπλνη  Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ζην ρψξν παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

 

Κίλδπλνη απφ θπζηθνχο/ ρεκηθνχο/ βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Τπεξβνιηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ε 

νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πγξαζία 

απφ ηνπο αηκνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δπζθνξία ηνπ εξγαδνκέλνπο ή αθφκα θαη ζε 

ζεξκηθή εμάληιεζε. 

 
Αηκόζθαηξα 

 Καθή πνηφηεηα αηκφζθαηξαο απφ αηζάιε  

 Παξνπζία κηθξνζσκαηηδίσλ θφλεσο (π.ρ. 

αιεχξη). 

 

 

 
                  Θόξπβνο 

 Τςειά επίπεδα ζνξχβνπ είηε ιφγσ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ είηε ιφγσ 

εμνπιηζκνχ. 

 
 
 

Φωηηζκόο 

 Υακειφο ή θαθφο θσηηζκφο κπνξεί λα 

νδεγήζεη είηε ζε άκεζα αηπρήκαηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ή λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε.   

 

 Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο θιηκαηηζκφο 

ή/θαη εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. 

 

 

 

 
Αηκόζθαηξα 

 Καιά ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ. 

 Υξήζε απαγσγψλ πάλσ απφ ηηο εζηίεο 

παξαγσγήο πδξαηκψλ ή αηζάιεο. 

 Υξήζε αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο 

(π.ρ. κάζθα). 

 
Θόξπβνο 

 Δπηζήκαλζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ρξήζε 

αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο (σηναζπίδεο). 

 Πξφλνηα γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ κε 

ρακειά επίπεδα παξαγσγήο ζνξχβνπ 

 
Φωηηζκόο 

 Σα επίπεδα θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε 

λνκνζεζία. 
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Υεκηθά 

 ην ρψξν ηεο θνπδίλαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαζαξηζηηθά ηα νπνία κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ εξεζηζκνχο ή αιιεξγίεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 

 

 

 

 

 
Βηνινγηθνί θίλδπλνη 

 Απφ ηα απνξξίκκαηα ηα νπνία θαζεκεξηλά 

παξάγνληαη θαηά ηελ παξαγσγή ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 Απφ κε-πγηείο εξγαδνκέλνπο πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Υεκηθά 

 Σα ρεκηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα 

είλαη εγθεθξηκέλα απφ αξκφδηεο αξρέο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα γλσξίδνπλ ην 

πξνδηαγξαθέο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ 

θαζαξηζηηθψλ θαη ησλ απνιπκαληηθψλ. 

 Να είλαη δηαζέζηκν ζηνπο εξγαδνκέλνπο  ην 

«Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Πξντφληνο» 

ησλ ρεκηθψλ. 

 
Βηνινγηθνί θίλδπλνη 

 Σα απνξξίκκαηα λα παξακέλνπλ ζε 

θαηάιιεινπο θάδνπο ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο 

θαη λα απνκαθξχλνληαη θαζεκεξηλά. 

 ινη νη εξγαδφκελνη λα είλαη πγηείο θαη λα 

έρνπλ ζεσξεκέλα βηβιηάξηα πγείαο.  

                                                Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Καθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ρσξνηαμηθή δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ 

 (π.ρ. ζπζζσζηηζκφο, πξνζθξνχζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ εμνπιηζκφ θ.ά.) 

 Οη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ ζε φξζηα 

ζηάζε επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Ζ κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ε 

δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

πξαγκαηνπνείηαη απφ εηδηθεπκέλνπο κε 

βάζε θαη πηζαλή αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηεο κνλάδαο  

 Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαζίζκαηα γηα 

πξνζσξηλή αλάπαπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

 

Κίλδπλνη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Άγρνο θαη εθλεπξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ιφγσ κε επάξθεηαο ηνπ αξηζκνχ ηνπο ψζηε 

λα δηεθπεξαηψλεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

 Ο θάζε εξγαδφκελνο λα κελ γλσξίδεη ην 

αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη ην εχξνο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Καθή ξχζκηζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Οη ίδηνη εξγαδφκελνη λα εθηεινχλ κνλίκσο 

θαη επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο ίδηεο 

κνλφηνλεο εξγαζίεο (π.ρ. θαζάξηζκα 

παηάηαο). 

 Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ηνλ φγθν ηεο 

εξγαζίαο. 

 Σα ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη εληάζεηο πνπ 

θπζηνινγηθά δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα επηιχνληαη ην ηαρχηεξν 

δπλαηφλ. 

 Να ηνπο παξέρνληαη ηα κέζα ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

 Σν πξνζσπηθφ λα εθπαηδεχεηαη ζε ζέκαηα 

πνπ βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Γηαθαλείο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ 

σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. αλάξηεζε 

ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ ζε θνηλή ζέα). 

 Δλαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο.  
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                                                  Οξγαλσηηθνί θίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Αδπλακία νξζήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ιφγσ θαθήο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Τπεξβνιηθφο φγθνο εξγαζίαο πνπ είλαη 

πξαθηηθά αδχλαηνλ λα δηεθπεξαησζεί απφ 

ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ θαη 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Ο ππεχζπλνο ή/ θαη ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρείξεζεο λα γλσξίδεη ην αληηθείκελν ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο λα ζπληνλίδεη 

επηηπρψο ην έξγν ηεο. 

Γεληθνί Κίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Με –πγηεηλή δηαηξνθή ή ππεξθαηαλάισζε 

θαγεηνχ ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο ζπλάθεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε πνηθηιία ηξνθίκσλ. 

 Να είλαη ελεκεξσκέλνη νη εξγαδφκελνη γηα 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο θαθήο δηαηξνθήο. 

 

 
8.3 ΣΜΖΜΑ ΠΛΤΝΣΖΡΗΧΝ 
 

Ο ρψξνο ησλ πιπληεξίσλ επίζεο λα ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο νη 

νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

 

Πίλαθαο 3. Δπαγγεικαηηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην ηκήκα 

Πιπληεξίσλ. 
 

 

 
Κίλδπλνη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ην ηκήκα πιπληεξίσλ 

 

Μεραληθνί Κίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Κίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ ζπαζκέλα 

γπαιηθά. 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (γάληηα). 

                                                     Θεξκηθνί θίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Δγθαχκαηα απφ ηε ρξήζε θαπηνχ λεξνχ ή 

αηκνχ. 

 Οη εξγαδφκελνη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα 

ηνλ θίλδπλν.  

 Οη εξγαδφκελνη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

εγθαχκαηα κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

(π.ρ. πνδηέο, γάληηα θ.ά.)  

Κίλδπλνη απφ πηψζεηο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Πηζαλή νιίζζεζε ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

λεξνχ ή απνξξππαληηθψλ κε λεξφ ζην 

δάπεδν ηεο θνπδίλαο. 

 Σν δάπεδν λα έρεη ζσζηά ιεηηνπξγνχληεο 

απνρεηεχζεηο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα. 
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Κίλδπλνη ειεθηξνπιεμίαο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Απφ ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ παξνπζία λεξνχ. 

 Απφ θζαξκέλεο θαη πεπαιαησκέλεο 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Λεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 Να ειέγρνληαη πεξηνδηθά ηπρφλ θζνξέο ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εηδηθά ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ λεξά ή πγξαζία. 
Κίλδπλνη  Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ζην ηκήκα πιπληεξίσλ 

 

Κίλδπλνη απφ θπζηθνχο/ ρεκηθνχο/ βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 
Θεξκνθξαζία 

 Τςειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πγξαζία απφ 

ηνπο αηκνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δπζθνξία ηνπ εξγαδνκέλνπο ή αθφκα θαη 

ζε ζεξκηθή εμάληιεζε. 

 
Θόξπβνο 

 πλερήο ζφξπβνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πιπληεξίσλ θαη ησλ κηθξν-ζπγθξνχζεσλ 

ησλ πιηθψλ πνπ πιέλνληαη (π.ρ. πνηήξηα). 

 

 
Θεξκνθξαζία 

 Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο θιηκαηηζκφο 

ή/θαη εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. 
 
 
 
 

Θόξπβνο 

 Δπηζήκαλζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ρξήζε 

αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο (σηναζπίδεο). 

 Πξφλνηα γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ κε 

ρακειά επίπεδα παξαγσγήο ζνξχβνπ 

 
Υεκηθά 

 ην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζαξηζηηθά ηα νπνία 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκνχο ή 

αιιεξγίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

 

 

 
 

Υεκηθά 

 Σα ρεκηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα 

είλαη εγθεθξηκέλα απφ αξκφδηεο αξρέο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα γλσξίδνπλ ην 

πξνδηαγξαθέο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ 

θαζαξηζηηθψλ θαη ησλ απνιπκαληηθψλ. 

 Να είλαη δηαζέζηκν ζηνπο εξγαδνκέλνπο  ην 

«Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Πξντφληνο» 

ησλ ρεκηθψλ. 

Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Καθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ρσξνηαμηθή δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Οη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ ζε φξζηα 

ζηάζε επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Ζ κεηαθνξά πιηθψλ πξνο πιχζε θαη 

εμπγίαλζε λα γίλεηαη λα γίλεηαη 

ρεηξνλαθηηθά. 

 Ζ κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ε 

δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθεπκέλνπο κε 

βάζε θαη πηζαλή αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηεο κνλάδαο.  

 Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαζίζκαηα γηα 

πξνζσξηλή αλάπαπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί κεηαθνξείο θαη 

θαιάζηα κεηαθνξάο ησλ πξνο πιχζε 

πιηθψλ.  
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Κίλδπλνη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζεσξείηαη απφ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο σο  κε-δεκηνπξγηθή θαη 

δελ είλαη αγαπεηή ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

(«ιάληδα»). 

 Δλαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. 

 Καιχηεξε ακνηβή ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο 

ζεκαζίαο εξγαζίεο εληφο πιπληεξίσλ. 

Οξγαλσηηθνί θίλδπλνη 

Κίλδπλνη Πξνθπιάμεηο 

 πρλέο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ πιπληεξίσλ. 

 πρλή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  
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HEALTH AND SAFETY AT WORK  
IN HORECA SECTOR  
 

Dimitrios Timbis1, Σ.C. Constantinidis2 and Ch. Koutis3 
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Environmental Protection, Medical School, Democritus University of Thrace. 
 

Abstract: Catering business belong to the «Hotel-Restaurant –Catering» sector, 

also known as «HORECA». The most significant risks of working in the catering 

sector are physical and psychosocial. Among the physical risks are: prolonged 

standing; carrying, lifting and repetitive movements; working in hot or cold working 

environment; cuts, burns; as well as slips and falls caused by wet or slippery 

floors. As psychosocial risks are considered the long, non-standard, and irregular 

working hours; high workload and time pressure; low control over work; lack of 

training and education and stressful working relations among colleagues and the 

chef. However, HORECA sector changes rapidly and new technologies are coming 

to withdraw as much as possible those risks and increase the safety and health at 

work. 
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γηα ηνπο λνζειεπηέο.  

 

Πεξίιεςε: Οη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο είλαη απαίηεζε θαη ζηφρνο θάζε θνηλσλίαο κε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νγθνινγηθψλ λνζνθνκείσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε ηνπ ηαηξνχ θαη λνζειεπηνχ εξγαζίαο θαζψο θαη 

ηερληθνχ αζθαιείαο. Δπηβεβιεκέλε είλαη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρνξήγεζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

θπηηαξνηνζηαηηθψλ θαξκάθσλ θαη ε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα  πξνζπαζήζνπκε λα θαηαγξάςνπκε ηα θαηάιιεια 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ψζηε λα πξνιεθζνχλ νη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, 

ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηνμηθά απφβιεηα. 

 
Ζ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Χ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

    

Οη ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο είλαη ην απαξαίηεην ηκήκα θάζε 

ζχγρξνλνπ θξάηνπο, αθνχ παξέρνπλ πξνιεπηηθέο ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σα λνζνθνκεία απνηεινχλ έλαλ ηδηφκνξθν εξγαζηαθφ ρψξν ιφγσ 

ησλ εηδηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηά θαη εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

ηφζν γηα ηνπο αζζελείο, φζν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο ππεπζχλνπο 

θαζαξηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην νγθνινγηθφ λνζνθνκείν φπνπ νη 

εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη έληαζε, 

αθνχ ε εξγαζία ηνπο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα θαη ηηο 

ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
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Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκνζηεπηεί αξθεηέο κειέηεο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα παξελέξγεηεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ ζε 

πξνζσπηθφ πνπ ηα ρεηξίδεηαη, φπσο νμέα ζπκπηψκαηα, λαπηία, εμαλζήκαηα, 

δηαηαξαρέο ηνπ θχθινπ ζε γπλαίθεο κεηαμχ 30-45 εηψλ, απηφκαηεο απνβνιέο, 

εκβξπηθέο αλσκαιίεο θαη ππνγνληκφηεηα. Ζ έξεπλα θαη ε εκπεηξία ππνδειψλνπλ 

φηη είλαη δπλαηή ε πξφιεςε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο κε θαηάιιεια κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη ρνξήγεζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ. 

 
Ζ ΒΛΑΠΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Δηαηξεία Φαξκαθνπνηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

έλα θάξκαθν ζεσξείηαη επηθίλδπλν εάλ (ASHP 1990): 

 Πξνθαιεί θαξθίλν, 

 Καηαζηξέθεη ην αλαπηπζζφκελν έκβξπν ή βιάπηεη ηε γνληκφηεηα, 

 Πξνθαιεί ρξσκαηνζσκηθή δηάζπαζε θαη 

 Δκθαλίδεη ζνβαξή ηνμηθφηεηα ζε φξγαλα αθφκε θαη ζε ρακειέο δφζεηο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη κε βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ αξθεηά απφ ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά 

εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Ζ πιένλ γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηνχκελε 

παγθνζκίσο ηαμηλφκεζε είλαη ηεο International Agency for Research on Cancer ( 

IARC) ηνπ ΠΟΤ. χκθσλα κε απηή θάζε παξάγνληαο ηνπνζεηείηαη ζε κηα απφ ηεο 

πέληε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηα γλσζηά ζηνηρεία επηθηλδπλφηεηαο απφ 

επηδεκηνινγηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο κειέηεο.  

1. Ο παξάγνληαο είλαη θαξθηλνγφλνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζπλεπάγνληαη έθζεζε, ε νπνία είλαη θαξθηλνγφλνο γηα ηνλ άλζξσπν. 

2Α. Ο παξάγνληαο είλαη πηζαλφηαηα θαξθηλνγφλνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζπλεπάγνληαη έθζεζε, ε νπνία είλαη πηζαλφηαηα 

θαξθηλνγφλνο γηα ηνλ άλζξσπν. 

2Β. Ο παξάγνληαο είλαη δπλαηφ λα είλαη θαξθηλνγφλνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζπλεπάγνληαη έθζεζε, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα είλαη 

θαξθηλνγφλνο γηα ηνλ άλζξσπν. 

3. Ο παξάγνληαο θαζψο θαη ε έθζεζε δελ ηαμηλνκνχληαη σο θαξθηλνγφλα γηα ηνλ 

άλζξσπν. 

4. Ο παξάγνληαο θαζψο θαη ε έθζεζε πηζαλφηαηα δελ είλαη θαξθηλνγφλα γηα ηνλ 

άλζξσπν. 

    
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Ζ λνκνζεζία πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο είλαη βαζηθφο παξάγσλ 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ έθζεζε ζε δπλεηηθά βιαπηηθνχο 

παξάγνληεο. 

- Νφκνο 1568/85: Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ. 
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- ΠΓ 17/96: Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηεο 89/391/ΔΟΚ θαη 

91/383/ΔΟΚ. 

- ΠΓ 127/2000: Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΠΓ 399/94, Πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 

θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ 

97/42/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

- ΠΓ 176/97: Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ 

εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ. 

- ΠΓ 186/95: Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ 

ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ. 

- ΠΓ 338/2001: Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο. 

-  ΠΓ 399/94: Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ. 

- Νφκνο 2683/99: Κχξσζε ηνπ θψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Κάζε εξγαδφκελνο νθείιεη λα γλσξίδεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπ. Σα κέηξα απηά εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηνπο εκπιεθνκέλνπο άκεζα θαη έκκεζα εξγαδνκέλνπο. 

 
Α. ΜΔΣΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΖ ΣΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

 

Καηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηα κέηξα αθνξνχλ ζηε: 

 

 Γεκηνπξγία εηδηθνχ ρψξνπ γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 

 Καηαζθεπή θιεηζηνχ ή εκίθιεηζηνπ ζπζηήκαηνο Παξαζθεπήο δηαιπκάησλ 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη 

 Γηάζεζε θαη ζσζηή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Αηνκηθή πγηεηλή πξηλ θαη κεηά ηελ εξγαζία  

 Αζθαιή απφξξηςε ησλ άρξεζησελ αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ 

 Παξαθνινχζεζε κέζσ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ κε γεληθέο θαη εηδηθέο εμεηάζεηο, ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη. Ο εηδηθφο έιεγρνο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη γεληθή αίκαηνο, επαηηθφ έιεγρν, έιεγρν ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη εμέηαζε νχξσλ θαη άιιεο εηδηθέο εμεηάζεηο αλάινγα κε ηελ ηνμηθφηεηα ησλ 

θαξκάθσλ.  

Πνιχ ζνβαξά ιακβάλεηαη ππφςε ε νξηαθή ηηκή έθζεζεο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο 

ζην ρεκηθφ παξάγνληα θαη ε νπνία δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ηε κέζε 8σξε 

ρξνληθά ζηαζκηζκέλε έθζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ ρεκηθφ παξάγνληα, 
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κεηξεκέλε ζηνλ αέξα ηεο δψλεο αλαπλνήο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε 

8σξεο εκεξήζηαο θαη 40σξεο εβδνκαδηαίαο αξγαζίαο.  

 
Β. ΜΔΣΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ 

 

Καηά ηε θάζε ηεο ρνξήγεζεο, ιακβάλνληαη πξνθπιαθηηθά κέηξα απφ ην 

πξνζσπηθφ, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο επηζθέπηεο.  

 

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν: 

 

 ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 ηελ αζθαιή ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ  

 ηε δηαδηθαζία άκεζεο αληηκεηψπηζεο πηζαλήο εμαγγείσζεο ή δηάρπζεο 

 ηελ αζθαιή απφξξηςε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Γηα ηνπο αζζελείο, απαηηείηαη εθπαίδεπζε, ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ θαη 

παξαθνινχζεζε κεηά ην πέξαο ηεο ρνξήγεζεο. Απαξαίηεηνο είλαη ν εθνδηαζκφο 

ηνπο κε ην εηδηθφ θνπηί πνπ πεξηέρεη ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηελ απνκάθξπλζε 

κνιπζκαηηθψλ εθθξηκάησλ, πνπ έρνπλ δηαθχγεη ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. 

Οη επηζθέπηεο, πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

Δίλαη απαξαίηεην λα δηαηεξείηαη ζην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ηδξχκαηνο 

ηαηξηθφο θάθεινο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε επηθίλδπλα 

θάξκαθα. ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο κεηξήζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, ηελ ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν 

κε επζχλε ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο.  

Έλα δεχηεξν εξγαιείν ηδηαίηεξα ρξήζηκν είλαη θαη ηα αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηεινχλ. 

 
ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΧΝ 
ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 
 
ΟΓΟΗ ΔΚΘΔΖ Δ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Οη δπλεηηθέο νδνί έθζεζεο είλαη:  

Α. Ζ άκεζε επαθή: κε ην δέξκα, ηελ εηζπλνή αεξνδηαζθνξπεζκέλσλ ζσκαηηδίσλ 

ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ αθνχζηα θαηάπνζε ζσκαηηδίσλ ησλ θαξκάθσλ κε θαγεηά 

πνπ έρνπλ κνιπλζεί. 

Β. Ζ έκκεζε επαθή: κε ζσκαηηθά πγξά θαη εθθξίζεηο ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη ρεκεηνζεξαπεία ηηο ηειεπηαίεο 48 ψξεο.  
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ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Οη βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ακεξηθάληθεο 

νξγαλψζεηο ONS, ASHP, NIOSH, OSHA, AFSCME, πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν ζρεδηαζκφ εηδηθνχ ρψξνπ δηάιπζεο- πξνεηνηκαζίαο ησλ θαξκάθσλ 

 Δηδηθή έλδπζε γηα ην πξνζσπηθφ 

 πγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηάιπζεο θαη ρνξήγεζεο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ 

θαξκάθσλ 

 πγθεθξηκέλε κέζνδν (πξσηφθθνιν) παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ πνπ 

ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε αγσγή πεξηιακβάλεη θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα. 

 
Α. Ο ΔΗΓΗΚΟ ΥΧΡΟ 

 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο, δειαδή 

ζάιακνο κε ηνπαιέηα. Μέζα ζε απηφλ ην ρψξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη:  

 Δηδηθφ κεράλεκα θάζεηεο λεκαηηθή ξνήο (laminar air flow) 

 Δξγνλνκηθή πνιπζξφλα 

 Φπγείν γηα ηε θχιαμε ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ ζε ρακειή 

ζεξκνθξαζία 

 Νηνπιάπηα γηα ηε θχιαμε ησλ θαξκάθσλ 

 Νεξνρχηεο κε ηξερνχκελν λεξφ 

 Παξάζπξα κε πξφζβαζε ζε θαζαξφ αέξα 

 Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιειεο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίαο 

 Κηηίν αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πξνβιεκάησλ δηάρπζεο θαη δηαζπνξάο ησλ 

θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ  

 Έλαο εηδηθφο θάδνο απφξξηςεο, κε ηελ έλδεημε «κνιπζκαηηθά», ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ θαη έλαο γηα ηα απιά απνξξίκκαηα.  

 Αλαξηεκέλεο ελδείμεηο, ζε εκθαλή ζεκεία, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε 

κφλν ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 
Β. ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

 

Σν κεράλεκα ηεο θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο αέξα (laminar air flow) είλαη ν πην 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα ηε δηάιπζε ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ, δηφηη θαηά 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ κεηψλεη ηελ έθζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα πηζαλά αεξνδηαζθνξπηδφκελα 

ζηαγνλίδηα.   

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε πξφζβαζε ζε ηέηνην εηδηθφ 

κεράλεκα, ηφηε ε δηάιπζε ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ κπνξεί λα γίλεηαη ζην 

θνληηλφηεξν λνζνθνκείν πνπ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή. 
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Ζ απνιχκαλζε θαη ε θαζαξηφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη απφ ηνλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ζηνλ αλαγξαθφκελν απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ρξφλν.  

 
Γ. ΑΣΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

Δίλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

πεξηιακβάλεη: 

  Μαθξηά πνδηά, κε πξνδηαγξαθέο ISO 9001 θαη λα θέξεη ηελ έλδεημε CE 

 Υνληξά γάληηα απφ λενπξέλην,κε πξνδηαγξαθέο ISO 9002 θαη λα θέξνπλ ηελ 

έλδεημε CE 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, πνπ λα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ANSI Z87.1-1989 θαη 

λα θέξνπλ ηελ έλδεημε CE 

 Πξνζηαηεπηηθή κάζθα κε εηδηθφ ελζσκαησκέλν θίιηξν. Θα πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 134 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 149 θαη λα θέξεη ηελ 

έλδεημε CE 

 θνχθν εληαίαο δηάηξεζεο, ρσξίο ξαθή ζχλδεζεο. Θα πξέπη λα αθνινπζεί ηα 

πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13995 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 6529 θαη λα θέξεη ηελ 

έλδεημε CE. 

 
ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ 

 

Σν πξνζσπηθφ πγείαο πνπ ρεηξίδεηαη ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα ζα πξέπεη 

λα είλαη ελεκεξσκέλν θαη εθπαηδεπκέλν ζε φια ηα ζέκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Οη ιφγνη πνπ δπλεηηθά απνθιείνπλ έλαλ επαγγεικαηία πγείαο απφ ην ρεηξηζκφ ησλ 

θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ είλαη: 

 Ζ ηεθλνπνίεζε 

 Ζ εγθπκνζχλε, ν ζειαζκφο 

 Ζ εθπαίδεπζε, ζε θνηηεηέο λνζειεπηηθψλ, ηαηξηθψλ ή άιισλ παξαταηξηθψλ 

ζρνιψλ φηαλ βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα 

 Ζ έθζεζε ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο βιαπηηθνχο παξάγνληεο, φπσο αθηίλεο Υ 

θαη 

 Λφγνη πγείαο, φπσο απηνάλνζα λνζήκαηα θαη λφζνη ηνπ θνιιαγφλνπ. 

 
Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

 

 χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ ινηκψμεσλ ηα βηνινγηθά πγξά θαη νη 

απεθθξίζεηο ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία, πεξηέρνπλ πνζφηεηα 

θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ έσο θαη 48 ψξεο κεηά ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ. 

πλεπψο, ε απφξξηςε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη 
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ζε θάδνπο ζθνππηδηψλ κέζα ζε εηδηθέο ζαθνχιεο κε ηελ έλδεημε «κνιπζκαηηθά-

ρεκηθά». 

Σα ιεπρείκαηα θαη ηα ξνχρα ησλ αζζελψλ ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή ζαθνχια κε 

έλδεημε γηα ην πιπληήξην θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ 

κνιπζκαηηθψλ ιεπρεηκάησλ. 

 
Ζ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΣΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

Τπάξρεη δηρνγλσκία φζνλ αθνξά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πνιηηηθή ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Σα πγξά απφβιεηα ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο θαη 

λα αθνινπζεί μέπιπκα κε άθζνλε πνζφηεηα θξχνπ λεξνχ. 

Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ κε εηδηθή 

πξνζηαζία πνπ απνθεχγεη ηηο πνιιέο κεηαθηλήζεηο ζε άιινπο ρψξνπο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Σα πιηθά πνπ πξέπεη λα απνξξηθζνχλ ζπιιέγνληαη θαη θαίγνληαη ζε θιηβάλνπο 

ζηνπο 800-1000νC ή γίλεηαη πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο. Γηα ην θάζε θάξκαθν 

ππάξρνπλ πξνηεηλφκελνη κέζνδνη απφξξηςεο απφ ηελ εηαηξεία παξαζθεπήο ηνπ. 

Σα πγξά απφβιεηα, ζχκθσλα κε ηε Canadian Society of Hospital Pharmacists 

1993, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πνζφηεηα θαξκάθνπ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη 

ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο θαη λα αθνινπζεί μέπιπκα κε άθζνλν λεξφ. 

Αληηκεηψπηζε ηεο δηάρπζεο - δηαζπνξάο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ 

 

Πξνηείλεηαη λα ππάξρεη έλα θνπηί ζπιινγήο πνπ λα πεξηέρεη ηα εμήο απαξαίηεηα 

πιηθά: 

 Πιαζηηθή πνδηά 

 Πιαζηηθά πνδνλάξηα 

 Υνληξά γάληηα 

 Δηδηθέο κάζθεο 

 Δηδηθά πιαζηηθά γπαιηά 

 Δηδηθέο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ 

 Πεηζέηεο ράξηηλεο απνξξνθεηηθέο 

 Αληηζεπηηθφ δηάιπκα  

 Ηζφηνλν θνιιχξην θπζηθψλ δαθξχσλ γηα ην μέπιπκα ησλ καηηψλ. 

 

Απνκνλψλεηαη ε πεξηνρή κε εηδηθέο ελδείμεηο, γίλεηαη άκεζνο θαζαξηζκφο 

(μεθηλψληαο απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά πξνο ηελ εζσηεξηθή), αθνινπζεί 

εθηεηακέλνο θαζαξηζκφο απφ ην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο θαη ελεκεξψλνληαη νη 

ππεχζπλνη πγηεηλήο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ήκεξα ε εθπαίδεπζε θαη ε επαξθήο πξφβιεςε γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ έθζεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ εμ απηήο. Δπηβεβιεκέλε είλαη 

ε χπαξμε ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ελψ απαξαίηεηε είλαη 

θαη ε παξνπζία λνζειεπηνχ/ηξηαο εξγαζίαο. Δπηβεβιεκέλε επίζεο είλαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, θαη 

ε ιήςε επαγγεικαηηθνχ ηζηνξηθνχ. 

 πλεπψο, ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο θξνληίδαο πγείαο ζχκθσλα κε 

ηελ εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο απνηεινχλ 

αλακθηζβήηεηεο πξνηεξαηφηεηεο φισλ καο.  
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HEALTH RISKS  AT THE  MEDICAL STUFF  
DUE TO EXPOSURE TO CYTOSTATIC DRUGS 
 
P. Sakellariou 

 
Programm of Postgraduate Studies I M.Sc) Health and Safety in Workplace. Organized by 

Medical School of Democritus University of Trace (in cooperation with Departments of 

Public Health and Nursing A, Athens Technological Educational Institute). 

 

Abstract: The Health and Safety regulations of workers in work spaces are a 

requisite and the aim of every basically principled society for the protection of 

human life and the natural environment. According to the existing law an oncology 

hospital needs an Occupational Physician, Nurse and a safety technician in order 

to function properly. The organization of the working environment, the medical 

surveillance of the stuff and its training on the administration and disposal of 

hazardous cytostatic drugs, are also imperative. The purpose of this study is to 

record the Occupational Health and Safety measures in order to prevent 

occupational diseases and work accidents, and the pollution of the environment 

with toxic waste.   
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ΓΙΑΣΡΟΦΖ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΖΡΙΑ 
ΜΙΑ ΑΛΛΖ ΑΠΟΦΖ  
 
Ζ ζπδήηεζε πνπ άλνημε ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο κε ηε δεκνζίεπζε έξεπλαο γηα ηε 

δηαηξνθή ζηα ειιελνξζφδνμα κνλαζηήξηα, θαζψο θαη ησλ απφςεσλ ηεο Αδειθφηεηνο ηεο 

Ηεξάο Μνλήο «Παλαγία ηνπ Δβξνπ», νδεγεί ζε επηβεβιεκέλεο αλαδεκνζηεχζεηο. Ζ 

θαηαγξαθή ηνπ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ ακθηζβεηείηαη παιαηφζελ, φπσο θαίλεηαη ζε 

θείκελν ηνπ Θενδψξνπ Πησρνπξνδξφκνπ. Δπηπξνζζέησο, ε αξραίδνπζα γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε (κε πνιιά ιάζε) αλνίγεη ηε ζπδήηεζε γηά αλαγθαηφηεηα ρξήζεο 

θαηαλνεηήο γιψζζαο (δήηεκα πνπ αθνξά θαη ηελ μχιηλε γιψζζα ηεο ηαηξηθήο). Σν ζέκα 

απηφ πεξηγξάθεηαη (κε ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε) ζε πξφζθαην θείκελν ηνπ θ. ηπιηαλνχ 

Αιεμίνπ, Οκφηηκνπ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, απφ ην ηειεπηαίν βηβιίν ηνπ. 
 

Θεοδώρου Πτωχοπροδρόμου 
 

Κατά ἡγουμένων 
 

Τὰ δ’ ἄλλα πῶς διηγήσωμαι κατὰ λεπτὸν καὶ μέρος, 

τὰ τῆς τραπέζης λέγω δή, τοῦ γεύματος τὴν ὥραν, 

ὅταν τὰ τρία δώσουσι καὶ πάντες συναχθῶσι 

καὶ ψάλουν τὸ «ὑψώσω σε» καὶ ἄρξωνται τοῦ τρώγειν; 

Καὶ τὶς εἰπῆ σοι καθαρῶς τὰ πλήθη τῶν ἰχθύων 

τῶν ἡγουμένων ἔμπροσθεν προκείμενα συνήθως;  

Πρῶτον διαβαίνει τὸ ἐκζεστὸν ψησσόπουλον μπουρδάτον, 

καὶ δεύτερον περίχυμα, μαζὸς βεβαρυμένος, ... 

καὶ κέφαλος τριπίθαμος, αὐγάτος, ἐκ τὸ Ρήγιν, 

καὶ συναγρίδα πεπανή, ἐκ τὰς καλάς, τὰς πρώτας ... 

Καὶ τέταρτον τὸ ὀπτούτσικον, καὶ πέμπτον τὸ τηγάνου 

      ... τριγλὶα μουστακάτα 

καὶ διπλοτήγανον παχύ, μεγάλων ἀθερίνων ... 

Μετὰ γοῦν τὴν παράθεσιν ὧν εἴρηκα βρωμάτων 

εἰσῆλθεν, ὢ τοῦ θαύματος, καὶ τὸ μονοκυθρίτσιν, 

ὑπεραχλίζον ὀλιγὸν καὶ πέμπον εὐωδίαν: 

κραμβὶν καρδίας τέσσαρας, χοντράς καὶ χιονάτας 

καὶ ξιφιοτράχηλον παστὸν ... 

ὠὰ κάν δεκατέσσαρα καὶ κρητικὸν τυρίτσιν 

ἀθότυρα κὰν δώδεκα καὶ βλάχικον ὀλίγον, 

σκόρδα κεφάλια δώδεκα καὶ τσίρους δεκαπέντε. 
 

(Από την έκδοση Hesseling-Pernot, Poèmes prodromiques, 1910, σ. 54, στ. 139-184) 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 

Επιμέλεια: τυλιανός Αλεξίου, Ομότιμος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

 

ἀθερίνα   μικρό ψάρι 

ἀθότυρα   ανθότυροι 

αὐγάτος κέφαλος  το ψάρι με τα αυγά του 

βεβαρυμένος   χοντρός 

βρώματα   φαγητά 

διπλοτήγανον  διπλό τηγάνι, μεγάλο 

ἐκζεστόν   βραστό 

κραμβίν   λάχανο και κουνουπίδι,  

καρδίαι    κεφάλια λαχάνου 

μαζός    μπακαλιάρος 

μονοκυθρίτσιν     χύτρα με διάφορα χόρτα όλα μαζί,  

ένα είδος χορτόσουπας 

μπουρδάτον   με κόκκινο πιπέρι 

ξιφιοτράχηλον  λαιμός του ξιφία 

ὀπτούτσικον   ψάρι στα κάρβουνα 

πεπανή   παχιά 

περίχυμα   σάλτσα 

Ρήγιον   πόλη της Προποντίδας 

τηγάνου   ψάρι τηγανισμένο 

τρία    τα τρία χτυπήματα του ξύλινου  

    σήμαντρου που έδιναν το σύνθημα  

της ώρας γεύματος 

τριγλία μουστακάτα μπαρμπούνια 

τυρίτσιν   τυράκι 

ὑπεραχλίζον   αχνίζοντας 

ψησσόπουλον  το ψάρι γλώσσα 
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ΣΟ ΓΛΧΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ 
 

ηπιηαλόο Αιεμίνπ 
 

Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 
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EDITORIAL                                                            hυgeίa@εργασiα και Π.Φ.Υ. 
 

 

 

 

Πψο  νλεηξεχνκαη  ηελ  νξγάλσζε  ηεο  Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ Διιάδα. 
 

Σα παξαθάησ πνπ πεξηγξάθσ, λαη κελ ιέσ φηη ηα νλεηξεχνκαη αιιά δελ είλαη παξφια 
απηά βγαικέλα απφ ηελ θαληαζία κνπ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα έρσ δεη ζηελ 
πξάμε ζηελ νπεδία θαη ζηε Ννξβεγία φπνπ εξγάζηεθα ζαλ Γεληθφο Ηαηξφο πξηλ 
επηζηξέςσ ζηελ Διιάδα: 
 

Τπάξρεη κφλν έλα αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ Σακείν γηα φινπο ηνπο Έιιελεο 
πνιίηεο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο θφξνπο πνπ παίξλεη ην θξάηνο αιιά θαη ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σν Σακείν απηφ δίλεη 
κηα θαηψηαηε εγγπεκέλε ζχληαμε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμάξηεηα αλ εξγάζηεθαλ 
πνηέ ή φρη, αιιά απφ θεη θαη πέξα είλαη θαζαξά αληαπνδνηηθφ. Γειαδή ε ζχληαμε πνπ 
παίξλεηο έρεη άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο θξαηήζεηο πνπ ζνπ έρνπλ γίλεη θαζ‟ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ζνπ δσήο. Σν Σακείν είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν θαη 
κηα θνξά ηνλ ρξφλν ζνπ ζηέιλεη ζην ζπίηη κηα πξνζσπηθή αλαθνξά ηνπ πφζεο είλαη 
νη θξαηήζεηο πνπ ζνπ έρνπλ γίλεη ζπλνιηθά,  θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ κέρξη 
ηψξα. Κάλεη επίζεο κηα πξφβιεςε ηνπ ηί ζα πάξεηο ζε ζχληαμε, εάλ νη θξαηήζεηο πνπ 
ζνπ γίλνληαη ζπλερίζνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ κέρξη πνπ λα θηάζεηο ηα 65 ζνπ. Έηζη 
απνθηάο κηα ηδέα ηνπ ηη πεξίπνπ ζα έρεηο φηαλ ζα βγεηο ζηελ ζχληαμε, αιιά ζε θάλεη 
ηαπηφρξνλα λα ζπλεηδεηνπνηείο φηη ηίπνηε δελ είλαη απηνλφεην. ια εμαξηψληαη απφ 
ην ηη κπαίλεη ζηνλ πξνζσπηθφ ζνπ ζπληαμηνδνηηθφ ινγαξηαζκφ θαη πψο ηα ρξήκαηα 
απηά δηαρεηξίδνληαη. Ζ δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ πην δηαθαλήο 
γίλεηαη, θαη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ βγαίλεη  ιεπηνκεξήο ηζνινγηζκφο πνπ είλαη 
πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο. 
 

Οη άδεηεο ησλ θαξκαθείσλ δελ πσινχληαη θαη θπζηθά δελ θιεξνλνκνχληαη, παξά 
επηζηξέθνληαη ζηελ Ννκαξρία φηαλ ν θαξκαθνπνηφο βγεη ζηελ ζχληαμε. Γελ ππάξρεη 
θαηψηαηε ηηκή ζηελ πψιεζε ελφο θαξκάθνπ. ε απηφ ην ζέκα αθήλνπκε ηα θαξκαθεία 
ειεχζεξα λα αληαγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη ζέζεηο εθπαίδεπζεο θαξκαθνπνηψλ θαη 
Ηαηξψλ απφ ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ειαηηψλνληαη. 
 

ινη νη Ηαηξνί κπνξνχλ λα έρνπλ ζχκβαζε κε ην Σακείν θαη άξα θαη  δηθαίσκα λα 
ζπληαγνγξαθνχλ ηα θάξκαθα φισλ ησλ πνιηηψλ. κσο ε ζπληαγνγξάθεζε γίλεηαη 
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απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ο θαζέλαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεί φηη ινγηζκηθφ ζέιεη γηα απηφ ην πξάγκα. Αξθεί ηα ινγηζκηθά απηά λα 
είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη λα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη θαζνξίζεη 
ην θξάηνο.  Έηζη ε ζπληαγνγξάθεζε ειέγρεηαη κε άκεζν ηξφπν θεληξηθά απφ ηελ 
πνιηηεία. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν, επηηξέπεηαη ε ρεηξφγξαθε ζπληαγή 
πνπ φκσο εληφο ιίγσλ εκεξψλ πξέπεη λα γξαθεί θαη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ Ηαηξνχ 
αιιηψο δελ είλαη έγθπξε θαη ν θαξκαθνπνηφο δελ πιεξψλεηαη  γηα ην θάξκαθν. 
πνηνο Ηαηξφο αξλείηαη λα ζπληαγνγξαθήζεη ειεθηξνληθά δελ πιεξψλεηαη απφ ην 
Σακείν (είκαζηε ζην έηνο 2011). Απαγνξεχεηαη απζηεξφηαηα ε πψιεζε θαξκάθσλ 
απφ θαξκαθνπνηνχο ρσξίο ζπληαγή Ηαηξνχ, εθηφο απφ θάπνηα απιά θάξκαθα. Σα 
θζελά θαη απιά απηά θάξκαθα πάλησο, δελ είλαη εθηφο ιίζηαο ζπληαγνγξαθνχκελσλ 
θαξκάθσλ θάζε άιιν κάιηζηα: Γελ πξέπεη  ζακπνηάξνπκε ηα βαζηθά θαη θζελά 
θάξκαθα (1). Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (guidelines) απφ ην 
Σακείν γηα ηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε (κεηαμχ άιισλ θαη ηελ θαξκαθεπηηθή) ησλ 
δηαθφξσλ αζζελεηψλ. Τπάξρεη θπζηθά θαη ιίζηα ζπληζηψκελσλ νπζηψλ γηα θάζε 
πάζεζε (2). Οη αζζελείο πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαηξφ ηνπο ζέινπλ λα επηιέμνπλ 
θάπνην άιιν θάξκαθν πιεξψλνπλ απφ ηελ ηζέπε ηνπο ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο 
ηνπ θαξκάθνπ πνπ πξνηείλεη ην Σακείν θαη ηεο ηηκήο ηνπ άιινπ θαξκάθνπ. Με ηνπο 
παξαπάλσ ηξφπνπο ζα πέζεη θάζεηα ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. 
 

Οη Γεληθνί Ηαηξνί (αθφκε θαη απηνί πνπ ηψξα αλήθνπλ ζην ΔΤ) παχνπλ λα είλαη 
Γεκφζηνη Τπάιιεινη, απιψο έρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ ζχκβαζε κε ην Σακείν. 
Γνπιεχνπλ κφλνη ηνπο ή ζπλελψλνληαη αλά δχν - ηξεηο, πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ 
θαη θάλνπλ κηθξά ηδησηηθά Κέληξα Τγείαο (group practice). Ο θάζε πνιίηεο πξέπεη λα 
δηαιέμεη λα αλήθεη ζηνλ θαιππηφκελν πιεζπζκφ ελφο ηέηνηνπ ηδησηηθνχ Κέληξνπ 
Τγείαο (Κ.Τ.). ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ δηαιέμεη, εγγξάθεηαη απηνκάησο ζην 
θνληηλφηεξν σο πξνο ηελ κφληκε θαηνηθία ηνπ, Κ.Τ. Ο πνιίηεο έρεη φκσο  δηθαίσκα λα 
αιιάδεη θαη λα εγγξάθεηαη ζε άιιν ηδησηηθφ Κ.Τ. φπνηε ζέιεη. Σν Σακείν πιεξψλεη γηα 
έλαλ αζζελή πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ θαιππηφκελν πιεζπζκφ ηνπ Κέληξν Τγεία ζνπ 
π.ρ. 60 Δπξψ (€) ηνλ ρξφλν, κφλν θαη κφλν γηαηί ν Αζζελήο έρεη επηιέμεη λα αλήθεη 
ζηνλ θαιππηφκελν πιεζπζκφ ηνπ δηθνχ ζνπ Κ.Τ. ζε πεξίπησζε πνπ αξξσζηήζεη. Αλ  
ν αζζελήο επηιέμεη λα αιιάμεη Κ.Τ. π.ρ. πάλσ ζηνλ έθην κήλα, ηφηε ην Κ.Τ. ζνπ ζα 
πιεξσζεί απφ ην Σακείν 30€ γηα απηφλ ην αζζελή θαη ηα άιια 30€ ζα ηα πάξεη ην 
επφκελν Κ.Τ. ζην νπνίν ζα επηιέμεη λα εγγξαθεί ν αζζελήο. Σα ηδησηηθά απηά Κ.Τ. 
πιεξψλνληαη απφ ην Σακείν αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηνπλ, 
φπσο πεξηέγξαςα, ηε λνζειεπηηθή βαξχηεηα ηνπ θάζε Αζζελνχο, αιιά θαη αλάινγα 
κε ηνπο πφζνπο Αζζελείο βιέπνπλ, θαη ηη Ηαηξηθέο πξάμεηο θάλνπλ. Ζ λνζειεπηηθή 
βαξχηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ειηθία θαη ηηο ρξφληεο δηαγλψζεηο ηνπ Αζζελνχο 
(δείηε ζρεηηθφ θείκελν γηα ηα DRG). ε πεξίπησζε πνπ ν Αζζελήο βξεζεί ζε  καθξηλφ 
ηφπν θαη αξξσζηήζεη πεγαίλεη επεηγφλησο ζην θνληηλφηεξν Κ.Τ. θαη ην Κ.Τ. απηφ 
πιεξψλεηαη κφλν γηα Ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έθαλε ζε εθείλε ηελ επείγνπζα επίζθεςε. 
Γηα λα κε γίλνληαη δαβνιηέο κε ηα παξαπάλσ γίλνληαη  απζηεξνί  θαη απξνεηδνπνίεηνη 
έιεγρνη απφ θαινπιεξσκέλνπο θαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλνπο Ηαηξνχο - Διεγθηέο πνπ 
ππεξεηνχλ σο Γεκφζηνη Τπάιιεινη ζε άιινπο καθξηλνχο λνκνχο ηεο επηθξάηεηαο. 
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κσο δελ πιεξψλεη κφλν ην θξάηνο ηνλ Ηαηξφ. Έλα κέξνο ηεο ακνηβήο ηνπ Ηαηξνχ 
πξνέξρεηαη απφ ηνλ Αζζελή: 
 

Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζέιεη λα επηζθεθηεί έλα Γεληθφ Ηαηξφ γηα εμέηαζε ζην Κέληξν 
Τγείαο θνζηίδεη ζηνλ Αζζελή 5€. Δπίζθεςε θαη‟ νίθνλ θνζηίδεη 30€ θαη γίλεηαη κφλν αλ 
ην θξίλεη απαξαίηεην θαη ν Ηαηξφο. Μεηαμχ 8 θαη 9 ην πξσί ν Ηαηξφο έρεη ψξα 
ηειεθψλνπ φπνπ κπνξνχλ λα ηνλ ηειεθσλήζνπλ νη Αζζελείο ηνπ ή λα ηνπο 
ηειεθσλήζεη απηφο. Σν ηειέθσλν πνπ παίξλεη ν Αζζελήο πξνο ηνλ Γεληθφ Ηαηξφ, 
θνζηίδεη 3€. Οη ζπληαγέο γηα ρξφληεο παζήζεηο κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη ειεθηξνληθά 
κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ έρεη ν Αζζελήο κε ηνλ Ηαηξφ ηνπ. σκαηηθή 
εμέηαζε ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη κφλν εάλ ν Ηαηξφο ή ν Αζζελήο ην θξίλνπλ 
ζθφπηκν. Έηζη πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο  πνπ ζην ΗΚΑ ή ζην ζεκεξηλφ Κ.Τ. ή 
Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν ηνπ Δ..Τ. γίλεηαη ζε πεξίπνπ 5 ψξεο, κε απηφ ην ζχζηεκα 
ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζα ηειεηψλεη ζε 1 ψξα 
θαη ζα γίλεηαη θαη θαιχηεξα γηαηί νη ζπληαγέο ζα είλαη θαηαγξακκέλεο κε ηάμε ζε 
ππνινγηζηή. Έηζη ν Ηαηξφο ζα έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά απηνχο 
πνπ πξαγκαηηθά ην ρξεηάδνληαη. Ζ ηειεθσληθή αλαλέσζε παιηάο ζπληαγήο θνζηίδεη 
3€. Αλ ζειήζεη λα πάεη θαλείο απφ κφλνο ηνπ θαηεπζείαλ ζην Ννζνθνκείν ή ζε ηδηψηε 
Ηαηξφ εμεηδηθεπκέλν γηα θάπνην φξγαλν ηνπο ζψκαηνο, θνζηίδεη 30€. ε πεξίπησζε 
πνπ ν Ννζνθνκεηαθφο Ηαηξφο  ζεσξήζεη φηη ν Αζζελήο δελ ρξήδεη λνζνθνκεηαθήο 
πεξίζαιςεο αιιά πξσηνβάζκηαο κπνξεί λα παξαπέκςεη ηνλ Αζζελή πίζσ ζην 
Κέληξν Τγείαο. Αλ φκσο ν Αζζελήο επηζθεθηεί πξψηα ηνλ Γεληθφ ηνπ Ηαηξφ θαη ν 
Γεληθφο Ηαηξφο παξαπέκςεη επεηγφλησο ηνλ Αζζελή ζην Ννζνθνκείν, ηφηε ν Αζζελήο 
δελ πιεξψλεη ηίπνηε επηπιένλ γηα ηελ επίζθεςε ζην Ννζνθνκείν παξά κφλν φηη 
θφζηηζε γηα λα επηζθεθηεί ηνλ Γεληθφ Ηαηξφ (5€). Αλ ε παξαπνκπή ζην Ννζνθνκείν 
δελ είλαη επείγνπζα θνζηίδεη ζηνλ Αζζελή επηπιένλ 15€. ηνλ θπζηθνζεξαπεπηή ή ηνλ 
εξγνζεξαπεπηή ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ε επίζθεςε θνζηίδεη 3€. ε πεξίπησζε πνπ ν 
Αζζελήο ρξεηάδεηαη θάηη απιφ κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί θαη λνζειεχηξηα θαη ηφηε είλαη 
δσξεάλ. 
 

Σα βξαδηλά επείγνληα ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπο, ηα αλαιακβάλνπλ επίζεο ηα 
Κέληξα Τγείαο. Ζ επίζθεςε ζε απηά ζην Κ.Τ. θνζηίδεη 10€. Αλ ζε θσλάμνπλ βξάδπ 
ζην ζπίηη, ηφηε απηφ αλάινγα κε ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα θνζηίδεη απφ 50€ έσο θαη 90€. 
 

Αλ γηα θάπνην ιφγν ν Αζζελήο δελ έρεη λα πιεξψζεη επί ηφπνπ, ηνπ ζηέιλνπλ 
ινγαξηαζκφ ζην ζπίηη. Αλ αγλνήζεη ην ινγαξηαζκφ δελ νδεγείηαη θαη ζηα δηθαζηήξηα, 
αιιά ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα πάεη ζηνλ Ηαηξφ ζα ηνπ γίλεη παξαηήξεζε. 
 

Ο Αζζελήο παίξλεη απφδεημε θάζε θνξά πνπ πιεξψλεη γηα λα επηζθεθηεί Ηαηξφ ή άιιν 
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη απηέο ηηο απνδείμεηο πξέπεη λα ηηο θξαηά (άλ θαη απηά 
θαηαγξάθνληαη θαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ Ηαηξνχ). 
 

Μέζα ζηελ δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, έλαο Αζζελήο κπνξεί λα πιεξψζεη 
γηα Ηαηξνχο θαη ππφινηπν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κέρξη θαη 90€ ζπλνιηθά. Απφ εθεί 
θαη πέξα βγάδεη θάξηα ειεπζέξαο θαη κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηνπο Ηαηξνχο θαη ην 
ππφινηπν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εληειψο δσξεάλ γηα ην ίδην έηνο. 
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Ζ πεξίζαιςε γηα ηα παηδηά θαη λένπο κέρξη θαη 20 εηψλ είλαη εληειψο δσξεάλ ήδε 
απφ ηελ πξψηε επίζθεςε. Ζ πξψηε εθηίκεζε ησλ παηδηψλ γίλεηαη πάληα απφ Γεληθφ 
Ηαηξφ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ρξεηάδεηαη παξαπνκπή ζε εηδηθφ Παηδίαηξν 
(δείηε ζηελ παξαπνκπή 4 ζρεηηθφ θείκελν γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα παηδηψλ 
ζηελ νπεδία). 
 

ε πεξίπησζε πνπ γίλεη εηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν, ν Αζζελήο πιεξψλεη γηα θάζε 
εκέξα λνζειείαο 5€ - 8€. 
 

Σα παξαπάλσ πνζά είλαη θπζηθά ελδεηθηηθά γηα λα πάξεη θαλείο κηα ρεηξνπηαζηή ηδέα 
ηνπ πψο θαληάδνκαη ην νηθνλνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 
Τγείαο ζηελ Διιάδα. ηνπο ππνινγηζκνχο κνπ έρσ βάιεη φηη έλαο Γεληθφο Ηαηξφο, 
ρσξίο λα βαξηέηαη αιιά θαη ρσξίο λα θνπξάδεηαη πάξα πνιχ, κπνξεί λα αλαιάβεη έλα 
πιεζπζκφ 1500 αηφκσλ. 
 

Σελ ζήκεξνλ εκέξα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ Γεκνζίσλ 
Γεληθψλ Ηαηξψλ θαηαλαιψλεηαη ζε δηαθνκηδέο Αζζελψλ απφ ηα Κέληξα Τγείαο ζηα 
Ννζνθνκεία. Καηά ηελ γλψκε κνπ απηφ έρεη λφεκα κφλν γηα  πνιηηηθάληηθνπο ιφγνπο. 
Γηα λα ιέλε δειαδή νη πνιηηηθνί ζηνπο πνιίηεο φηη: «Οξίζηε, ζαο έρνπκε θαη 
Γηαηξνχο». Γελ έρεη φκσο ζρεδφλ πνηέ λφεκα απφ Ηαηξηθήο άπνςεο. 
 

Πεξηγξάθσ ηί ηζρχεη γηα ηηο δηαθνκηδέο ζηε θαλδηλαβία θαη λνκίδσ φηη ην ίδην 
κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ζηελ Διιάδα ψζηε λα πξνιαβαίλνπλ νη Γεληθνί Ηαηξνί λα 
θάλνπλ ηελ δνπιεηά πνπ πξαγκαηηθά πξέπεη λα θάλνπλ: 
 

ηε θαλδηλαβία ινηπφλ φπνπ εξγαδφκνπλ ζαλ Ηαηξφο, νη ηξαπκαηηνθνξείο (θαη ν 
νδεγφο) ήηαλ λνζειεπηέο κε θαιή κεηεθπαίδεπζε ζηηο πξψηεο βνήζεηεο θαη ηελ 
αλάλεςε. Kάζε εβδνκάδα θάλαλε εηδηθέο αζθήζεηο γηα λα ζπληεξνχλ θαη λα 
αλαλεψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Οδεγνχζαλε ην αζζελνθφξν εθ πεξηηξνπήο. Μέζα 
ζηνλ εξγάζηκν ρξφλν ηνπο είραλ θαη εηδηθή ψξα γηα γπκλαζηηθή ψζηε λα είλαη ζε θαιή 
θφξκα. Δίραλ επίζεο εξγνλνκηθά θνξεία ηα νπνία αλεβνθαηέβαηλαλ κε ειεθηξηθέο 
αληιίεο. Οη ηξαπκαηηνθνξείο ήηαλ πνιχ θαινί ζην λα βάδνπλ ελδνθιέβηεο γξακκέο. 
Δίραλ επίζεο ην δηθαίσκα λα δίλνπλ θάπνηα θάξκαθα κεηά απφ ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν Ηαηξφ (ε ζπλνκηιία κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί ζε 
θαζέηα). Μπνξνχζαλ ηφηε λα δψζνπλ π.ρ. πεζηδίλε, αληηηζηακηληθά, θνξηηδφλε, 
αδξελαιίλε ή αζπηξίλε. ε νξηζκέλεο πφιεηο είραλ εθπαίδεπζε λα μεθηλνχλ αθφκε θαη 
ζξνκβφιπζε αθνχ πξψηα έπαηξλαλ θαξδηνγξάθεκα πνπ ην ζηέιλαλ κε θαμ απφ ην 
απηνθίλεηφ ηνπο ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή ηεο πεξηνρήο φπνπ κεηά απφ ηειεθσληθή 
ζπλνκηιία ν θαξδηνιφγνο είρε δψζεη ην ΟΚ. Μπνξνχζαλ επίζεο λα θάλνπλ θαη 
απηλίδσζε ζαλ κέξνο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλάλεςεο. Σηο ελέξγεηεο ηνπο ηηο 
θαηαγξάθαλε ζε εηδηθά πξσηφθνιια. 
 

Τπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο ε πιεηνςεθία ησλ δηαθνκηδψλ γηλφηαλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 
θπζηθή παξνπζία ηνπ Ηαηξνχ. 
 

Γηα ηελ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε: Σν θφζηνο ησλ πξψησλ 90€ γηα θάξκαθα ζε έλα 
εκεξνινγηαθφ έηνο ην επσκίδεηαη εμνινθιήξνπ ν Αζζελήο (ην Σακείν δελ έρεη θαζφινπ 



 

215 
 

ζπκκεηνρή). Απφ ηα 90€ θαη πάλσ πιεξψλεη ν Αζζελήο φιν θαη κηθξφηεξε ζπκκεηνρή 
κέρξηο φηνπ θηάζνπκε ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ ηζρχνπλ θαη ηψξα. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν, ην ζθέθηεηαη θάπσο ν Αζζελήο πξηλ μεθηλήζεη λα πάξεη θάξκαθα, γηαηί ζηελ 
αξρή ηα θάξκαθα θνζηίδνπλ πνιχ. Έηζη πεξηνξίδεηαη θάπσο ε άζθνπε 
πνιπθαξκαθία. Αλ φκσο πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη, δελ ηνπ βγαίλνπλ ηειηθά θαη ηφζν 
αθξηβά.  Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν Αζζελήο θπιάζζεη ηηο απνδείμεηο (αλ θαη απηά 
ηα πνζά απνζεθεχνληαη επίζεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ Φαξκαθείνπ). 
 

ζνη Αζζελείο δελ έρνπλ απνδεδεηγκέλα λα πιεξψζνπλ ηα παξαπάλσ πεγαίλνπλ 
ζηελ Πξφλνηα πνπ ηνπο δίλεη ιεθηά γηα κπνξέζνπλ θαη απηνί λα πιεξψζνπλ. 
 

Με ην ζχζηεκα απηφ απνζαξξχλνληαη νη Αζζελείο, νη νπνίνη απιψο είδαλ θσο ζην 
Κέληξν Τγείαο θαη κπήθαλ… έηζη γηα λα κεηξήζνπλ ηελ πίεζή ηνπο… θαη έηζη 
απνθεχγεηαη ν άζθνπνο ζπλσζηηζκφο.  
 

Με ην ζχζηεκα απηφ επίζεο, παξαθηλείηαη έκκεζα ν Αζζελήο λα πξνζηξέμεη πξψηα 
ζην Γεληθφ Ηαηξφ αληί λα πάεη ζην Ννζνθνκείν ή ζηνλ ηδηψηε Ηαηξφ εηδηθεπκέλν ζε 
θάπνην φξγαλν ηνπ ζψκαηνο, αθνχ είλαη θζελφηεξν λα επηζθεθηεί ηνλ Γεληθφ Ηαηξφ 
ηνπ. Έηζη απνζπκθνξνχληαη ηα λνζνθνκεία αιιά θαη ν Αζζελήο επηθνηλσλεί κε έλαλ 
γηαηξφ πνπ ήδε ηνλ γλσξίδεη θαη ήδε ηνλ έρεη επηιέμεη αλάκεζα ζε πνιινχο άιινπο. 
 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ν Αζζελήο ζέβεηαη ην Ηαηξφ θαη ην έξγν πνπ απηφο 
επηηειεί (δηφηη σο γλσζηφλ φηη είλαη δσξεάλ δελ είλαη θαιφ θαη κφιηο πάκε θαη 
πιεξψζνπκε θάηη γηα ην ίδην πξάγκα ηφηε ακέζσο απηφ κεηακνξθψλεηαη θαη γίλεηαη 
θαιχηεξν...). Σαπηφρξνλα φκσο δελ είλαη θαη πνιχ αθξηβφ γηα ηνλ Αζζελή γηαηί φηαλ 
δψζεη πάλσ απφ 90€ ην ρξφλν ζε Ηαηξνχο παίξλεη θάξηα ειεπζέξαο. 
 

Με ην ζχζηεκα απηφ θαιχπηεηαη ηέινο θαη έλα κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 
κνλάδσλ Τγείαο ηεο ρψξαο, θαη‟ επζείαλ απφ ηνπο Αζζελείο. Δλλνείηαη φηη ηα Κέληξα 
Τγείαο έρνπλ δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ν δηεπζπληήο ηνπ 
θάζε Κέληξνπ Τγείαο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά εηήζην νηθνλνκηθφ ηζνινγηζκφ, αιιά 
θαη έλα απνινγηζκφ ηεο δξάζεο ηνπ Κ.Τ. Σαπηφρξνλα κε ην ζχζηεκα απηφ 
αλαγθάδνληαη νη Ηαηξνί λα γίλνπλ πην παξαγσγηθνί. Αλαγθάδνληαη επίζεο λα γίλνπλ 
θαιχηεξνη επηζηεκνληθά αιιά θαη θαιχηεξνη απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο, γηα λα 
θξαηήζνπλ, θαη αλ είλαη δπλαηφλ, λα απμήζνπλ ηνπο Αζζελείο ηνπο. 
 

Έρσ ζπλαίζζεζε φηη ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ κηα κέξα ζηελ 
άιιε αιιά λνκίδσ φηη πξνο ηα εθεί πξέπεη λα ζηνρεχνπκε. Ζ θξίζε ζηελ νπνία 
βξίζθεηαη ε ρψξα ηψξα, κπνξεί λα γίλεη επθαηξία  γηα ζεκαηνδνηεζνχλ δξαζηηθέο 
αιιαγέο πξνο ην θαιχηεξν γηα ηνπο φινπο ηνπο  Έιιελεο πνιίηεο. 
 

 

Αξγύξεο Αξγπξίνπ  
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Ο ζχγρξνλνο ηαηξφο θαη δε ν εηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο θαιείηαη πιένλ λα εθαξκφζεη 
Ηαηξηθή βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο, δειαδή ζε γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη ζχγρξνλεο έξεπλεο. 
  
ηα θξηηήξηα πνπ ζπλεθηηκά (ή επηζπκεί λα ζπλεθηηκά) ν ηαηξφο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ, 
έρνπλ ελζσκαησζεί ε ηθαλνπνίεζε θαη ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ αζζελνχο γηα ηελ 
πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. 
 
Ο φξνο πνηφηεηα δσήο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ιφγσ ηεο επξχηεηάο 
ηνπ. Αλ θαη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί είλαη ακέηξεηνη, φινη ζπγθιίλνπλ ζην φηη 
πνηφηεηα δσήο είλαη ε «Φπρνινγηθή (ζπλαηζζεκαηηθή) επεμία ε νπνία ελππάξρεη ζην 
ζεκείν εθείλν πνπ νη πξσηαξρηθέο αλάγθεο (ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή επεμία) 
ηθαλνπνηνχληαη».   
 
Ζ Ηαηξηθή πεξηφξηζε ηνλ φξν ζηε ιεγφκελε «πνηφηεηα δσήο ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία» 
ή παγθνζκίσο πιένλ Health Related Quality of Life (HRQoL). Ζ HRQoL νξίδεηαη σο ε 
έλλνηα πνπ ζπλδπάδεη ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ κε ηελ 
θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή επεμία ηνπ. Πξνζπαζεί λα απνδψζεη ηελ 
πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ελζσκαηψλνληαο παξάγνληεο φπσο  ε επηβίσζε, 
ε λφζνο, ε αλαπεξία, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα γηα εξγαζία θαζψο θαη ηηο 
κεηαμχ ηνπο επηδξάζεηο.  
 
Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ παξάδνμν λα πξνζπαζνχκε λα κεηξήζνπκε θάηη ην 
νπνίν αθφκα δελ έρνπκε νξίζεη κε ζαθήλεηα, νη πξψηεο εκπεηξηθέο πξνζπάζεηεο γηα 
ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο έγηλαλ ηελ δεθαεηία ηνπ '80. Απφ ηφηε έρνπλ 
αλαπηπρζεί πνιιά εξγαιεία γηα ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο θαζεκεξηλήο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο,  θπξίσο κε ηελ κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο κε ή ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ εξεπλεηή. Απηά ηα εξγαιεία πνπ 
νλνκάζηεθαλ αξρηθά θνηλσληθνταηξηθνί δείθηεο, πξνζπαζνχλ λα ππνινγίζνπλ ζε 
πνηφ βαζκφ ε θαηάζηαζε πγείαο δηαηαξάζζεη ηελ θπζηνινγηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία 
θη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο, φπσο ε 
αληθαλφηεηα γηα εξγαζία, ε απνρή απφ ην ζρνιείν, ε παξακέιεζε ησλ γνληθψλ ή 
νηθηαθψλ θαζεθφλησλ. Δίλαη δηεπηζηεκνληθνί δείθηεο δερφκελνη ζπλεηζθνξέο θαη 
επηξξνέο απφ ηελ θνηλσληνινγία, ηελ ςπρνινγία, ηα νηθνλνκηθά, ηελ ιεηηνπξγηθή 
έξεπλα θαη ηελ βηνζηαηηζηηθή, θαη ε ρξήζε ηνπο ζα έπξεπε λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή 
ζηηο θιηληθέο κεηξήζεηο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ.  
 
Γηαθξίλνληαη αδξά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
 
Δξσηεκαηνιφγηα Γεληθήο Τγείαο (General Health Questionnaires): ζρεδηαζκέλα γηα 
λα κεηξνχλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
χπαξμε ή φρη ππνθείκελεο λφζνπ. Οη εξσηήζεηο είλαη ζπλήζσο εμαηξεηηθά απιέο θαη 
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θαηαλνεηέο απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αλεμάξηεηα απφ ην κνξθσηηθφ 
ηνπ επίπεδν. Ο αξηζκφο ηνπο είλαη κεγάινο θαη απμάλεη ζπλερψο. Σα πην γλσζηά είλαη 
ηα SF-12, SF-36, EQ-15D θαη EQ-5D. 
 

Δξσηεκαηνιφγηα Δηδηθήο Τγείαο (Disease/site-specific Questionnaires): Μπνξεί λα 
είλαη εηδηθά γηα ηελ λφζν (π.ρ. ινηκψδεηο παζήζεηο, ξεπκαηηθά λνζήκαηα, 
κπνζθειεηηθέο-νξζνπαηδηθέο δηαηαξαρέο, ςπρηαηξηθέο λφζνη, δηαβήηεο θηι) γηα ηελ 
νκάδα πιεζπζκνχ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη (γηα παξάδεηγκα έθεβνη, άηνκα ηξίηεο 
ειηθίαο, ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο θηι), ή αθφκα θαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 
ιεηηνπξγία (ιεηηνπξγηθφηεηα - ηθαλφηεηα ζηελ εξγαζία, δηαηαξαρέο χπλνπ, άγρνο, 
ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θηι). Οη εξσηήζεηο είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαη θαιχπηνπλ 
κφλν ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη φρη ηελ γεληθή πγεία ηνπ αζζελνχο. Απηφ έρεη 
ζαλ ζπλέπεηα ηελ κεγαιχηεξε εηδηθφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
ζρεηηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε δηάζηαζε. Ζ ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ είλαη 
πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ ηαηξψλ ελ κέξεη επεηδή ηα απνηειέζκαηά ηνπο 
είλαη πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε απφ φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα Γεληθήο 
Τγείαο. 
 
Απφ θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγηα πξνθχπηεη έλα ζθνξ ην νπνίν 
επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ ίδηνπ αζζελή (φπσο 
πξηλ θαη κεηά κηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε), αιιά θαη κεηαμχ απαληήζεσλ 
δηαθνξεηηθψλ αζζελψλ ή αθφκα θαη πγεηψλ αηφκσλ φπσο είλαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ.  
Καζέλα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εξσηεκαηνινγίσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε Γηαρξνληθέο Μειέηεο (Longitudinal studies) πνπ δηαθξίλνληαη ζε Πξννπηηθέο θαη 
Αλαδξνκηθέο θαη κειεηνχλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν δείγκα ζε βάζνο ρξφλνπ ζην παξφλ-
κέιινλ ή ην παξειζφλ αληίζηνηρα θαη ζε πγρξνληθέο Μειέηεο (Cross-Sectional 
studies) πνπ κειεηνχλ έλα γεληθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν. 
 
Έηζη κπνξνχκε λα πξνβνχκε: 
 

α. ηελ ζχγθξηζε αζζελψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα πγείαο (κειέηεο δηάθξηζεο). 
 

β. ηελ αλίρλεπζε αιιαγψλ ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο, 
γηα παξάδεηγκα πξηλ θαη κεηά απφ κηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (κειέηεο 
αμηνιφγεζεο). 
 

γ. ηελ πξφβιεςε ηεο  κειινληηθήο θαηάζηαζεο πγείαο ελφο αζζελνχο (κειέηεο 
πξφβιεςεο). 
 
Σα αλσηέξσ εξσηεκαηνιφγηα - θιίκαθεο ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, 
εγθπξφηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε  θαη  ηελ 
εθαξκνγή ηνπο ζηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. 
ήκεξα εθηφο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα γεληθήο πγείαο, πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε 
κηα λέα νκάδα εξγαιείσλ πνπ κεηξνχλ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ 
εξγαζία αληθαλφηεηαο. Σα Δξσηεκαηνιφγηα Πεξηνξηζκνχ ζηελ Δξγαζία (The Work 
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Limitations Questionnaire) θαζνξίδνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ γηα ην νπνίν έλα 
πξφζσπν έρεη δπζθνιία κε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο εξγαζίαο, ελψ άιινη 
αμηνινγνχλ ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ε εξγαζία ζπλεπάγεηαη γηα παξάδεηγκα ην 
Disabilities of the Arm Shoulder and Hand Optional Work Module θαη ην Short version 
of the Sequential Occupational Dexterity Assessment ή SODA-S. 
 
Πιήζνο άιισλ εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ - θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Δηδηθνχο Ηαηξνχο Δξγαζίαο. Απηά ζπλήζσο αθνξνχλ ζε 
θιίκαθεο παξαγσγηθφηεηαο θαη εθηέιεζεο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (Work 
Productivity and Activity Impairment Scale WPAI-SHP), εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ 
επίδξαζε πνπ έρνπλ δηάθνξεο παζήζεηο π.ρ. ειθψδεο θνιίηηδα, δηαβήηεο, δηπνιηθή 
δηαηαξαρή ζηελ ηθαλφηεηά γηα εξγαζία θαη εθηέιεζε ηαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Work 
Productivity and Activity Impairment Questionnaire, Rheumatoid Arthritis WPAI-RA). 
 
πλδπαζκνί ησλ αλσηέξσ εξγαιείσλ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλε ηελ θαζεκεξηλή 
πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο 
ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 
 
• πκβνιή ζηελ έγθαηξε - πξνζπκπησκαηηθή δηάγλσζε, ηελ νξγάλσζε πιάλνπ 
ζεξαπείαο, γηα εξγαζηαθά αηπρήκαηα, επαγγεικαηηθέο παζήζεηο θαη θνηλέο λφζνπο, 
ψζηε λα επηζηξέθνπλ νη παζφληεο εξγαδφκελνη ην γξεγνξφηεξν ζηα θαζήθνληά ηνπο, 
αλ απηφ είλαη δπλαηφ. 
 
• Αλαγλψξηζε εξγαδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο ηνπο. 
 
• Δθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο ίδηνπο 
ηνπο απνδέθηεο απηψλ, ηνπο εξγαδφκελνπο. 
 
• Δθηίκεζε θαη δηαζηξσκάησζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξάγκα πνπ 
απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςή ηνπο. 
 
• ε επίπεδν Κνηλσληθήο Μεραληθήο (Social Engineering), κειέηε Ηθαλνπνίεζεο 
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Happiness Studies).  
 

πκπεξαζκαηηθά ηα δηάθνξα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε 
ηεο έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ςπρνζσκαηηθήο πγείαο 
ηνπ αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλεζηζκέλεο ηαηξηθέο 
πξαθηηθέο κε πνιιαπιφ φθεινο γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν αιιά θαη ηνλ εξγνδφηε. 
 

Γνύια Θωκαΐο 
 
Ζ θ. Γνχια Θσκαΐο είλαη εηδηθεπφκελε ηαηξφο ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 
Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο. 
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Ζ έληαμε ελφο θιάδνπ ε θιάδσλ ζηα ΒΑΔ απφ κφλε ηεο δελ δηαζθαιίδεη ηελ 
πξνζηαζία ηεο πγείαο  θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πφζν 
κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηερλνιφγνπο - αθηηλνιφγνπο. Δδψ αλαθεξφκαζηε ζ‟ απηφ 
ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ (κεγάιε ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ, πνπ έρεη ζρέζε θαη κε ηε 
γέλλεζε πγηψλ παηδηψλ) πνπ απαζρνιείηαη ζε ηκήκαηα αθηηλνδηάγλσζεο, 
ξαδηντζνηφπσλ, ππξεληθήο ηαηξηθήο, επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο, αμνληθήο θαη 
καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, είηε ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Καιφ  ζα ήηαλ λα 
γλσξίδνπκε αλ φια ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα ηκήκαηα έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, 
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν 
αθηηλνπξνζηαζίαο) επαλέιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο, αλ εθαξκφδνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Π.Γ. 16/96 γηα ηε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ, φπσο επίζεο θαη ε 
θαιή ιεηηνπξγία ησλ εκθαληζηεξίσλ, φζνλ αθνξά εμαεξηζκφ, ρξήζε ρεκηθψλ, θά. 
Δπηπξφζζεηα λα ηνληζζεί φηη πξφθεηηαη γηα ρψξνπο λνζνθνκείσλ θαη ε επαλεκθάληζε 
ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ, καδί κε ηηο επηδεκίεο επηβαξχλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 
εξγαζίαο, πνπ δελ κεδελίδεηαη, φζα κέηξα θαη αλ παξζνχλ. Να ζεκεησζεί φηη ην 
δεκφζην σο εξγνδφηεο έρεη απαιιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ νπνηνδήπνηε έιεγρν θαη 
πξφζηηκν γηα κε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, 
φπσο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σξαξίνπ, ηελ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο πξφζζεησλ 
ακνηβψλ, ρνξήγεζε αδεηψλ, θ.ά. Γπζηπρψο ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ δελ ηεξείηαη, 
θαη γη‟ απηφ ζπγρξφλσο κε ηελ έληαμε ηνπ θιάδνπ ζηα ΒΑΔ είλαη απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο  γηα ηελ πγεία, πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ 
εξγαζία, κε ηελ ελδπλάκσζή ηεο κε ην επί πιένλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη 
ζηνπο ρψξνπο πγείαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ηελ εγεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη πεξηέρεηαη ζηνπο λφκνπο α) Ν. 1397/83, γηα ηε δεκηνπξγία 
ΔΤ, ζην άξζξν 15 γηα ηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ πγείαο ππήξρε 
πξφβιεςε γηα ηελ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,  β) ην 
Ν. 3329/05, άξζξν 4, παξ. 1, εδαθ. Γ, γ. πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηκεκάησλ ΤΑΔ αλά 
ΓΤΠΔ θαη γ) ζην Ν. 3370/05, άξζξν 21, φπνπ  αλαθέξεηαη φηη θαηαξγνχληαη ζηνπο 
νξγαληζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ νη Σνκείο Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο θαη δεκηνπξγνχληαη 
Σνκείο Γεκφζηαο Τγείαο, φπνπ εθηφο ησλ άιισλ έρνπλ θαη ηελ επζχλε γηα ηελ Τγηεηλή 
θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο, φρη κφλν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη 
ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο γχξσ πεξηνρήο. 
Αλ δελ ππάξμεη ΓΔ θαη ΣΑ γηα εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ππφδεημε 
ρξήζεο ΜΑΠ, άλ δελ ηζρχζεη ην κεησκέλν σξάξην, νη απμεκέλεο άδεηεο θαη ε 
ζπληαμηνδφηεζε  ζε κηθξφηεξε ειηθία, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ/ηεο  
ηερλνιφγνπ αθηηλνιφγνπ σο ΒΑΔΔ ζα είλαη ρσξίο φθεινο γηα ηελ πγεία ηνπ. 
Ζ ρνξήγεζε ηεο αθηηλνινγηθήο άδεηαο, επί πιένλ ηεο θαλνληθήο, έξρεηαη λα 
απνθαηαζηήζεη ηελ θζνξά ηεο πγείαο ηνπ/ηεο εξγαδφκελνπ/εο, ζπγρξφλσο κε ηνλ αλά 
6κελν αηκαηνινγηθφ έιεγρν (είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ εθηειείηαη), φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν αθηηλνπξνζηαζίαο. 
 

Ηιεάλα αθθά 
 

Ζ θ. Ηιεάλα αθθά είλαη πγεηνλνκηθφο, ζπλδηθαιίζηξηα, εθπξφζσπνο ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. ζην .Τ.Α.Δ. 

hυgeίa@εργασiα  2(3): 219 



 

220 
 

EDITORIAL            hυgeίa@εργασiα στο πόρισμα γιά Β.Α.Ε.  
 

 

 

 

Με Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 
ζπγθξνηήζεθε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ε δηαξθήο Δπηηξνπή 
Κξίζεσο Βαξέσλ  θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ, ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3790/2009 
(ΦΔΚ 143Α), ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο θαζνξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Φ80000/νηθ 
2506/150/31.03.2011 (ΦΔΚ 492Β), κε αξκνδηφηεηα ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ ππαγσγή 
εξγαζηψλ, εηδηθνηήησλ ή ρψξσλ εξγαζίαο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα ηνπ 
ΗΚΑ - ΔΣΑΜ ή άιισλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ ζρεηηθή Απφθαζε 
πγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο πξνέβιεπε φηη ε επηηξνπή γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ηεο, κπνξεί λα θαιεί εηδηθνχο επηζηήκνλεο ή εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή ηλζηηηνχησλ, 
ζπλαθψλ πξνο ην αληηθείκελν ηεο, θαζψο θαη φηη ζηνλ πξφεδξν,  ηα κέιε θαη ηνπο 
γξακκαηείο ηεο επηηξνπήο δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή. ηα πιαίζηα ηεο κέρξη ηψξα 
ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 9 (ελλέα) ζπλεδξηάζεηο θαη 
10 (δέθα) αθξνάζεηο θνξέσλ (φζσλ εμέθξαζαλ ζρεηηθφ αίηεκα). 
 

Δπεηδή ζεσξήζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο φηη δελ έρνπλ λφεκα νη 
ςεθνθνξίεο (δεδνκέλνπ φηη δελ αληαλαθιά ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο αλαινγηθφηεηα 
θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα παξά κφλν πνηνηηθή αληηπξνζψπεπζε), ε δηαδηθαζία πνπ 
πξνθξίζεθε είλαη απηή ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο απφςεσλ κε πιήξε 
θαηαγξαθή θαη ησλ κεκνλσκέλσλ εθθξάζεσλ γλψκεο. 
 

Καηά ηελ πξψηκε εθαξκνγή αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνλ Βίζκαξθ ζηε 
Γεξκαλία ηνπ 19νπ αηψλα πξνέθπςε ην νμχκσξν ζε νξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο 
θαηεγνξίεο λα παξαηεξείηαη κηθξφηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ 
ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο. Απαξαίηεην επαθφινπζν γηά ηελ άξζε ηεο νθζαικνθαλνχο 
απηήο αδηθίαο (πνπ αλαηξνχζε ηε ζηνηρεηψδε αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
αζθάιηζεο) ήηαλ ε θαζηέξσζε εηδηθψλ θαζεζηψησλ ζπληαμηνδφηεζεο ζε νξηζκέλεο 
θαηεγνξίεο, φπσο νη εξγαδφκελνη ζε νξπρεία. Καηνπζίαλ έηζη πξνέθπςε κηά πξψηε 
κνξθή θαζεζηψηνο αζθάιηζεο βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ, πνπ αζθαιψο 
θαη δελ αλαηξνχζε ην αλήζηθν ηεο αληαιιαμηκφηεηαο ηεο πγείαο κε εξγαζία (φπσο 
απνηππψλνληαλ ζηνλ πνιχ ηζρπξφ επηδεκηνινγηθφ δείθηε ηνπ πξνζδφθηκνπ 
επηβίσζεο). Οη ζπλζήθεο ζηα νξπρεία αζθαιψο θαη έρνπλ βειηησζεί πξντφληνο ηνπ 
ρξφλνπ, δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, ην παξάδεηγκα ησλ νξπρείσλ - 
κεηαιιείσλ είλαη ελδεηθηηθφ: πιεηάδα κειεηψλ (κε πξνεμάξρνπζεο απηέο ησλ 
εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ηνπ Καζεγεηή σιελαξαίνπ θαη ηνπ Καζεγεηή Βάκβαιε ζηε 
Βφξεηα Διιάδα) είραλ ηεθκεξηψζεη ηελ πςειή λνζεξφηεηα νθεηιφκελε ζε 
επαγγεικαηηθά λνζήκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ζαθέο απφηνθν ην ρακειφ 
πξνζδφθηκν επηβίσζεο ζην 60ν έηνο δσήο, αιιά θαη ηε ρακειή πνηφηεηα (απφ ηε 
ζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο) ησλ ρξφλσλ δσήο πνπ απέκελαλ κεηά ηελ ειηθία 
απηήλ. Αιιά, πέξαλ ησλ κειεηψλ απηψλ, ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ εξγαηηθψλ 
αηπρεκάησλ απνηεινχζαλ ηζρπξφ ζηνηρείν επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο (θαη ν 
φπνηνο πεξηνξηζκφο ηνπο δελ αλαηξεί ηνλ παξακέλνληα θίλδπλν). Δπνκέλσο, αθφκα 
θαη κηα απιή ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ εξγαζία ζηα 
νξπρεία θαη κεηαιιεία είλαη ηεθκεξησηηθή ηεο ζρέηηζεο εξγαζίαο θαη πγείαο. Ζηαλ 
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επνκέλσο απηνλφεην φηη ε έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ζε εηδηθφ 
θαζεζηψο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο (ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ), 
αληηζηάζκηδε ηηο πξψηκεο βιάβεο ζηελ πγεία. Γειαδή, ε δεκηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο 
ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ είρε σο αθεηεξία ηελ παξαδνρή φηη 
νξηζκέλεο εξγαζίεο ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηε 
ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πξφσξε θζνξά ηνπ νξγαληζκνχ θαη 
αδπλακία γηα πεξαηηέξσ απαζρφιεζε. Σν γεγνλφο απηφ, δελ πξέπεη λα απνηειεί 
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα εθαξκνγή λεψηεξσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ γηα 
εθαξκνγή πξσηνγελνχο πξφιεςεο (ηαηξηθήο θαη ηερληθήο).  
ην ζεκείν απηφ αλνίγεη ε ζπδήηεζε πεξί επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, κε ηε κνξθή ηεο 
Μειέηεο Αλάιπζεο Δπαγγεικαηηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο θαη εληάζζεηαη ζηηο 
πξσηαξρηθέο ππνρξεψζεηο κηάο ππεξεζίαο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (κε 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο θαη ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο). Ζ κειέηε 
απηή απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο κηάο 
εξγαζίαο – θαη φρη κφλν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο έληαμεο κηάο θαηεγνξίαο ζην 
θαζεζηψο ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ, αιιά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία 
Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Σακείνπ, ελφο Φνξέα Γηαρείξηζεο Δπαζθάιηζηξνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ.  
 

Ξαλαγπξλψληαο ζην παξάδεηγκα ησλ νξπρείσλ - κεηαιιείσλ, νη φιεο πξνιεπηηθέο 
δξάζεηο, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, θπζηθά θαη πεξηφξηζαλ ηε ζρεηηδφκελε κε ηελ 
εξγαζία λνζεξφηεηα, αιιά παξακέλεη ππαξθηφο ν θίλδπλνο. ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο κάιηζηα παξνπζηάδνληαη εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ επηζεκαίλνπλ 
ελδείμεηο κεηαβνιψλ ζηηο κεξηθέο πηέζεηο ησλ αεξίσλ ηνπ αίκαηνο ζρεηηδφκελσλ κε 
αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ησλ εμνξπθηηθψλ νρεκάησλ, φηαλ βελδηλνθίλεηα 
αληηθαζηζηνχλ ηα πλεπκαηηθά (ζρεηηθή κειέηε ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζηε Βφξεηα Διιάδα). 
Αζθαιψο θαη έρεη κεησζεί ν επηπνιαζκφο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, σζηφζν δελ 
έρεη κεδεληζζεί, επνκέλσο πθίζηαηαη ππαξθηφο θίλδπλνο. Δηζη, παξακέλεη σο 
πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ν επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο, παξά ηελ πνζνηηθή κείσζή ηνπ. 
Ζ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο πνπ αθνξά ην 
γεληθφ πιεζπζκφ, δελ είλαη εχθνιν λα δηεξεπλεζεί γηα ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο 
νκάδεο. (Αθξηβέζηεξα, ην ελδηαθέξνλ δελ εζηηάδεη γεληθά ζηελ αχμεζε ηνπ 
πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε, αιιά ζηε δηαρξνληθά θαηαγξαθφκελε 
κεηαβνιή ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο γηά ζπγθεθξηκέλε ειηθία, π.ρ. ζην 60ν έηνο 
δσήο). Δπίζεο κηα ηέηνηνπ ηχπνπ κειέηε, πνπ απφ πξψηε ζεψξεζε θαίλεηαη φηη ζα 
ήηαλ ηεθκεξησηηθή (κε βάζε ηελ νξηνζέηεζε φηη βαξηά θαη αλζπγηεηλή εξγαζία νδεγεί 
ζε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο), ζα νδεγνχζε ζε επηζθαιή ζπκπεξάζκαηα, 
ιφγσ αλεπαξθψλ θαηαγξαθψλ, κηθξψλ πιεζηθψλ κεγεζψλ θαη πνιιαπιψλ 
επαγγεικαηηθψλ εθζέζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ. Θα ήηαλ σζηφζν θαη 
κεζνδνινγηθά άηνπε, αθνχ ζα ακθηζβεηνχζε ηε βαζηθή αξρή ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθάιηζεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ραξαθηήξα αληαπνδνηηθφηεηαο, θαζψο θαη 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αιιά θαη ηνπ Κξάηνπο Πξνλνίαο. Δπηζθαιέο ζα ήηαλ επίζεο 
λα ιεθζεί ππφςε ην φθεινο πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηνπ 
γεληθνχ πιεζπζκνχ (ζην 60ν έηνο δσήο θαη φρη ζηε γέλλεζε), αθνχ νη δηαρξνληθέο 



 

222 
 

κεηαβνιέο πνηθίιινπλ θαηά επαγγεικαηηθή νκάδα, αιιά πξαθηηθά είλαη αλέθηθην λα 
κειεηεζνχλ.  
 

Αθφκα θαη άλ παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ κνηάδεη λα κε ζρεηίδνληαη άκεζα κε 
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (φπσο ε ζπρλφηεηα ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο θαη ε 
παρπζαξθία ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, δεδνκέλνπ ηνπ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαηά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία) επεξεάδνπλ ην 
πξνζδφθηκν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη αληαλαθινχλ ην ζηίγκα ησλ νκάδσλ απηψλ 
ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. 
 

Γεδνκέλνπ φηη πθίζηαληαη ηα παξαπάλσ κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα, ε Δπηηξνπή 
ζεψξεζε φηη είλαη εθηθηφ κε δχν εθδνρέο πξνζέγγηζεο λα ζπδεηάηαη ε έληαμε ζην 
θαζεζηψο βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ, κε ζπλέρεηα (αλαζεσξήζεηο θαηά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα – πξνηείλεηαη ε ηξηεηία), ψζηε ε ιεηηνπξγία ηεο λα έρεη 
ραξαθηήξα δηαξθή θαη λα αληαλαθιά ιεηηνπξγίεο δνκψλ ζπλερνχο επηηήξεζεο ζηελ 
πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ. Σα δχν κνληέια πξνζέγγηζεο πνπ έγηλαλ 
απνδεθηά απφ ηελ Δπηηξνπή είλαη ην ζηνραζηηθφ θαη ην εκπεηξηθφ πξφηππν. 
Σν ζηνραζηηθφ πξφηππν αθνξά βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
έθζεζεο θαηά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη θαηά ρψξν εξγαζίαο κε ζπζηεκαηηθή 
αλαζθφπεζε, πνπ πεξηιακβάλεη θαη αλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 
επαγγεικαηηθήο λνζεξφηεηαο (θαη ζλεζηκφηεηαο), θαζψο θαη κειέηε ζηνηρείσλ 
θαηαγξαθψλ απφ δεκνζηεπκέλεο πξνεγνχκελεο ειιεληθέο κειέηεο (φπσο απηέο ηνπ 
ΔΛΗΝΤΑΔ θαη ηνπ ΗΝΘΤΑΔ). 
Σν εκπεηξηθφ πξφηππν αθνξά ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, φπσο είλαη θπξίσο ε Δθηίκεζε 
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (Risk Assessment Analysis) κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 
θνκκάηη πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Ηαηξφ Δξγαζίαο θαη αθνξά ηε ζχλδεζε ηεο 
εξγαζίαο κε ηελ πγεία, θαζψο θαη ηελ επηθαηξνπνηνχκελε θαηά εξγαδφκελν ηαηξηθή 
πξάμε ηεο εμέηαζεο απφ Δηδηθφ Ηαηξφ Δξγαζίαο γηα γλσκάηεπζε ηθαλφηεηαο εξγαζίαο 
θαηά ζέζε εξγαζίαο. Δπηπιένλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εκπεηξηθνχ πξνηχπνπ είλαη 
απαξαίηεηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ (Η.Κ.Α., .ΔΠ.Δ., 
Αζθαιηζηηθά Σακεία), θαζψο θαη επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ 
(Η.Κ.Α., .ΔΠ.Δ., Αζθαιηζηηθά Σακεία), φπσο θαη επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 
πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο κε θιαδηθέο κειέηεο ή 
κειέηεο αλά επάγγεικα. Δπηπξνζζέησο, απαξαίηεην είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςε 
κεηξήζεηο βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ: θπζηθνί (ζφξπβνο, 
δνλήζεηο, αθηηλνβνιίεο ππεξηψδεηο, ηνληίδνπζεο, κε ηνληίδνπζεο, Laser, 
κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο: πνιχ πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ππέξερνη θιπ), 
ρεκηθνί (εξεζηζηηθνί, ηνμηθνί, θαξθηλνγφλνη, κεηαιιαμηνγφλνη), βηνινγηθνί, εξγνλνκηθνί 
θαη δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο (φπσο ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, εξγαζηαθφ 
άγρνο, εξγαζία ζε βάξδηεο θαη λπρηεξηλή εξγαζία, εξγαζία ζε χςνο, βάζνο ή 
πεξηνξηζκέλν ρψξν). 
 

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ε Δπηηξνπή εμέηαζε ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ 
αηηεκάησλ γηα λα γλσκνδνηήζεη πεξί ππαγσγήο εξγαζηψλ, εηδηθνηήησλ ή ρψξσλ 
εξγαζίαο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, επηκεξίζζεθαλ ζε βαζηθά θαη 
επηθνπξηθά.  
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Χο βαζηθά θξηηήξηα (κε απφιπηε ζπκθσλία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο), κε βάζε ηελ 
ηαηξηθή βηβιηνγξαθία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ζεσξήζεθαλ: 
• ε εξγαζία ζε βάξδηεο (κε λπθηεξηλφ σξάξην ηνπιάρηζην δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 
πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζία ηνπιάρηζην 5 σξψλ κεηαμχ 10 ην βξάδπ έσο 6 ην πξσί), 
• ε εξγαζία ζε χςνο, ζε βάζνο (θαη ε ππνζαιάζζηα εξγαζία), θαζψο θαη ε εξγαζία 
ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν θαη ε εξγαζία εθηφο ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ 
• ε εξγαζία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε εχξνο 
δηαθχκαλζεο ζεξκνθξαζίαο, 
• ε ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο, κε έκθαζε 
ζε θαξθηλνγφλα θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο, 
• ην εξγαζηαθφ άγρνο, σο απφηνθν ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη 
• ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία (ζην πεδίν ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, ηεο 
Δξγνλνκίαο θαη ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο). 
• ηνραζηηθέο (πηζαλνινγηθέο) πξνζεγγίζεηο θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα 
• Δθηηκήζεηο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 
• Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ (ΗΚΑ, ΔΠΔ, Αζθαιηζηηθά 
Σακεία) 
• Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ (ΗΚΑ, ΔΠΔ, Αζθαιηζηηθά Σακεία) 
• Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη λνζεξφηεηαο 
• Κιαδηθέο κειέηεο ή κειέηεο αλά επάγγεικα 
• Μεηξήζεηο βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ: 
- θπζηθνί 

 
 

 
 

- ρεκηθνί 
 

 
 

γφλνη  
- βηνινγηθνί 
- εξγνλνκηθνί 
- δηάθνξνη 

 
 

 
 

 

Χο επηθνπξηθά θξηηήξηα (ρσξίο λα ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
Δπηηξνπήο), ζεσξήζεθαλ: 
• ε θαηαλάισζε άλσ ησλ 2000 ζεξκίδσλ γηά άλδξεο θαη 1400 ζεξκίδσλ γηά γπλαίθεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νθηαψξνπ εξγαζίαο (πνπ αληηζηνηρεί ζε εξγψδε ρεηξσλαθηηθή 
εξγαζία, ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ θιπ), 
• ε ήδε ηζρχνπζα έληαμε ζε θαζεζηψο ΒΑΔ, 
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• ε χπαξμε ζε ηζρχ θαζεζηψηνο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ιφγνπο πγείαο ζε 
ηξεηο, ηνπιάρηζηνλ, ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  
• θαη ε επηζηαζία θαη επφπηεπζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ, 
κνξθσηηθφ επίπεδν (γλψζε, θαηάξηηζε, κφξθσζε, εμεηδίθεπζε, κε ρεηξψλαθηεο), 
κνξθσηηθφ επίπεδν εξγαδνκέλσλ ηδίσο επηζηεκφλσλ σο παξάγνληαο γλψζεο ηνπ 
θηλδχλνπ θαη ζσζηήο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηνπ. 
 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα πξνεγνπκέλσλ Δπηηξνπψλ, θαζψο 
θαη ελδεηθηηθέο νξηνζεηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Δλσζεο (κε βάζε ζηνηρεία απφ ηε Γλσκάηεπζε Λεβέληε). 
 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη πξέπεη λα εθαξκνζζεί αλαινγηθή αληαπνδνηηθφηεηα (γηά 
φζνπο έρνπλ ιηγφηεξα απφ 3600 έλζεκα ζε ΒΑΔ), πνπ ζεκαίλεη κείσζε ρξφλνπ 
εξγαζίαο κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε, δειαδή λα εθαξκφδεηαη έλαο ζπληειεζηήο γηα 
θάζε εκεξνινγηαθφ ρξφλν ηνπ ελεξγνχ εξγαζηαθνχ βίνπ) ζε φινπο φζνπο έρνπλ 
εξγαζζεί ζε ΒΑΔ (θαηά ην πξφηππν πνπ ηζρχεη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, π.ρ. 
θαηαδξνκείο). Απαξαίηεην είλαη λα γίλνπλ ζρεηηθέο αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ ζα 
πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ζπληειεζηή κείσζεο ρξφλσλ απαζρφιεζεο κέρξη ηε 
ζπληαμηνδφηεζε. 
 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη άηππεο απηνξξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 
νξγάλσζεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, ψζηε λα είλαη ζεζκνζεηεκέλε ε 
δπλαηφηεηα αιιαγήο θαξηέξαο κεηά απφ θάπνηα ρξφληα βαξηάο εξγαζίαο, κε αιιαγή 
ζέζεο εξγαζίαο γηά ιφγνπο πγείαο. ηελ πξάμε, σζηφζν, δελ πθίζηαληαη 
ζεζκνζεηεκέλνη ελαιιαθηηθνί κεραληζκνί γηα αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, πνπ 
πξνηείλεηαη λα ππάξμνπλ. 
 

Πξνηείλεηαη ε έληαμε φισλ ησλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ γηα ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ 
θαηαηεζεί θαη ηαπηφρξνλα θξίζε κε βάζε εηδηθέο κειέηεο γηα ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: 
δηνηθεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ (εθηφο παξαγσγήο) εξγαζηψλ, δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο, επνπηηθψλ εξγαζηψλ (εθφζνλ ν κέζνο εκεξήζηνο ρξφλνο εξγαζίαο ζηελ 
παξαγσγή είλαη ζρεηηθά κηθξφο). 
H Eπηηξνπή, κεηά απφ κειέηε φισλ ησλ αηηεκάησλ πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα ππνβιεζεί, 
ζεσξεί φηη πξέπεη λα γίλεη έληαμε ζην θαζεζηψο ΒΑΔ, εθηφο απφ ηα αηηήκαηα πνπ έρεη 
κειεηήζεη ε Δπηηξνπή Ληλνχ (πέληε ζπλνιηθά) θαη ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ νκνεηδείο 
εξγαζίεο θαη σο ηέηνηα είλαη: 
1. Οδεγνί ζηαζεξήο ηξνρηάο (αλαθνξά ζην εδάθην 67 ηνπ Καλνληζκνχ 106). Πξφθεηηαη 
γηα αζθαιηζκέλνπο κεηά απφ 01.08.2008. 
2. Δξγαδφκελνη ζηε δηακφξθσζε θαη εθειθπζκφ πιαζηηθψλ (αλαθνξά ζην εδάθην 81 
ηνπ Καλνληζκνχ 106). 
3. Δξγαδφκελνη ζε ηκήκαηα ηρζπνθισβψλ, ζπληήξεζε θισβψλ, ηρζπνγελλεηηθνχο 
ζηαζκνχο ζε ηρζπνηξνθεία θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο (αλαθνξά ζην εδάθην 55 ηνπ 
Καλνληζκνχ 106). 
4. Δξγαδφκελνη ζηνλ θιάδν κεηάιινπ: κεραλνηερλίηεο, ειαζκαηνπξγνί, κνληαδφξνη, 
ζπλαξκνινγεηέο, ειαζκαηνπξγνί κεραληθήο θαηεξγαζίαο, ρεηξηζηέο κεραλψλ 
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παξαγσγήο - θαηαζθεπήο θαισδίσλ κε αγσγνχο ραιθνχ ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο 
(αλαθνξά ζην εδάθην 11 ηνπ Καλνληζκνχ 106). 
5. Δξγαδφκελνη ζηε ρεκηθή βηνκεραλία ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο, 
απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξψλ εληφο εξγνζηαζηαθψλ ρψξσλ (αλαθνξά ζην 
εδάθην 81 ηνπ Καλνληζκνχ106). 
6. Δξγαδφκελνη εληφο θξεαηίσλ (κνπθαδφξνη) ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ 
(αλαθνξά ζην εδάθην 11 ηνπ Καλνληζκνχ106). 
Δπίζεο, νη ελαεξίηεο ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ, σο νκνεηδήο θαηεγνξία κε ηνπο 
ελαεξίηεο επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνχ (ζχκθσλα κε ην Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Ληλνχ, 
πεξ. 3). 
 

Δρεη δηαπηζησζεί φηη ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο κεγάινο αξηζκφο ηνπ 
επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη ζηελ παξαγσγή, 
ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο, ζηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, 
εξρφκελνο άκεζα ζε επαθή κε ηνπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζ' απηνχο 
ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (ρεκηθνχο, βηνινγηθνχο, θπζηθνχο). 
 

Γηά ην επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο (θπξίσο 
κεραληθνί) πνπ εξγάδνληαη ζε ρψξνπο ΒΑΔ, είλαη απαξαίηεην ηα αληίζηνηρα 
αζθαιηζηηθά ηακεία λα πξνρσξήζνπλ ζε ζχζηαζε θιάδνπ αζθάιηζεο πνπ λα 
θαιχπηεη ηα ΒΑΔ.  
 

Πξνηείλεηαη ε έληαμε ζηα ΒΑΔ ησλ εξγαδφκελσλ ζηε βηνκεραλία θαη βηνηερλία ζε 
ηκήκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 
θαζψο θαη ζε ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
ην πλεχκα ησλ επηζεκάλζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη απφ πξνεγνχκελεο 
Δπηηξνπέο, νη πξνηάζεηο γηα εμαίξεζε εξγαδνκέλσλ πνπ ήδε ππάγνληαη ζηα ΒΑΔ 
ζήκεξα (ρσξίο λα ππάξρνπλ εηδηθέο κειέηεο) ζα θηλδχλεπε λα είλαη κε επηζηεκνληθνχο 
φξνπο άζηνρε.  
 

Ζ Δπηηξνπή, ιφγσ ησλ παξαπάλσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ θαηέιεμε λα πξνηείλεη 
ηελ παξακνλή ησλ ήδε ππαξρφλησλ εξγαζηψλ θαη εηδηθνηήησλ ζην θαζεζηψο βαξέσλ 
θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ιίζηαο κε 
αθαίξεζε εξγαζηψλ, εηδηθνηήησλ ή ρψξσλ εξγαζίαο πνπ δελ πθίζηαληαη πιένλ. 
(Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγή θσηαεξίνπ, νη ζεξκαζηέο ή 
αξρηζεξκαζηέο ζηεξεψλ θαπζίκσλ, νη ξαδηνηειεγξαθεηέο, ηειεηππηζηέο, ρεηξηζηέο 
κεραλεκάησλ δηάηξεζεο θαη επαιήζεπζεο ζηνηρείσλ επί θαξηειψλ ή ραξηνηαηληψλ, νη 
ακαμνθαξαγσγείο, νη αξβπιεξγάηεο, νη βαξεινπνηνί, απαζρνινχκελνη ζηελ 
θαηαζθεπή θαη επηζθεπή βαξειηψλ). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηά «θσηνγξαθηθέο» δηαηάμεηο, 
πνπ αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα ζπγθξνηήκαηα πνπ δελ πθίζηαληαη πιένλ, φπσο ε 
ΑΥΔ ΔΘΤΛ ΔΛΛΑ, νη απαζρνινχκελνη ζε κεραλνπξγείν, απνζήθεο, ηκήκα θνπήο 
πάινπ θαη ζπλεξγία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζην εξγνζηάζην ηεο ΑΔΔ Υεκηθψλ 
πξντφλησλ θαη ιηπαζκάησλ ζηε Γξαπεηζψλα, ξάπηξηεο απαζρνινχκελεο εληφο ηνπ 
θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ επί ησλ νδψλ Μαηδαγξησηάθε θαη Δζπεξίδσλ ζηελ 
Καιιηζέα. 
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Παξακνξθψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ΒΑΔ πξνήιζαλ ιφγσ ηεο αλππαξμίαο δνκψλ 
επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ ζα παξνπζηάδνπλ κειέηεο θαηά θιάδν. Οη κειέηεο 
πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ην ζπληνληζκφ ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη ηνπ 
Η.Ν.Θ.Τ.Α.Δ. κε ακηζζί ζπκκεηνρή επηζηεκνληθψλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, φπσο ην Σ.Δ.Δ., ε Δ.Δ.Υ., ν Π.Η.., ν .Σ.Α.Δ. θαη ε 
Δ.Δ.Η.Δ.Π. 
 

Σν θαζεζηψο ΒΑΔ απνηειεί πιεζπζκηαθνχ ραξαθηήξα κέξηκλα θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ δελ θαιχπηεη πιεηάδα επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ θαη δελ κπνξεί λα 
δίλεη ιχζε ζε αηνκηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξψηκα εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα 
ζρεηηδφκελα κε ηελ εξγαζία (ζπγθξηηηθά κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ). 
Θεσξψληαο φηη ην θαζεζηψο ΒΑΔ είλαη ν πξψηνο ππιψλαο, ζηελ αληίπεξα πιεπξά 
λνείηαη ε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη θαηά κφλαο δηεξεχλεζε κέζσ Δπηηξνπψλ 
Κξίζεσο Αλαπεξίαο ιφγσ Δπαγγεικαηηθήο Ννζεξφηεηαο. Πέξαλ ηνπ θαζεζηψηνο 
ΒΑΔ πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε Φνξέα Αζθάιηζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ.  
 

ια ηα παξαπάλσ πξναπαηηνχλ ηελ αλάπηπμε δνκψλ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 
Δξγαζία θαη αλάπηπμε αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο ζηα πιαίζηα Δζληθήο Πνιηηηθήο γηα 
ηελ ΤΑΔ. Γεδνκέλνπ φηη απφ φιεο ηηο πιεπξέο αλαγλσξίδεηαη (φπσο επηζεκαίλεηαη 
ζην ρέδην Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) φηη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο απνηειεί, εθηφο απφ λνκηθή απαίηεζε, ρξένο θνηλσληθφ θαη 
εζηθφ, βαζηθφ ζηνηρείν κηαο παξαγσγηθήο θαη επεκεξνχζαο θνηλσλίαο θαη ζεκαληηθή 
παξάκεηξν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 
 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο εζληθήο απηήο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη: 
- Ζ αλάπηπμε θνπιηνχξαο πξφιεςεο  
- Ζ αμηνιφγεζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη 
αλαδπφκελσλ θαη ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 
- Ζ κείσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ 
- Ζ πξναγσγή ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζην ρψξν ησλ 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ). 
Απψηεξν ζθνπφ θαη φξακα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο απνηεινχλ ε βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ θαη γεληθφηεξα ε πξνζηαζία ηεο πγείαο 
θαη αζθάιεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ νη ρψξνη εξγαζίαο 
ζηελ Διιάδα πεξηζζφηεξν αζθαιείο, πγηείο θαη παξαγσγηθνί. 
 

ηελ θαηεχζπλζε απηήλ, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη λα δηαδξακαηίζεη θαη ε αλάπηπμε ηνπ 
Φνξέα Αζθάιηζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 
 

 
 

Γηαξθήο Δπηηξνπή Κξίζεο Βαξέωλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάηωλ 
 

 
Σν Πφξηζκα παξαδφζεθε ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 απφ 
ηε Γηαξθή Δπηηξνπή Κξίζεο Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ. Σν θείκελν δελ ππνγξάθεθε απφ 
ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) θαη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο 
Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.). 
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