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hυgeίa   εργασiα 
 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ  ΒΚΑΟΔ  ΣΔ  ΔΛΛΖΝΙΚΖ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
Β ΤΝΒΡΓΏΕΏ ΜΒ ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 
 

Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο:  
 

Σκ πελδκδδεσ hυgeίa@εργασiα απκηεζεέ ηβθ επδζηβηκθδεά Ϋεδκζβ ηβμ Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΔΔΗΔΠ) εαδ εεδέδεηαδ ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ 

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

Σκ επδζηβηκθδεσ ανησ πελδκδδεσ δβηκζδετεδ ελΰαζέεμ ηε ζεκπσ θα ζνηίΪζζεδ ζηβθ Ϋλενθα 
εαδ ζηβθ εεπαέδενζβ ηπθ δαηλυθ εαδ σζπθ ηπθ εδδδεκηάηπθ πκν εηπζΫεκθηαδ ζηκ 
πκζνεπδζηβηκθδεσ πεδέκ ηβμ Εαηλδεάμ ηβμ Βλΰαζέαμ, ηβμ Πελδίαζζκθηδεάμ Εαηλδεάμ εαδ ηβμ 
ΏζθΪζεδαμ ζηβθ Βλΰαζέα. Βπέζβμ Ϋξεδ ζεκπσ θα νπκζηβλέιεδ εαδ θα πλκίΪζζεδ ηα 
επδζηβηκθδεΪ εαδ ηα ζνθδδεαζδζηδεΪ δδεαδυηαηα ηβμ εδδδεσηβηαμ ηβμ Εαηλδεάμ ηβμ Βλΰαζέαμ. 

Γεληθνί θαλφλεο ππνβνιήο ησλ άξζξσλ: ΜεηΪ απσ ελέζβ, δβηκζδετκθηαδ ζηκ πελδκδδεσ ζηα 
εζζβθδεΪ ά ζηα αΰΰζδεΪ, Ϊλγλα πκν δεθ Ϋξκνθ δβηκζδενηεέ ά γα δβηκζδενηκτθ αζζκτ, ζηκ 
ζτθκζσ ηκνμ. ζα ηα Ϊλγλα ζνθκδετκθηαδ απσ εζζβθδεά εαδ αΰΰζδεά πελέζβοβ. Κεθαζαέα 
ΰλΪηηαηα εθησμ ηκν εεδηΫθκν εαδ παλεθγΫζεδμ, ζνθδζηΪηαδ θα απκθετΰκθηαδ. Σα αελπθτηδα 
πλΫπεδ θα ειβΰκτθηαδ κζκΰλΪθπμ ζηβ πλυηβ αθαθκλΪ ηκνμ. Σα νπκίαζζσηεθα Ϊλγλα δεθ 
πλΫπεδ θα νπελίαέθκνθ ηδμ δΫεα ηνππηΫθεμ ζεζέδεμ. Σκ έδδκ Ϊλγλκ δεθ δβηκζδετεηαδ ζηκ 
αΰΰζδεσ εαδ ζηκ εζζβθδεσ ηηάηα ηανησξλκθα παλΪ ησθκ ζε πελέζβοβ. Δ αελέίεδα ηπθ 
ίδίζδκΰλαθδευθ αθαθκλυθ, β αελέίεδα ηκν πελδεξκηΫθκν, β ανγεθηδεσηβηα, β πλπηκηνπέα εαδ 
β ηνξσθ απαλαέηβηβ ζάοβ Ϊδεδαμ ΰδα ηβθ νπκίκζά εαδ δβηκζέενζβ ζηκ πελδκδδεσ, ηπθ 
πδθΪεπθ εαδ ζξβηΪηπθ σζπθ ηπθ ελΰαζδυθ, εέθαδ ζηβθ απσζνηβ νπενγνθσηβηα ηπθ 
ζνΰΰλαθΫπθ. Οδ ζνΰΰλαθεέμ εέθαδ νπετγνθκδ ΰδα ηνξσθ εζθαζηΫθεμ γΫζεδμ ά ΰδα ηβ ηβ 
εεπζάλπζβ σζπθ ηπθ νπκξλευζευθ ηκνμ, ζτηθπθα ηε ηδμ παλκτζεμ κδβΰέεμ πλκμ 
ζνΰΰλαθεέμ. Βπέ ηλέα ξλσθδα ηεηΪ ηβ δβηκζέενζβ ηκν Ϊλγλκν εέθαδ δνθαησθ θα αβηβγεέ απσ 
ηκνμ ζνΰΰλαθεέμ θα ηκν δυζκνθ ηα ίαζδεΪ δεδκηΫθα ηβμ δβηκζδενγεέζβμ ελΰαζέαμ. Σα 
Ϊλγλα πλκμ δβηκζέενζβ νπκίΪζζκθηαδ ζηκ πελδκδδεσ ηε βζεεηλκθδεά ηκλθά. Σα εεέηεθα 
πλΫπεδ θα ΰλΪθκθηαδ ηε πεακεεθαζαέα, ηε ξαλαεηάλεμ ΰλαηηΪηπθ arial narrow, ηΫΰεγκμ 
ΰλαηηΪηπθ 12 ζηδΰηυθ, ηκθά απσζηαζβ ζεδλυθ εαδ πελδγυλδα 2,5 εεαηκζηυθ. Δ επδεκδθπθέα 
ηε ηκνμ ζνΰΰλαθεέμ ΰέθεηαδ ηε βζεεηλκθδεά ηκλθά εαδ κδ απαθηάζεδμ ηκνμ πλΫπεδ θα δέδκθηαδ 

ζτθηκηα. Καηβΰκλέεμ ηπθ Ϊλγλπθ: Σα δεκνζηεπφκελα άξζξα αθνξνχλ: α) πλπησηνπα 
Ϊλγλα, πκν αθκλκτθ γΫηα πκν δεθ Ϋξεδ δβηκζδενηεέ ηΫξλδ ηβθ βηελκηβθέα νπκίκζάμ ηκν 

Ϊλγλκν, ί) ελενθβηδεΪ Ϊλγλα, πκν ηεζεηκτθ ΰθπζηΪ γΫηαηα πλκμ επδίείαέπζβ, απσλλδοβ ά 
πελαδηΫλπ επειελΰαζέα, ΰ) εεηεηαηΫθα ά ίλαξΫα Ϊλγλα αθαζεσπβζβμ, ηα κπκέα γεπλκτθηαδ 
ηκθκΰλαθέεμ εδδδευθ εαδ ΰλΪθκθηαδ απσ Ϋθαθ ά δτκ ζνΰΰλαθεέμ απσ δδαθκλεηδεΫμ 
εδδδεσηβηεμ, δ) Ϊλγλα ίλαξεέαμ επδεκδθπθέαμ, πλπησηνπα ζνθάγπμ ά αιδσζκΰα ελενθβηδεΪ, 
σηαθ πελδζαηίΪθκθηαδ ζε πελδΰλαθΫμ πελδπηυζεπθ, ηε ηδελσηελκ εθδεξσηεθα αλδγησ 
πελδπηυζεπθ, ε) δδαεεελδηΫθεμ δδαζΫιεδμ, ζη) ηεξθδεΪ ζβηεδυηαηα, α) εδδδεΪ Ϊλγλα ΰεθδεκτ 
εθδδαθΫλκθηκμ ΰδα ηβθ Εαηλδεά ηβμ Βλΰαζέαμ, ηβθ Πελδίαζζκθηδεά Εαηλδεά, ηβθ ΏζθΪζεδα ζηβθ 
Βλΰαζέα, ηα ΟδεκθκηδεΪ ηβμ Βλΰαζέαμ, ηβθ Εζηκλέα ηβμ Εαηλδεάμ ηβμ Βλΰαζέαμ, β) πελδΰλαθΫμ 
εθδδαθελκνζυθ πελδπηυζεπθ ζηδμ κπκέεμ ζνθδζηΪηαδ θα ηβθ ζνηπελδζαηίΪθκθηαδ ίλαξεέεμ 
αθαζεκπάζεδμ ηκν γΫηαηκμ εαδ γ) επδζηκζΫμ πλκμ ηκ πελδκδδεσ πκν πλΫπεδ θα πελδΫξκνθ 
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αδβηκζέενηεμ απσοεδμ, θα νπκΰλΪθκθηαδ απσ σζκνμ ηκνμ ζνΰΰλαθεέμ, θα ηβθ απκηεζκτθηαδ 
απσ πελδζζσηελεμ απσ 1000 ζΫιεδμ, θα ηβ ΰλΪθκθηαδ απσ πελδζζσηελκνμ απσ πΫθηε 
ζνΰΰλαθεέμ εαδ θα ηβθ πελδζαηίΪθκνθ πελδζζσηελεμ απσ 15 ίδίζδκΰλαθδεΫμ αθαθκλΫμ εαδ 

δτκ πέθαεεμ, εδεσθεμ ά ζξάηαηα. Δπηζηνιή ππνβνιήο άξζξσλ ή επηζηνιψλ πξνο ην πεξηνδηθφ: 
Σα Ϊλγλα εαδ κδ επδζηκζΫμ πλκμ ηκ πελδκδδεσ, ζνθκδετκθηαδ απσ επδζηκζά, ζηβθ κπκέα σζκδ 
κδ ζνΰΰλαθεέμ δβζυθκνθ σηδ: α) ζνηθπθκτθ ηε ηδμ παλκτζεμ κδβΰέεμ πλκμ ηκνμ ζνΰΰλαθεέμ, 
ί) ζνηθπθκτθ θα νπκίΪζζκνθ ηκ Ϊλγλκ ανησ, ησθκ ζηκ πελδκδδεσ εαδ παλΫξκνθ ζηκ 
πελδκδδεσ ηα ζνΰΰλαθδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα, ΰ) σζκδ κδ ζνΰΰλαθεέμ ζνηηεηεέξαθ ζε σζεμ ηδμ 
θΪζεδμ ηβμ ελΰαζέαμ ανηάμ εαηΪ ηλσπκ κνζδαζηδεσ, δ) ηκ Ϊλγλκ ά β επδζηκζά πλκμ ηκ 
πελδκδδεσ, δεθ δβηκζδετηβεε κτηε γα δβηκζδενηεέ εθ ηΫλεδ ά ζνθκζδεΪ ζε Ϊζζκ Ϋθηνπκ, ηΫξλδ 
θα κζκεζβλπγεέ β ελέζβ ηκν ζηκ πελδκδδεσ, ε) κδ ζνΰΰλαθεέμ πλΫπεδ θα δβζυζκνθ αθ Ϋξκνθ 
κδεκθκηδεΪ ζνηθΫλκθηα ά πλκζππδεά ζξΫζβ ηε Ϊηκηα, κλΰαθδζηκτμ, εηαδλεέεμ εζπ. εαδ θα 
δβζυζκνθ Ϊθ νπΪλξεδ ζτΰελκνζβ ζνηθελσθηπθ, ζη) κδ ζνΰΰλαθεέμ πκν ηεζεηκτθ 
ελΰαασηεθκνμ ά αζγεθεέμ, πλΫπεδ θα δβζυζκνθ σηδ ανηκέ Ϋδπζαθ ηβθ αθεπδθτζαεηβ 

ζνΰεαηΪγεζά ηκνμ ΰδα ηβθ ηΫζεζβ ηπθ δκεδηαζδυθ ηβμ ελΰαζέαμ εαδ σηδ β εδδδεά επδζηβηκθδεά 
επδηλκπά αλησδδα ΰδα γΫηαηα Εαηλδεάμ Δγδεάμ ηκν Εδλτηαηκμ σπκν ηεζΫζηβεε β ελΰαζέα, 
Ϋζεΰιε εαδ εθΫελδθε ηκ ζξεηδεσ πλπησεκζζκ ελΰαζέαμ εαδ α) ΰδα πεδλΪηαηα ζε αυα πλΫπεδ θα 
αθαθΫλεηαδ β ζάοβ ζξεηδεάμ Ϊδεδαμ απσ ηδμ αλησδδεμ νπβλεζέεμ εαδ σηδ ηβλάγβεαθ κδ αλξΫμ 

ηβμ θλκθηέδαμ ηπθ αυπθ. Γνκή ησλ άξζξσλ: ηα Ϊλγλα πκν νπκίΪζζκθηαδ πλΫπεδ θα 
δδαελέθκθηαδ ηα ειάμ ηηάηαηα: α) β ζεζέδα ηκν ηέηζκν, πκν δεθ πλΫπεδ θα ηβθ νπελίαέθεδ ηδμ 
14 ζΫιεδμ, πλΫπεδ θα πελδζαηίΪθεδ ηα πζάλβ κθσηαηα ηπθ ζνΰΰλαθΫπθ εαδ ηπθ δδλνηΪηπθ 
ζηα κπκέα αθάεκνθ, ηβ δδετγνθζβ ΰδα αζζβζκΰλαθέα εαδ 4-5 ζΫιεδμ ενλεηβλέκν, ί) β ζεζέδα 
ηβμ πελέζβοβμ ζηα εζζβθδεΪ εαδ ΰ) β ζεζέδα ηβμ πελέζβοβμ ζηα αΰΰζδεΪ. Οδ πελδζάοεδμ 
πελδζαηίΪθκνθ ζτθηκηα: ηδμ επδζηβηκθδεΫμ ηΫξλδ ηυλα ΰθπζηΫμ γΫζεδμ πΪθπ ζηδμ κπκέεμ 
ίαζέζηβεε κ ζεκπσμ ηβμ ελΰαζέαμ, ηκ ζεκπσ ηβμ ελΰαζέαμ, ηκνμ ηεζεηβγΫθηεμ, ηκ νζδεσ εαδ ηδμ 

ηεγσδκνμ, ηβθ ζναάηβζβ εαδ ηα ζνηπελΪζηαηα. Ώθαζνηδεσηελα, ζηβθ Δηζαγσγή 
πελδζαηίΪθεηαδ ησθκ σ,ηδ εέθαδ ηΫξλδ ζάηελα ΰθπζησ ζηκ γΫηα εαδ ηε ίΪζβ ανησ, αθαθΫλεηαδ 
ζηβ ζνθΫξεδα απσ ηκνμ ζνΰΰλαθεέμ ΰδα πκδσθ ά ΰδα πκδκτμ ζσΰκνμ αθΫζαίαθ ηβ δδεά ηκνμ 

ηεζΫηβ. Σκ Τιηθφ ηκν Ϊλγλκν, ά ηα Άηκηα πκν ηεζεηάγβεαθ εαδ κδ Μέζνδνη πκν 

ξλβζδηκπκδάγβεαθ. Ώεκζκνγκτθ ηα Απνηειέζκαηα. ζα αθαθΫλκθηαδ ζηκνμ Πίλαθεο δεθ 
επαθαζαηίΪθκθηαδ ζηκ εεέηεθκ, εεησμ Ϊθ πλσεεδηαδ θα νπκΰλαηηδζηεέ απαλαέηβηα εΪπκδκ 

απκηΫζεζηα. Βπεηαδ β πδήηεζε. Σα πκπεξάζκαηα αθαθΫλκθηαδ ηεηΪ ηβ ζναάηβζβ εαδ 
απκηεζκτθ ιεξπλδζησ εεθΪζαδκ. Σα ζνηπελΪζηαηα πλΫπεδ θα εέθαδ ζτθηκηα, ξπλέμ ζξσζδα 

εαδ θα ζηβλέακθηαδ ησθκ ζηα εδδδεΪ απκηεζΫζηαηα ηβμ ελΰαζέαμ. Ώεκζκνγκτθ: κδ Δπραξηζηίεο 

εαδ β Βηβιηνγξαθία. ηκ εεέηεθκ πλΫπεδ θα αθαθΫλκθηαδ κδ ίδίζδκΰλαθδεΫμ αθαθκλΫμ ηε 
αλδγηκτμ ζε παλεθγΫζεδμ, εέηε ηε ηα κθσηαηα ηπθ ζνΰΰλαθΫπθ. Ώθ πλκηδηβγεέ θα 
αθαθΫλκθηαδ κθσηαηα ζνΰΰλαθΫπθ, ηκπκγεηεέηαδ εαδ β ξλκθκζκΰέα ηβμ ελΰαζέαμ εαδ κ 
αλδγησμ ηβμ ελΰαζέαμ ζε παλΫθγεζβ. Δ ίδίζδκΰλαθέα πελδΫξεδ δδαδκξδεΪ εαδ ηε ατικθηα 
αλδγησ, ησθκ σζεμ αθαθκλΫμ αθαθΫλκθηαδ ζηκ εεέηεθκ εαδ Ϋξκνθ δβηκζδενγεέ ά πλσεεδηαδ θα 

δβηκζδενγκτθ. ηβ ίδίζδκΰλαθέα αθαθΫλκθηαδ ησθκ ηα ηλέα πλυηα κθσηαηα ηπθ ζνΰΰλαθΫπθ 
εαδ ζνθελΰΪηεμ. Ώθ ηα κθσηαηα εέθαδ ησθκ ηΫζζελα, αθαθΫλκθηαδ σζα. Σα κθσηαηα ηπθ 
ίδίζέπθ εαδ ηπθ πελδκδδευθ ΰλΪθκθηαδ ηε πζΪΰδκνμ ξαλαεηάλεμ. ηκ εεέηεθκ κδ 
ίδίζδκΰλαθδεΫμ αθαθκλΫμ ΰλΪθκθηαδ ζε αΰετζεμ ηε αλδγηκτμ πκν παλαπΫηπκνθ ζηβ 
ΐδίζδκΰλαθέαμ, εέηε ηε ηκ σθκηα ηκν πλυηκν ζνΰΰλαθΫα εαδ ηκ Ϋηκμ δβηκζέενζβμ. Οδ ΚλδηΫμ 
εαδ κ Βεδσηβμ ηπκλεέ θα πλκηεέθκνθ επδπζΫκθ ά θεσηελεμ ίδίζδκΰλαθδεΫμ αθαθκλΫμ. Οδ 
Πέθαεεμ εαδ ηα ξάηαηα αλδγηκτθηαδ ηε αλαίδεκτμ αλδγηκτμ εαδ Ϋξκνθ ίλαξτ ηέηζκ. 
νθηκηετζεδμ ά αελπθτηδα εθησμ ηπθ ΠδθΪεπθ γα πλΫπεδ θα επειβΰκτθηαδ ζηκθ ηέηζκ ηκνμ ηε 
πζΪΰδκνμ ξαλαεηάλεμ ηεΰΫγκνμ 12 ζηδΰηυθ. 
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ΦΤΥΙΚΖ ΚΑΙ ΧΜΑΣΙΚΖ ΔΤΔΞΙΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΙΑ 
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΑΓΥΟ  
(STRESS - MOBBING) 
 
Αιεμόπνπινο Γ. Υαξάιακπνο 

 
Βδδδεσμ Εαηλσμ Βλΰαζέαμ 

 

Πεξίιεςε: εκπσμ ηβμ ζνηπζάλπζβμ ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν εέθαδ θα απκηεζΫζεδ  

ελΰαζεέκ αθΪζνζβμ, ΰδα θα δδαπδζηπγκτθ κδ ζσΰκδ πκν επδθΫλκνθ παγάζεδμ ζσΰπ 

ηκν ελΰαζδαεκτ Ϊΰξκνμ (stress) ζε σζκνμ ηκνμ ελΰαακηΫθκνμ, κπκδαζδάπκηε 

εαηβΰκλέαμ απαζξσζβζβμ, εδδδεσηβηαμ εαδ εεπαδδενηδεκτ επδπΫδκν, ζε εθαληκΰά 

ηβμ νπκΰεΰλαηηΫθβμ απσ ηκνμ εκδθπθδεκτμ εηαέλκνμ Βνλππαρεάμ νηθπθέαμ - 

Πζαέζδκ ΰδα ηκ ελΰαζδαεσ Ϊΰξκμ (08.10.2004), ζτηθπθα ηε ηβθ Οδβΰέα - Πζαέζδκ 

89/391/ΒΒ. Σκ ελπηβηαηκζσΰδκ ανησ εέθαδ Ϋθα ελΰαζεέκ Ϋλενθαμ ζξεηδεΪ ηε ηβθ 

κλΰαθπηδεά ενειέα πκν β Βπδξεέλβζβ κθεέζεδ θα πλκζθΫλεδ ζε σζκνμ ηκνμ 

ελΰαακηΫθκνμ. Σα απκηεζΫζηαηα γα ηαμ επδηλΫοκνθ θα εθηκπέζκνηε πδγαθΪ 

πλκίζάηαηα εαδ πελδγυλδα ίεζηέπζβμ, ηα κπκέα γα ζβθγκτθ νπσοβ ΰδα θα 

ζνηίΪζζκνθ ζηβθ ατιβζβ ηβμ ζπηαηδεάμ εαδ ονξδεάμ ενειέαμ εαδ ενβηελέαμ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ. 

 
STRESS 

 
Δ ζΫιβ stress ζηβθ αΰΰζδεά κλκζκΰέα Ϋξεδ ηεξθκζκΰδεά λέαα, πελδΰλΪθεηαδ ζαθ β 
δλΪζβ εΪπκδαμ δτθαηβμ, πκν παλαηκλθυθεδ Ϋθα ζυηα, ηδα ηΪαα. Δ Ϋθθκδα ηκν 
stress εδζάξγβ ζηβθ ίδκζκΰέα ζξεδσθ αθειΪληβηα απσ ηδμ ζτΰξλκθεμ επδζηάηεμ, 
ζηβθ ονξδαηλδεά εδδδεσηελα, εαδ ζηβ θνζδκζκΰέα. Ώεκζκνγυθηαμ ηβθ πλυηβ 
εαηετγνθζβ κδ Ϋλενθεμ ζηκ stress κδάΰβζαθ ενλέπμ ζε ηεζΫηεμ ηπθ 
απλκζΪληκζηπθ επδπηυζεπθ απσ ονξκζκΰδεΪ ηλατηαηα, ζηβ δβηδκνλΰέα 
ονξδευθ δδαηαλαξυθ δδδαέηελα θενλκζκΰδεάμ αδηέαμ. ηβ θνζδκζκΰέα, κδ Ϋλενθεμ 
ΰδα ηκ stress ηεζεηάγβεαθ δδδαέηελα απσ ηκνμ C. Bernard εαδ W. Cannon εαδ 
εδδδεσηελα απσ ηκθ Selye. Βθυ κδ δνκ πλυηκδ επδζηάηκθεμ ζνΰεΫθηλπζαθ εαδ 
επεζάηαθαθ ηδμ ηεζΫηεμ εαδ ηα απκηεζΫζηαηΪ ηκνμ ζηβθ κηκδσζηαζβ (ηΪζβ ηκν 
κλΰαθδζηκτ ΰδα ηβθ ζηαγελσηβηα ηπθ δδαθσλπθ θνζδκζκΰδευθ ζηκδξεέπθ ά ηΪζβ 
ΰδα απκεαηΪζηαζβ ηβμ ζηαγελσηβηαμ ζε πελέπηπζβ ηεηαίκζάμ) εαδ ζηκ λσζκ ηβμ 
Ϊηεζβμ ζνηηεηκξάμ ηβμ αδλεθαζέθβμ ζηβθ αθηέδλαζβ ηκν κλΰαθδζηκτ, κ ηλέηκμ 
επδζηάηκθαμ αθαεΪζνοε σηδ εαδ ηα επδθεθλέδδα ζνηηεηΫξκνθ ζηκ ίδκζκΰδεσ 
ηβξαθδζησ αητθβμ απΫθαθηδ ζε Ϋθα ηεΰΪζκ εαδ ενλτ αλδγησ ελεγδζηΪηπθ. Δ 
Ϊηεζβ ζνηηεηκξά ηκν ζνηπαγβηδεκτ ζνζηάηαηκμ (θενλκθνηδεκτ) εαδ εδδδεσηελα 
ηκν Ϊικθα νπκγΪζαηκμ - νπσθνζβ - επδθεθλέδδα επειβΰεέ ηβ ίδκζκΰδεά αθηέδλαζβ, 
πκν δβηδκνλΰεέηαδ ζσΰπ ηκν stress. Δ εαδθκτλΰδα γεπλέα ζτΰεζδζβμ ηεηαιτ ηβμ 

hυgeίa@εργασiα  4(2): 9-30                 
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ονξκθνζδκζκΰδεάμ εληβθεέαμ ηκν θαδθσηεθκν ηκν stress εαδ ηκν ηΫηλκν ηΫηλβζάμ 
ηκν, δβηδκτλΰβζε ηδα εαδθκτλΰδα κλκζκΰέα εληβθεέαμ ηκν stress. Με ηβθ κλκζκΰέα 
coping εθθκκτθηαδ σζα εεεέθα ηα απκγΫηαηα ΰθυζεπθ εαδ ζνηπελδθκλΪμ πκν 
ηέγεθηαδ ζε ζεδηκνλΰέα απσ ηκ Ϊηκηκ, ΰδα θα εζΫΰικνθ ηδμ εζπηελδεΫμ ά ειπηελδεΫμ 
εαηαζηΪζεδμ, πκν δβηδκνλΰκτθηαδ απσ ηβθ τπαλιβ ηκν stress απΫθαθηδ ζηκ κπκέκ 
ηκ Ϊηκηκ, σξδ απζυμ εεδβζυθεδ «αθηέδλαζβ», αζζΪ «αζζβζκεπέδλαζβ». ΚαηΪ 
ανησθ ηκθ ηλσπκ εέθαδ δνθαησθ θα εαηαθκβγεέ β ζνηηεηκξά ηβμ πλκζππδεσηβηαμ 
εαδ ηπθ ίδκζκΰδευθ ηβξαθδζηυθ ζηβθ εεδάζπζβ ηκν stress. 
ΤπΪλξκνθ ζηκδξεέα πκν ζνθηλΫξκνθ θα επβλεΪζκνθ εαδ θα εαγκδβΰάζκνθ ηδμ 
απσοεδμ εαδ ηβ ζηΪζβ εαγεθσμ ελΰαασηεθκν ιεξπλδζηΪ – ηβ ζεΰσηεθβ «βγδεά» – 
απκδεδεθτκθηαμ ηβθ αζζβζειΪληβζβ ηεηαιτ παλαηΫηλπθ, πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκ 
πελδίΪζζκθ ηβμ ελΰαζέαμ, ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ απαζξσζβζβμ εαδ ηκνμ 
ονξκζκΰδεκτμ,  θνζδκζκΰδεκτμ παλΪΰκθηεμ. Ο ελΰαασηεθκμ, σηαθ εεθλΪαεδ ηβθ 
Ϊπκοά ηκν ΰδα ηα ζηκδξεέα πκν ζνθγΫηκνθ ηκ πελδίΪζζκθ εαδ ηβθ κλΰΪθπζβ 
ελΰαζέαμ, Ϋξεδ άδβ επειελΰαζγεέ ζηκ νπκζνθεέδβησ ηκν εαδ Ϋξεδ ζξβηαηέζεδ ηδα 
εεηέηβζβ ηβμ κζδεάμ εαηΪζηαζβμ ηΫζπ ηβμ αθΪζνζβμ παλαΰσθηπθ εαδ αδηδυθ πκν 
ζνθνπΪλξκνθ εαδ  επδδλκτθ ηααέ.  
άηελα ζαθ stress ξαλαεηβλέαεηαδ: «Δ ηβ επδζεΰηΫθβ - εδδδεά απΪθηβζβ ηκν 
κλΰαθδζηκτ ζε κπκδαδάπκηε απαέηβζβ - Ϋθηαζβ - εηίκζά πκν ηκν παλκνζδΪαεηαδ 
ά ηκν δβηδκνλΰεέηαδ εαδ β κπκέα αθηδηεηππέαεηαδ απσ ηκ Ϊηκηκ ηε αθηδδλΪζεδμ, 
πκν ζνηπελδζαηίΪθκθηαδ εθησμ εθσμ ενλΫπμ θΪζηαηκμ πκν ιεεδθΪ απσ ηβθ απζά 
εαδ κηαζά πλκζαληκΰά ηκν αησηκν ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ εαηΪζηαζβμ ηΫζπ  
εΪπκδαμ αθηέδλαζβμ, ηΫξλδ ηβθ εεδάζπζβ αελαέπθ παγκζκΰδευθ εεδβζυζεπθ  
ζηκθ κλΰαθδζησ ηκν ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ νπΪλξκνζαμ εαηΪζηαζβμ». 
Ο κλΰαθδζησμ απαθηΪ ζηδμ ζνθγάεεμ εαδ εαηαζηΪζεδμ πκν πλκετπηκνθ, εέηε ηε ηβ 
δδενγΫηβζβ εαδ πλκζαληκΰά ηβμ ζνηπελδθκλΪμ ηκν, εέηε ηε ηβθ  ζνθκζδεά 
εθελΰκπκέβζβ ηκν ονξδεκτ - θενλδεκτ - κληκθδεκτ - αθκζκπκδβηδεκτ ηκν 
ζνζηάηαηκμ. 
ΏνηΫμ κδ απαθηάζεδμ απκηεζκτθ Ϋθα ζτζηβηα «Ϊηνθαμ» ΰδα θα πλκζηαηΫοκνηε 
ηβθ ίδκζκΰδεά ηαμ κθησηβηα, ελεγέακθηαμ ηκθ κλΰαθδζησ ηαμ ά θα παζΫοεδ ά θα 
απκθτΰεδ ά θα ιεθτΰεδ βγεζβηΫθα απΫθαθηδ ζε ηδα εαηΪζηαζβ stress, Ϋηζδ υζηε θα 
εππηέαεηαδ ηδα ζηΪζβ πκν: 
- Ή γα δυζεδ ζτζβ ζηβθ νπΪλξκνζα εαηΪζηαζβ κλδζηδεΪ ά πλκζπλδθΪ 
- Ή γα πλκζπαγάζεδ θα απκθτΰεδ ηδμ πδγαθΫμ αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ  εαδ 
αεκζκτγπμ, απΫθαθηδ ζηβ δνζεκζέα, θα δυζεδ ζτζβ ζηκ πλσίζβηα 
- Ή γα αθαπητιεδ αθΪζκΰεμ πλκζαληκΰΫμ, πκν γα ηκν επδηλΫπκνθ ηβθ επδίέπζά 
ηκν απΫθαθηδ ζηκνμ πελδκλδζηκτμ εαδ ηβθ πελδζηκζά πκν ηκν επδίΪζζκθηαδ, ηβ 
ζηδΰηά πκν νπσεεδηαδ ζε ηδα εαγαλά αδνθαηέα ά αθδεαθσηβηα πκν εέθαδ δνθαησθ 
θα δυζεδ ζτζβ ζηβθ νπΪλξκνζα εαηΪζηαζβ. 
ηβθ εαηΪζηαζβ πκν ηαμ δδΫπεδ εαηΪ ηκ stress εηπζΫεκθηαδ ηλεδμ ηεηαίζβηΫμ: 
- Σκ δδυθνηκ ελεγδζησμ - απΪθηβζβ 
- Δ αθκξά ζηβθ πλκζαληκΰά 
- Δ νοβζά εαηαθΪζπζβ εθΫλΰεδαμ  
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Θα πλΫπεδ σηπμ θα ζβθγκτθ νπσοβ εαδ Ϊζζεμ εεηδηάζεδμ σππμ σηδ: 

Αεθ νθέζηαθηαδ εδδδεκέ παλΪΰκθηεμ πκν πλκεαζκτθ stress παλσζα ανηΪ β 

δνθαηδεά ηβμ Ϋθηαζβμ ά ηβμ επδγεηδεσηβηαμ πκν παλΪΰεδ β εθελΰσμ δλΪζβ ηκν εαδ 

παλκνζέα ηκν ΰδα αλεεησ πκζζΫμ θκλΫμ ξλσθκ ά β ζνθεξυμ ηεηαίαζζσηεθβ 

δλΪζβ εαδ επέδλαζβ ηκν εαγυμ εαδ β ηανησξλκθβ ζνθελΰέα εαδ Ϊζζπθ 

ονξκθνζδευθ παλαΰσθηπθ Ϋξκνθ ζαθ απκηΫζεζηα θα εδλαδπγεέ ηδα 

ονξκζπηαηδεά  εαηΪζηαζβ πκν δλκνθ ζαθ Ϋθαμ ίέαδκμ δδεδζδνηδεσμ  

ζηλεζκΰσθκμ  παλΪΰκθηαμ. 

Δ απΪθηβζβ ηκν αησηκν ζηκ stress δδΫπεηαδ απσ δνκ θΪζεδμ, ηδα «άκεζε» 

(ζνθαΰεληκτ) εαδ ηδα «ρξφληα» (πλκζαληκΰάμ). ηβθ «Ϊηεζβ», εθθκεέηαδ β 

απΪθηβζβ ηκν κλΰαθδζηκτ εθησμ 24 πλυθ ζηκθ πεδλαηαηδεσ ά δκεδηαζηδεσ ά 

θνζδεσ ζηξεζνγφλν παξάγνληα (stressor). ηβ «ξλσθδα» εθθκεέηαδ β απΪθηβζβ ηκν 

κλΰαθδζηκτ, πκν εηπζΫεεδ ηκ Ϊηκηκ ΰδα ηαελτ ξλκθδεσ δδΪζηβηα ηε ζνθεξσηεθβ 

Ϋεγεζβ (βηΫλεμ, είδκηΪδεμ ά εαδ ηάθεμ). 

Δ ονξκζπηαηδεά νπκεεδηεθδεά αθηέδλαζβ ηκν αησηκν Ϋξεδ ζαθ απκηΫζεζηα «ηκ 

θδζηλΪλδζηα» ηκν stressor, ηΫζπ  ηπθ ζνθαδζγβηαηδευθ εαδ ονξδευθ 

αθηδδλΪζεπθ, ηΫζπ ηπθ θνζδκζκΰδευθ αθηδδλΪζεπθ, ηΫζπ ηπθ ζνθαδζγβηαηδευθ 

αθηδδλΪζεπθ εαδ ηΫζκμ ηΫζπ ηπθ νπκεεδηεθδευθ ίδκζκΰδευθ ηεηαίκζυθ εαδ 

αθηδδλΪζεπθ, ζηβθ πλκζπΪγεδΪ ηκν θα δζκλλκπάζεδ ά θα εικνδεηελυζεδ ηκ 

«status ηβμ ζηδΰηάμ», δβζαδά ηκθ εαγαλΪ ζηλεζκΰσθκ παλΪΰκθηα. Δ 

πλκαθαθελσηεθβ εαηΪζηαζβ ηαμ νπκδεδεθτεδ ηβθ νπκεεδηεθδεσηβηα εαδ ηβθ 

αηκηδεσηβηα ηβμ αθηέδλαζάμ εαδ απΪθηβζάμ ζηκ  stress. 

ΏπΫθαθηδ ζε εαηαζηΪζεδμ πκν επδθΫλκνθ stress, ηκ εΪγε Ϊηκηκ γΫηεδ ζε ζεδηκνλΰέα 

ζηλαηβΰδεΫμ πκν ηεηαηκλθυθκνθ εαδ ηεηαίΪζζκνθ ηκ δδδαέηελκ εζπηελδεσ εαδ 

ειπηελδεσ ηκν πελδίΪζζκθ, εαγυμ εαδ ηβθ κλΰΪθπζβ ελΰαζέαμ. Ώνησ 

απκδεδεθτεηαδ απσ ηβθ αθηέδλαζά ηκν θα πλκζπαγεέ θα ηβθ νπκετπηεδ ζε 

ειπηελδεΫμ πδΫζεδμ. Ώνησ ίαζδεΪ εέθαδ εαδ β ενλτηελβ εαδ πδκ απζκρεά εληβθεέα 

ηκν «coping». Αβζαδά, εέθαδ σζεμ εεεέθεμ κδ νπκεεδηεθδεΫμ εθΫλΰεδεμ πκν γΫηεδ ζε 

εθΫλΰεδα ηκ Ϊηκηκ εαδ κδ κπκέεμ ειαληυθηαδ απσ ηβθ πεέλα ηκν εαδ ηβθ 

πλκζππδεσηβηΪ ηκν εαδ ηκ πγκτθ ά θα ίλεδ δδΫικδκ ζε Ϋθα πλσίζβηα, ά θα 

πλκζπαγάζεδ θα ηκ απκθτΰεδ. 

Θεπλκτηε αθαΰεαέκ πκζζΫμ θκλΫμ θα νπεθγνηέζκνηε, σηδ κ σλκμ stress εέθαδ 

δνθαησ θα ξλβζδηκπκδεέηαδ εαδ εζθαζηΫθα. Ώνησ απκλλΫεδ απσ ηκ σηδ ηελδεΫμ 

θκλΫμ εέθαδ δνθαησ θα ζνθδνΪακθηαδ ζνθαδζγβηαηδεΫμ εαηαζηΪζεδμ, πκν 

δβηδκνλΰκτθηαδ απσ ηβθ τπαλιβ εθσμ απσηκηκν ά απλσζηεθκν ελεγέζηαηκμ, κδ 

κπκέεμ σηπμ ηπκλκτθ θα αθηδηεηππδζγκτθ ηε ηδα απΪθηβζβ πλκζαληκΰάμ ηκν 

θενλκθνηδεκτ ηαμ ζνζηάηαησμ,  ξπλέμ θα νπΪλιεδ β αθΪΰεβ ηδαμ απΪθηβζβμ πκν 

εέθαδ δνθαησθ θα επδθΫλεδ ζβηαθηδεά εαηαθΪζπζβ εθΫλΰεδαμ απσ ηκ Ϊηκηκ. ε 

ανηά ηβθ πελέπηπζβ ηδζΪηε ΰδα «γεηδεσ stress» (eustress) εληβθετκθηαμ ανηά ηβθ 

εαηΪζηαζβ, πκν πλκεαζεέηαδ απσ ηδα ά πκζζΫμ αδηέεμ, δδαθκλεηδεάμ θτζβμ, εαδ 

ζηβθ κπκέα β ονξκζπηαηδεά ζεδηκνλΰέα ηκν αησηκν αθαπητζζεηαδ εαδ 

εεπαδδετεηαδ ΰδα θα αθηδδλΪ, εαδ ηδζΪηε ΰδα «αλθβηδεσ stress» (distress), σηαθ ζε 
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παλσηκδεμ πελδπηυζεδμ εΰεαγέζηαηαδ ζηκ Ϊηκηκ ηδα πλκκδενηδεά εαηαπσθβζβ - 

θγκλΪ ηκν ηΫξλδ ηβθ κζδεά εαηΪλλενζβ εαδ εαηαζηκζά ηπθ ονξκθνζδευθ 

ηβξαθδζηυθ ΪηνθΪμ ηκν. 

ΜΫζπ ηβμ αθΪζνζβμ ηπθ παλαΰσθηπθ  δδαελέθκθηαδ εαηΪ εαηβΰκλέεμ εεεέθκδ κδ 

ζνθηεζεζηΫμ πκν ζνηίΪζζκνθ υζηε θα δβηδκνλΰβγκτθ εεεέθεμ κδ εαηαζηΪζεδμ 

πκν ηπκλεέ ηεζζκθηδεΪ θα δδαδλαηαηέζκνθ ηβθ αλξά ΰδα ηβθ εεδάζπζβ εΪπκδαμ 

παγκζκΰδεάμ εαηΪζηαζβμ. 

 

Γεληθνί παξάγνληεο: 

 

- Δ εκτλαζβ 

- Ο λνγησμ ελΰαζέαμ 

- Σκ θνζδεσ πελδίΪζζκθ 

- Σκ ετλκμ πκν Ϋξεδ β απαζξσζβζβ ηκν ελΰαασηεθκν 

- Δ εδεσθα ηβμ επδξεέλβζβμ 

 

Παξάγσλ «comfort»: 

 

- Δ γΫζβ ελΰαζέαμ 

- Σκ πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ 

- Δ  ονξδεά δζκλλκπέα εαδ β ζπηαηδεά εσππζβ 

 

Παξάγσλ «ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία»: 

 

- Μκθσηκθβ εαδ λνγηδεά ελΰαζέα  

- Δ ΰεθδεά εεηέηβζβ ΰδα ηβθ εαηαιέπζβ ηΫζπ ηβμ απαζξσζβζβμ 

 

Κπξηφηεξεο παζήζεηο ζε ζπζηήκαηα θαη φξγαλα πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ ιφγσ 

ηνπ stress: 

 

- ΚαλδδκπΪγεδεμ  

- ηεθαθδαέα θσζκμ 

- αεξαλυδβμ δδαίάηβμ 

- Έζεκμ ηκν δπδεεαδΪεηνζκν 

- Ρενηαηκεδδάμ αλγλέηδδα (ζε θεαλΪ βζδεέα) 

- ΠλκδδΪγεζβ ΰδα θα θκζάζεδ απσ δδΪθκλεμ παγάζεδμ κ ελΰαασηεθκμ 

- Ώζζελΰέεμ 

- ΦνξδαηλδεΫμ παγάζεδμ 

- ξεηδεά ατιβζβ εαζκβγυθ θεκπζαζδυθ  δδαθσλπθ κλΰΪθπθ 
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MOBBING 
 

Ο σλκμ πλκΫλξεηαδ απσ ηβθ αΰΰζδεά κλκζκΰέα «to mob», πκν ζβηαέθεδ επδηέγεηαδ, 

ενεζυθπ, πελδενεζυθπ. Σκ θαδθσηεθκ mobbing Ϋξεδ ηεζεηβγεέ ζηδμ ξυλεμ ηβμ ΐ. 

Βνλυπβμ εαδ δδδαέηελα ζηβ κνβδέα εαδ ηβ Νκλίβΰέα. ηβθ Βνλυπβ κλέαεηαδ πμ 

«ηδα ζνηπελδθκλΪ επαθαζαηίαθσηεθβ εαδ αθαέηδα, εθαθηέκθ εθσμ αησηκν ά 

κηΪδαμ ελΰαασηεθπθ ηε ζτηίαζβ ειαληβηΫθβμ ελΰαζέαμ, ηε ζεκπσ θα 

δβηδκνλΰάζεδ εαδ θα επδθΫλεδ εδθδτθκνμ ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ ηβθ αζθΪζεδα», ηε 

αθΪζκΰεμ επδπηυζεδμ ζηβ ζπηαηδεά εαδ ονξδεά νΰεέα. Δ ζνηπελδθκλΪ ανηά 

ξαλαεηβλέαεηαδ ζαθ «εθΫλΰεδα ηε πλσγεζβ», β κπκέα δβηδκνλΰεέ ονξκζκΰδεά ίέα, 

εζεεηηΫθβ, ζνζηβηαηδεά εαδ  δδαλεά ζηκθ ελΰαζδαεσ ξυλκ, ΰδα ξλκθδεσ δδΪζηβηα 

ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ ηβθυθ, ηε απυηελκ ζεκπσ ηβθ υγβζβ ηβμ ανηκαπκίκζάμ ηκν 

ελΰαασηεθκν απσ ηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα εαδ ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ 

ΰεθδεσηελα. ΠκζζΫμ θκλΫμ Ϋξεδ απκδεδξγεέ, σηδ εέθαδ ηδα εζεεηηΫθβ ζηλαηβΰδεά ηβμ 

επδξεέλβζβμ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ πλκζππδεκτ. ΜεζΫηεμ πκν πλαΰηαηκπκέβζε β 

Β.Β. αθαθΫλκνθ, σηδ ηκ 9% ηπθ ελΰαακηΫθπθ (12 εεαηκηητλδα) νπάλιαθ γτηαηα 

ηκν mobbing. ΜεζΫηβ απσ ηβθ ΐλεηαθδεά Health and Safety Executive αθαθΫλεδ, 

σηδ ηκ 1998 ξΪγβεαθ 80 εεαηκηητλδα ελΰαηκυλεμ εαδ 2 δδζ. ζηελζέθεμ ΰδα ηκ 

ΔθπηΫθκ ΐαζέζεδκ ζσΰπ «ηβμ εαεάμ ζξΫζβμ ηεηαιτ ελΰαακηΫθκν εαδ ελΰαζδαεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ». ηβ Γεληαθέα αθΪζκΰεμ ηεζΫηεμ εαηαδεδεθτκνθ σηδ «ζσΰπ ηκν 

stress εαδ ηκν θσίκν ζηκ ΰλαθεέκ» ξΪγβεαθ 220 δδζ. ηΪλεα, εθυ ζηδμ Δ.Π.Ώ. ηκ 

εσζηκμ απσ ηκ stress εαδ ηκθ ανιβηΫθκ αθηαΰπθδζησ ηεηαιτ ηπθ επδξεδλάζεπθ 

νπκζκΰέαεηαδ ζε 200 δδζ. δκζΪλδα/Ϋηκμ. Ώιέαεδ θα δδενελδθδζγεέ σηδ ηκ mobbing δεθ 

εέθαδ ηδα αζγΫθεδα, αζζΪ ηδα δνζηεθάμ εαδ δνζζεδηκνλΰδεά ελΰαζδαεά ζνθγάεβ 

πκν δβηδκνλΰεέηαδ εαδ β κπκέα ηπκλεέ θα επδθΫλεδ αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ζηβθ 

νΰεέα ηπθ αησηπθ, ηδμ κπκέεμ επδδδυεεδ εέηε κ ελΰκδσηβμ ά κ δδενγνθηάμ εαδ πκν 

αζεεέηαδ ΰδα αλεεησ ξλκθδεσ δδΪζηβηα εαδ ζε ζνθεξά  ηκλθά. 
 

Γηαθξίλνληαη δπν εηδψλ mobbing: 
 

- Mobbing emotional (ζνΰεδθβζδαεσ ά ζνθαδζγβηαηδεσ), πκν αζεεέηαδ ηεηαιτ 

ηεηκθπηΫθπθ πλκζυππθ, πδκ ζτθβγεμ ηεηαιτ δδενγνθηά ά ελΰκδσηβ εαδ 

ζνθελΰΪηβ (bossing), αζζΪ εαδ ηεηαιτ ζνθαδΫζθπθ (horizontal). 

- Mobbing strategic (ζηλαηβΰδεάμ), πκν αζεεέηαδ εζεεηηΫθα απσ ηβθ επδξεέλβζβ 

ηΫζπ ηβμ ζνθεξκτμ ονξκζκΰδεάμ πέεζβμ, ΰδα θα ηεγκδετζκνθ ηβθ απκηΪελνθζβ 

απσ ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ αησηπθ, πκν ηκνμ εέθαδ εθκξζβηδεΪ ΰδα δδαθσλκνμ 

ζσΰκνμ (π.ξ. αζζαΰά πκζδηδεάμ, νοβζκέ ηδζγκέ, αζγΫθεδεμ, Ϊηκηα ηε εδδδεΫμ 

αθΪΰεεμ, ε.ζπ.). 

Σα Ϊηκηα πκτ νπσεεδθηαδ ηκ θαδθσηεθκ mobbing, παλκνζδΪακνθ  Ϊΰξκμ, 

δδαηαλαξΫμ ζνηπελδθκλΪμ εαδ δδΪγεζβμ, δδαηαλαξΫμ ηκν τπθκν, εαηΪγζδοβ, 

θαδθσηεθα ηαθέαμ, παγκζκΰδεΫμ εαηαζηΪζεδμ ηκν ΰαζηλεθηελδεκτ ζνζηάηαηκμ, 

παγάζεδμ ηκν ηνκζεεζεηδεκτ ζνζηάηαηκμ, Ϋζζεδοβ εαδ απυζεδα ηβμ ανηκεεηέηβζβμ 

εαδ ηκν libido, εεθαζαζΰέεμ, ζπηαηδεά εσππζβ ε.ζπ. 



 

14 
 

MENTAL AND PHYSICAL WELL-BEING AT WORK 
QUESTIONNAIRE FOR THE WORKPLACE STRESS 
(STRESS - MOBBING) 
 
Alexopoulos C. 

 
Occupational Medicine Specialist 
 

Abstract: The completion of the questionnaire serves as a tool analysis, in order to 

detect the reasons that induce diseases related to work-related stress to every 

employee, in every different professional sector, speciality and educational level, in 

application of the signing - from the social partners - European Agreement - 

Framework on work-related stress (08.10.2004), according to the EU Framework 

Directive 89/391/EEC. 

This questionnaire is a tool research related to the organizational wellbeing that 

the Company should provide to all its employees. The results will allow us to detect 

the potential problems and the degree of improvement that should be taken into 

consideration, so as to contribute in the enhancement of physical and mental 

welfare and prosperity of all workers in their working environment. 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΔΤΔΞΙΑ ΣΖΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ 

 

Γδα ηβ ηεηαθκλΪ1:    

Αιεμόπνπινο Γ. Υαξάιακπνο, Βδδδεσμ Εαηλσμ Βλΰαζέαμ 

Γξαθόπνπινο Βαζίιεο, Βδδδεσμ Εαηλσμ Βλΰαζέαμ 

 

Σκ ελπηβηαηκζσΰδκ ανησ εέθαδ Ϋθα ελΰαζεέκ Ϋλενθαμ ΰδα ηβθ κλΰαθπηδεά ενειέα ζε 

ηδα Βπδξεέλβζβ ά Ολΰαθδζησ. 

Σα απκηεζΫζηαηα γα ηαμ επδηλΫοκνθ θα εθηκπέζκνηε πδγαθΪ πλκίζάηαηα εαδ 

πελδγυλδα ίεζηέπζβμ, ηα κπκέα γα ζβθγκτθ νπσοβ ΰδα θα ζνηίΪζζκνθ ζηβθ 

πλκαΰπΰά ηβμ ενειέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ. 

Σκ ελπηβηαηκζσΰδκ εέθαδ αθυθνηκ* εαδ γα επειελΰαζγεέ απσ ηκνμ Εαηλκτμ 

Βλΰαζέαμ ΰδα ηβθ ειαΰπΰά ζνηπελαζηΪηπθ. 

αμ αβηκτηε θα απαθηάζεηε ζηδμ ελπηάζεδμ ηε Ϋθα Υ ζε σηδ εΪγε δάζπζβ 

πελδΰλΪθεδ, εαηΪ ηβθ Ϊπκοά ζαμ, ηβ ζβηελδθά εαηΪζηαζβ ηβμ Βπδξεέλβζβμ. Γδα 

εΪγε ελυηβζβ, νπΪλξεδ ησθκ ηέα απΪθηβζβ εεησμ αθ νπκδεδεθτεηαδ δδαθκλεηδεΪ. 

ΚαηΪ ηβ ζνηπζάλπζβ ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν, θα γνηΪζηε σηδ δεθ νπΪλξκνθ 

ζπζηΫμ ά ζΪγκμ απαθηάζεδμ: β εαζτηελβ εέθαδ ανηά πκν εέθαδ πδκ εκθηΪ ζηβθ δδεά 

ζαμ εηπεδλέα. 

 

 

 

 

 

*  ζεμ κδ πζβλκθκλέεμ πκν γα ζνΰεεθηλπγκτθ απσ ηα ελπηβηαηκζσΰδα γα 

ξλβζδηκπκδβγκτθ απκεζεδζηδεΪ ΰδα ηκνμ ζεκπκτμ ηβμ επδζηβηκθδεάμ Ϋλενθαμ. 

Σα δεδκηΫθα πκν ζνζζΫΰκθηαδ ζε ανηά ηβθ Ϋλενθα, επέζβμ, πλκζηαηετκθηαδ απσ 

ηκ ζηαηδζηδεσ απσλλβηκ εαδ πμ εε ηκτηκν δεθ ηπκλκτθ θα εκδθκπκδβγκτθ ά θα 

αθαηεγκτθ ζε ηλέηκνμ, παλΪ ησθκ ζε ζνΰεεθηλπηδεά ηκλθά, Ϋηζδ υζηε θα ηβθ 

εΪθκνθ εαηέα αθαθκλΪ ζε ηεηκθπηΫθα Ϊηκηα εαδ ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ 

ησθκ ΰδα ζηαηδζηδεκτμ ζεκπκτμ. (Οδβΰέα 95/46/ΒΚ, Οδβΰέα 2002/58/ΒΚ, Νσηκμ 

3418/2005, Νσηκμ 2472/1997). 

 

1 Σκ ελπηβηαηκζσΰδκ ζνθηΪξγβεε ίαζδασηεθκ ζηα πλαεηδεΪ ηκν 3κν ICOH 

International Conference on Psychosocial Factors at Work, εαδ ηδμ ηεζΫηεμ εαδ 

ελπηβηαηκζσΰδα ηπθ Health and Safety Executive (Great Britain), Universita Di 

Roma  “Sapienza” (Facolta di Psicologia), Universita degli Studi di Verona (Facolta 

di Medicina e Chirurgia - Istituto di Medicina del Lavoro), Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l´ Innovazione (Italy). INAIL (Istituto Nazionale per l’ 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italy). 
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ΟΝΟΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ:  
Τπεξεζία Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 

 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

1. Φτζκ: Άθδλαμ     

 

 

2. Δζδεέα: 

18 -    31 -  

41 -    51 -  

 

 

 

3. Βεπαέδενζβ: 

   Λτε  

    

    Μεηαπηνξδαεσ - 

 

 

 

 

4. τηίαζβ ελΰαζέαμ: 

Πζάλβμ απαζξσζβζβ:   

 

 

 

5. Κτλδα επαΰΰεζηαηδεά απαζξσζβζβ: 

Σεξθδεά / επδξεδλβζδαεά (π.ρ. παξαγσγή, εξγαζηήξην, ζρεδηαζκφο, 

παξαθνινχζεζε ...):    

 

Τπκζηβλδεηδεά (π.ρ. δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, γξακκαηεηαθή εξγαζία, δηαρείξηζε 

πξνζσπηθνχ, πξνυπνινγηζκφο, αγνξέο, πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε, 

εθπαίδεπζε, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, πιεξνθνξίεο δηαδηθηχνπ, ηερληθέο 

ππεξεζίεο, πνηφηεηα, αζθάιεηα ...):     
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6. Ολΰαθπηδεά νπαΰπΰά ζηβθ Βπδξεέλβζβ: 

 

 

 

 

 

7. Καηβΰκλέα 
 

Γεθδεσμ Αδενγνθηάμ  

Αδενγνθηάμ  

ΠλκρζηΪηεθκμ Ώ  

ΠλκρζηΪηεθκμ ΐ  

ΤπΪζζβζκμ:  

 

8. Έηβ ελΰαζέαμ, ζνθκζδεΪ:  

 
  0 - 5 Ϋηβ        6 - 10 Ϋηβ     

 11 - 20 Ϋηβ    21 - 30 Ϋηβ    

    

 

 

9. Έηβ ελΰαζέαμ ζηβθ Βπδξεέλβζβ:  

 0 -      6 -   

    

 

 

10. Πλκβΰκτηεθβ 

ελΰαζδαεά εηπεδλέα: 

 

    

      

 

 

11. ΜΫζκμ ξλσθκμ ηεηαεέθβζβμ ΰδα ηβθ ελΰαζέα: _______ ζεπηΪ 

(απζά ηεηΪίαζβ, σξδ πάΰαδθε - Ϋζα) 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

 

12. Πυμ γα αιδκζκΰκτζαηε ηβθ Ϊθεζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηκ κπκέκ ελΰΪαεζγε: 

 Αλεπαξθήο Μέηξηα Δπαξθήο Καιή 

Καγαλδσηβηα     

Φπηδζησμ     

Θεληκελαζέα     

Δζνξέα     

ΚαηΪζηαζβ ηκν εηδλέκν     

Βλΰκθκηδεά ενειέα 

πελδίΪζζκθηκμ εαδ γΫζβμ 

ελΰαζέαμ 

    

ΑδαγΫζδηκμ ξυλκμ αθΪ Ϊηκηκ     

ΒΰεαηαζηΪζεδμ νΰδεδθάμ 

(ηκναζΫηεμ, απκδνηάλδα, ε.ζπ.) 
    

 

 

ΜΒ ΠΟΕΏ ΤΥΝΟΣΔΣΏ ΣΔΝ ΒΠΒΕΥΒΕΡΔΔ ΤΜΐΏΕΝΟΤΝ ΟΕ ΠΏΡΏΚΏΣΧ 

ΚΏΣΏΣΏΒΕ;  

 

  Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

13. 
Οδ ζησξκδ ηβμ Βπδξεέλβζβμ 

εέθαδ ζαθεέμ εαδ εαζΪ 

εαγκλδζηΫθκδ 

    

14. 
ΤπΪλξκνθ ηα ηΫζα εαδ κδ 

πσλκδ ΰδα ηβθ κλγά εεηΫζεζβ 

ηβμ ελΰαζέαμ 

    

15. 
Οδ ελΰαασηεθκδ εέθαδ ΰεθδεΪ 

δδαγΫζδηκδ ΰδα θα εαζτοκνθ 

ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ Βπδξεέλβζβμ 
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16. 
αμ παλΫξκθηαδ ετεκζα κδ 

πζβλκθκλέεμ πκν ξλεδΪαεζηε 
    

17. 
ΤπΪλξκνθ Ϊηκηα πκν εέθαδ ζηκ 

πελδγυλδκ 
    

18. 
ΤπΪλξεδ ζνθελΰαζέα ηε ηκνμ 

ζνθαδΫζθκνμ 
    

19. 

 Δ Βπδξεέλβζβ ίλέζεεδ 

εαηΪζζβζεμ ζτζεδμ ζηα 

πλκίζάηαηα πκν πλΫπεδ θα 

αθηδηεηππδζγκτθ 

    

20. 
Οδ δδκδεκτθηεμ αθηδηεηππέακνθ 

ηκνμ νπαζζάζκνμ δέεαδα 
    

21. 
Σα εαγάεκθηα πκν πλΫπεδ θα 

εεηεζεζηκτθ απαδηκτθ 

νπελίκζδεά εσππζβ 

    

22. 
ηκ ηΫζκμ ηβμ βηΫλαμ ελΰαζέαμ 

αδζγΪθεζηε δεαθκπκδβηΫθκδ 
    

23. 
Δ ζνηπελδθκλΪ ηπθ 

δδκδεκτθηπθ εέθαδ ζνθεπάμ ηε 

ηκνμ δεδβζπηΫθκνμ ζησξκνμ 

    

24. 

Δ ελΰαζέα επδηλΫπεδ ηβθ 

αθΪδεδιβ ηπθ πλκζππδευθ εαδ 

επαΰΰεζηαηδευθ δεαθκηάηπθ 

ηκν εαγεθσμ 

    

25. 

Οδ δδκδεκτθηεμ επδγνηκτθ θα 

εθβηελυθκθηαδ ΰδα ηα 

πλκίζάηαηα εαδ ηδμ δνζεκζέεμ 

πκν πλκετπηκνθ εαηΪ ηβθ 

ελΰαζέα 

    

26. 
ηαθ ξλεδΪαεζηε πζβλκθκλέεμ 

ιΫλεηε απσ πκδκθ θα ηδμ 

αβηάζεηε 

    

27. 

ΤπΪλξκνθ Ϊηκηα πκν αζεκτθ 

εεθκίδζησ, εαηαπέεζβ ά 

ζνηπελδθΫλκθηαδ ηε Ϊδδεκ 

ηλσπκ 
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28. 

Οδ δδκδεκτθηεμ εηπζΫεκνθ - 

ζνηίκνζετκθηαδ ηκνμ 

ελΰαασηεθκνμ ζηδμ απκθΪζεδμ 

πκν επβλεΪακνθ ηβθ ελΰαζέα 

ηκνμ 

    

29. 
Οδ δδκδεκτθηεμ ίκβγκτθ θα ελ-

ΰΪαεζηε ηε ηκθ εαζτηελκ ηλσπκ 
    

30. 
Δ Βπδξεέλβζβ πλκζθΫλεδ 

πλαΰηαηδεΫμ ενεαδλέεμ 

ζηαδδκδλκηέαμ ΰδα σζκνμ 

    

31. 

Σα εαγάεκθηα πκν εεηεζεέηε 

απαδηκτθ ζξεηδεΫμ δεαθσηβηεμ, 

ΰθυζεδμ εαδ δειδσηβηεμ ηδμ 

κπκέεμ δεθ δδαγΫηεηε 

    

32. 
Σκ Ϋλΰκ ηκν εΪγε ελΰαασηεθκν 

απκηεζεέ ζβηαθηδεά ζνηίκζά 

ζηκ Ϋλΰκ ηβμ Βπδξεέλβζβμ 

    

33. 
Οδ αζζαΰΫμ ηβμ δδκέεβζβμ εαδ 

κλΰΪθπζβμ ΰθπζηκπκδκτθηαδ 

ζαθυμ ζε σζκ ηκ πλκζππδεσ 

    

34. 

Ο αάζκμ ζηβθ ελΰαζέα εαδ β 

αηκηδεά πλπηκίκνζέα 

εεηδηκτθηαδ (ηε κδεκθκηδεΪ 

κθΫζβ, εκδθπθδεά πλκίκζά, 

Ϋπαδθκ, ε.ζπ.) 

    

35. 

πκδκμ νπκίΪζζεδ αδηάηαηα ά 

εΪθεδ πλκηΪζεδμ εαδ νπκδεέιεδμ 

εδζαεκτΰεηαδ απσ ηκνμ 

δδκδεκτθηεμ 

    

36. 

ηβθ κηΪδα ελΰαζέαμ σπκδκμ 

Ϋξεδ ηδα πζβλκθκλέα ηβθ 

εαγδζηΪ δδαγΫζδηβ ζε σζκνμ 

    

37. 
ΤπΪλξκνθ Ϊηκηα πκν ίδυθκνθ 

ονξκζκΰδεά ίέα 
    

38. 
ηβθ κηΪδα ελΰαζέαμ 

πλκζπαγκτθ σζκδ θα 

επδητξκνθ ηκνμ ζησξκνμ 
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39. 
Οδ απκθΪζεδμ ζαηίΪθκθηαδ 

ΰλάΰκλα 
    

40. 
Σα ελδηάλδα ηε ηα κπκέα 

αιδκζκΰκτθηαδ κδ ελΰαασηεθκδ 

εέθαδ αθηδεεδηεθδεΪ εαδ δδαθαθά 

    

41. 
Σα εαγάεκθηα ελΰαζέαμ 

απαδηκτθ Ϋθα νπελίκζδεσ 

επέπεδκ Ϊΰξκνμ 

    

42. 
ΏδζγΪθεζηε δεαθκπκέβζβ ΰδα 

ηκ Ϋλΰκ πκν πλαΰηαηκπκδεέ β 

Βπδξεέλβζβ 

    

43. 
Οδ κλΰαθπηδεκέ λσζκδ εαδ ηα 

εαγάεκθηα ελΰαζέαμ εέθαδ 

ζαθά εαδ εαζΪ εαγκλδζηΫθα 

    

44. 
Αέθκθηαδ ενεαδλέεμ ΰδα ηβθ 

εθβηΫλπζβ-εεπαέδενζβ εαδ 

ηβθ επαΰΰεζηαηδεά ειΫζδιβ 

    

45. 

ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ νπΪλξεδ 

ζνθεθθσβζβ, ζνθελΰαζέα εαδ 

πλκζπΪγεδα ηεηαιτ ηκνμ ζηβθ 

αθηδηεηυπδζβ ηπθ αθαΰευθ  

    

46. 
Οδ δδκδεκτθηεμ ειαζθαζέακνθ 

ηβ δδΪδκζβ ηπθ πζβλκθκλδυθ 

ηεηαιτ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

    

47. 
ΤπΪλξκνθ ζνΰελκτζεδμ ηε 

ηκνμ δδκδεκτθηεμ 
    

48. 

ΤπΪλξκνθ επδεκδθπθέα εαδ 

αθηαζζαΰά πζβλκθκλδυθ 

ηεηαιτ ηπθ δδαθσλπθ κηΪδπθ 

ελΰαζέαμ 

    

49. 

ηβθ κηΪδα ελΰαζέαμ 

ίλέζεκθηαδ κδ εαηΪζζβζεμ 

ζτζεδμ ζηα πλκίζάηαηα πκν 

πλκετπηκνθ 

    

50. 
Σα κδεκθκηδεΪ εέθβηλα απκδέ-

δκθηαδ ηε ίΪζβ ηβθ απκηεζε-

ζηαηδεσηβηα εαδ ηβθ απσδκζβ 
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51. 
Δ ελΰαζέα απαδηεέ 

κζκεζβλπηδεά αθκζέπζβ 
    

52. 
Δ Βπδξεέλβζβ παλΫξεδ 

ξλάζδηεμ νπβλεζέεμ ζηβθ 

εκδθπθέα 

    

 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ: Αζθάιεηα 

 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

53. Χμ ζτθκζκ β Βπδξεέλβζβ 

εθδδαθΫλεηαδ ΰδα ηβθ αζθΪζεδα 

εαδ ηβθ νΰεέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ; 

    

 

 

54. Βδδδεσηελα, πυμ αιδκζκΰεέηαδ ηκ επέπεδκ ηπθ ηΫηλπθ αζθΪζεδαμ ζε εΪγε ηέα 

απσ ανηΫμ ηδμ πηνξΫμ: 

 Αλεπαξθήο Μέηξηα Δπαξθήο Καιή 

 ΔζεεηλδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ     

 Φπηδζησμ     

 Θσλνίκμ     

 Θεληκελαζέα     

 εσθεμ     

 ΤπκζκΰδζηΫμ εαδ κγσθεμ     

 Λκδπκέ θνζδεκέ, ξβηδεκέ, 

ίδκζκΰδεκέ παλΪΰκθηεμ     
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ζαο 

 

55. ε πκδκ ίαγησ ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ πκν αθαθΫλκθηαδ παλαεΪηπ απκηεζκτθ 

ηΫλκμ ηπθ ελΰαζδυθ πκν εζεέμ εεηεζεέηε; 

 
Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

πηαηδεά εσππζβ     

Φνξδεά εσππζβ     

Τπελίκζδεσμ θσληκμ ελΰαζέαμ     

Μκθκηκθέα ά επαθαζβπηδεσηβηα     

νθαδζγβηαηδεά νπελθσληπζβ     

Ώπκησθπζβ     

νξθά επαθά ηε ηκνμ αθγλυπκνμ     

Άηεζβ νπενγνθσηβηα ΰδα ηβθ ελΰαζέα     

Ώνζηβλσηβηα εαθσθπθ εαδ 

δδαδδεαζδυθ     

 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

56. 

ε πκδσ ίαγησ ηα 

ξαλαεηβλδζηδεΪ πκν 

αθαθΫλκθηαδ απσ εζΪμ ζηβθ 

πλκβΰκτηεθβ ελυηβζβ (αλ. 55) 

ζαμ ίαλαέθκνθ εαδ ζαμ 

δβηδκνλΰκτθ δνζεκζέεμ; 
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ: Θεηηθνί θαη αξλεηηθνί δείθηεο ηεο νξγαλσηηθήο επεμίαο 

 

57. ε πκδκ ίαγησ ηνξαέθεδ θα παλαηβλκτθηαδ ηα αεσζκνγα θαδθσηεθα ζηκ 

πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ ζαμ; 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

Εεαθκπκέβζβ απσ ηκ Ϋλΰκ ηβμ 

Βπδξεέλβζβμ     

Βπδγνηέα θα εαηαίΪζεηε θΫεμ δνθΪηεδμ 

ΰδα ηβθ  Βπδξεέλβζβ      

νθαέζγβηα ηκν σηδ εέζαδ ηΫλκμ ηδαμ 

κηΪδαμ      

Βπδγνηέα θα πΪηε ζηβθ ελΰαζέα      

Ώέζγβζβ πλκζππδεάμ εεπζάλπζβμ 

ηΫζπ ηβμ ελΰαζέαμ      

Βηπδζηκζτθβ σηδ κδ ζβηελδθΫμ 

αλθβηδεΫμ ζνθγάεεμ ηπκλεέ θα 

αζζΪικνθ 
    

Ώέζγβζβ δζκλλκπέαμ ηεηαιτ ελΰαζέαμ 

εαδ εζετγελκν ξλσθκν      

Εεαθκπκέβζβ απσ ηδμ πλκζππδεΫμ 

ζξΫζεδμ πκν Ϋξκνθ δβηδκνλΰβγεέ ζηβθ 

ελΰαζέα 
    

Ώθαΰθπλέαεηε & απκδΫξεζηε ηκ Ϋλΰκ 

εαδ ηδμ αιέεμ  ηβμ Βπδξεέλβζβμ      

Βηπδζηκζτθβ ζηβ δδαξεδλδζηδεά εαδ 

επαΰΰεζηαηδεά δεαθσηβηα ηβμ δδκέεβζβμ     

Βεηέηβζβ ηπθ αθγλυπδθπθ εαδ βγδευθ 

αιδυθ ηβμ δδκέεβζβμ      

Ώθηέζβοβ σηδ ηκ Ϋλΰκ ηβμ Βπδξεέλβζβμ 

εεηδηΪηαδ απσ πεζΪηεμ εαδ εκδθπθδεκτμ 

θκλεέμ  
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58. ε πκδσ ίαγησ ηνξαέθεδ θα παλαηβλκτθηαδ ηα αεσζκνγα θαδθσηεθα ζηκ 

πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ ζαμ; 

 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

Ώθνπκηκθβζέα θα πΪπ ζηβθ ελΰαζέα     

Έζζεδοβ εθδδαθΫλκθηκμ ΰδα ηβθ 

ελΰαζέα     

Βπδγνηέα ΰδα αζζαΰά 

ελΰαζέαμ/ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ     

Κκνηζκηπκζδσ     

ΑνζαλΫζεεδα Ϋθαθηδ ηβμ Βπδξεέλβζβμ     

Βπδγεηδεσηβηα εαδ θενλδεσηβηα     

Ώέζγβζβ σηδ εΪθεηε Ϊξλβζηα πλΪΰηαηα 

ζηβθ ελΰαζέα     

Ώέζγβζβ σηδ «ηεηλΪηε» ζέΰκ ζηβθ 

κλΰΪθπζβ      

Ώέζγβζβ σηδ δεθ εεηδηΪζηε επαλευμ     

Ώέζγβζβ σηδ ελΰΪαεζγε ηβξαθδεΪ 

ξπλέμ πλκζππδεά ζνηηεηκξά     

ΐλαδτηβηα ζηβθ εεηΫζεζβ ηπθ 

εαγβεσθηπθ     

Έζζεδοβ ζαθάθεδαμ ζξεηδεΪ ηε ηκ «ηέ 

πλΫπεδ θα ΰέθεδ εαδ πκδσμ πλΫπεδ θα ηκ 

εΪθεδ» 
    

Έζζεδοβ δδευθ, απκνζέα 

πλπηκίκνζέαμ     

 

 

59. ΚαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηπθ ηεζενηαέπθ Ϋιδ ηβθυθ, πσζκ εαδλσ απκνζδΪζαηε απσ ηβθ 

ελΰαζέα (εεησμ αλΰδυθ, απκζηκζΫμ ά Ϊζζεμ απκνζέεμ ΰδα ζσΰκνμ ελΰαζέαμ); 

   

 

ΠΪθπ απσ 2  
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ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ: Ζ ςπρνζσκαηηθή επεμία 

 

60. ΚαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηπθ ηεζενηαέπθ 6 ηβθυθ αδζγαθγάεαηε: 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

- ΠκθκεΫθαζκ εαδ δνζεκζέα ζηβ 

ζνΰεΫθηλπζβ      

- ηκηαξδεΫμ δδαηαλαξΫμ, ΰαζηλέηδδα     

- Νενλδεσηβηα, αθβζνξέα, Ϊΰξκμ     

- Ώέζγβηα νπελίκζδεάμ εσππζβμ      

- Άζγηα, δνζεκζέα ζηβθ αθαπθκά     

- Πσθκ ζηκνμ ηνμ εαδ ηδμ αλγλυζεδμ      

- Ανζεκζέα θα εκδηβγεέηε, αςπθέα     

- Ώέζγβζβ εαηΪγζδοβμ     

 

 

61. ε πσζκ εεαηκζηδαέκ πκζκζησ ζνθεδζθΫλεδ β ελΰαζέα πκν εεηεζεέηε, ζηδμ 

δδαηαλαξΫμ πκν αθαθΫλαηε ζηβθ πλκβΰκτηεθβ ελυηβζβ (αλδγ. 60); ____ % 

 

ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ: Σν «άλνηγκα» ζηελ θαηλνηνκία 

 

62. Δ Βπδξεέλβζβ εθδδαθΫλεηαδ ΰδα: 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

- Σβθ απσεηβζβ θΫαμ ηεξθκζκΰέαμ      

- Σβ ίεζηέπζβ ηπθ δδαδδεαζδυθ 

ελΰαζέαμ      

- Να ζνΰελδγεέ ηε ηδμ εηπεδλέεμ 

Ϊζζπθ επδξεδλάζεπθ – κλΰαθδζηυθ     

- Να αθαΰθπλέζεδ εαδ θα 

αθηδηεηππέζεδ ηα πλκίζάηαηα εαδ 

ηα ζΪγβ ηκν παλεζγσθηκμ  
    

- Σβθ αθηαπσελδζβ ζηα αδηάηαηα ηπθ 

πεζαηυθ εαδ ηπθ ξλβζηυθ     

- Σβθ εδζαΰπΰά θΫπθ     
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επαΰΰεζηαηδευθ ηεγσδπθ,  

αθηδζάοεπθ  εαδ δεαθκηάηπθ 

- Σβθ αθΪπηνιβ εαδθκησηπθ 

δειδκηάηπθ απαζξσζβζβμ ΰδα ηκνμ 

ελΰαασηεθκνμ 
    

- Σβθ εαγδΫλπζβ ζξΫζεπθ 

ζνθελΰαζέαμ ηε Ϊζζκνμ 

κλΰαθδζηκτμ / κλΰαθυζεδμ  
    

- Σκθ πεδλαηαηδζησ ζε θΫεμ ηκλθΫμ 

κλΰΪθπζβμ ηβμ ελΰαζέαμ 
    

 

ΜΔΡΟ ΟΓΓΟΟ: πκβνπιέο 

 

63. ΠκδΪ εέθαδ, εαηΪ ηβ ΰθυηβ ζαμ, ηα πδκ επεέΰκθηα πλΪΰηαηα ΰδα θα ίεζηδπγκτθ 

ζηβθ Βπδξεέλβζβ; (ηΫξλδ 3 απαθηάζεδμ) 

 Δ Ϊθεζβ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ 

 Δ αζθΪζεδα ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ 

 Δ «ενεζκθκλέα» εαδ β ζαθάθεδα ηπθ πζβλκθκλδυθ 

 Οδ ζξΫζεδμ ηεηαιτ ηπθ ζνθαδΫζθπθ 

 Οδ ζξΫζεδμ ηε ηκνμ αθπηΫλκνμ 

 Οδ ζξΫζεδμ ηεηαιτ ηπθ δδαθσλπθ κλΰαθπηδευθ ηκθΪδπθ 

 Σα ηΫζα πζβλκθσλβζβμ εαδ κ ηεξθκζκΰδεσμ εικπζδζησμ 

 Δ εζαζηδεσηβηα ηκν ξλσθκν ελΰαζέαμ 

 Δ ζαθάθεδα ηπθ ζησξπθ εαδ ηπθ εαγβεσθηπθ 

 Δ αιδκπκέβζβ εαδ αιδκζσΰβζβ ηκν πλκζππδεκτ 

 Δ εαηΪληδζβ εαδ β εθβηΫλπζβ ηκν πλκζππδεκτ 

 Σκ ζτζηβηα απκθκηάμ εδθάηλπθ 

 Δ κλΰαθπηδεά δκηά ά κδ ηΫγκδκδ ελΰαζέαμ 

 Σα ζνζηάηαηα αιδκζσΰβζβμ ηκν πλκζππδεκτ 

 Δ εαηαθκηά ηπθ πσλπθ 
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ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ: Ίζεο επθαηξίεο 

 

64. ε πκδσ ίαγησ β Βπδξεέλβζβ δέθεδ ζβηαζέα ΰδα θα πλκπγάζεδ: 

 
Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

- Σβθ δζσηβηα ηπθ ενεαδλδυθ ηεηαιτ 

«αθδλυθ» εαδ «ΰνθαδευθ» (ζηβ 

ζηαδδκδλκηέα, εαηΪληδζβ, 

ζνηηεηκξά ζηβθ εηαδλδεά απά) 

    

- Ίζεμ ενεαδλέεμ ΰδα ηκνμ 

ζνθελΰΪηεμ/ηδδεμ ηε εδδδεΫμ αθΪΰεεμ 

(ζηβ ζηαδδκδλκηέα, εαηΪληδζβ, 

ζνηηεηκξά ζηβθ εηαδλδεά απά)  

    

- Ίζεμ ενεαδλέεμ ΰδα ηκνμ "θΫκνμ" εαδ 

"παζαδκτμ" ελΰαασηεθκνμ (ζηβ 

ζηαδδκδλκηέα, εαηΪληδζβ, 

ζνηηεηκξά ζηβθ εηαδλδεά απά) 

    

- Ίζεμ ενεαδλέεμ ΰδα ηκνμ 

ζνθελΰΪηεμ/ηδδεμ δδαθσλπθ ηκηΫπθ 

εαδ εδδδεκηάηπθ (ζηβ ζηαδδκδλκηέα, 

εαηΪληδζβ, ζνηηεηκξά ζηβθ 

εηαδλδεά απά) 

    

- ηβθ Ϋθηαιβ ζηβθ ελΰαζέα ηπθ θΫπθ 

ελΰαακηΫθπθ      

- ΒνΫζδεηκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ νπΫλ 

ηπθ ζνθελΰαηυθ/ηλδυθ ηε ηδελΪ 

παδδδΪ ά βζδεδπηΫθκνμ ΰδα θα 

θλκθηέζκνθ  

    

 

 

 

65. ε πκδσ ίαγησ ηνξαέθεδ θα παλαηβλκτθηαδ ηα αεσζκνγα θαδθσηεθα ηεηαιτ ηπθ 

ζνθαδΫζθπθ/ζνθαδεζθδζζυθ; 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο  

θνξέο 
πρλά 

- Υλάζβ νπαδθδεηδεάμ εαδ πλκζίζβ-

ηδεάμ θλαζεκζκΰέαμ ζε ζξΫζβ ηε ηκ 

θτζκ 
    

- Υλάζβ νπκηδηβηδεάμ ζνηπελδθκλΪμ 

εαδ δδαελέζεπθ ζε ζξΫζβ ηε ηκ θτζκ     
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- Υλάζβ πλκζίζβηδεάμ ά νπκηδηβηδεάμ 

θλαζεκζκΰέαμ ζε Ϊηκηα ηε δδαθκλε-

ηδεΫμ εαηαζζβζσηβηεμ ά/εαδ δεαθσηβηεμ 
    

- Υλάζβ νπκηδηβηδεάμ, πλκζίζβηδεάμ 

ζνηπελδθκλΪμ ζε Ϊηκηα ζε ζξΫζβ 

ηε πελδκλδζηΫθβ εαηαζζβζσηβηα 

ά/εαδ δεαθσηβηα 

    

- Ώζζβζεΰΰτβ ζηκνμ ζνθαδΫζ-

θκνμ/δζζεμ ηε δδαθκλεηδεΫμ 

εαηαζζβζσηβηεμ ά/εαδ δεαθσηβηεμ 
    

- ΜΫλδηθα ζηβθ νπκδκξά εαδ εθζπηΪ-

ηπζβ ηπθ θεκπλκζζβθγΫθηπθ     

- ΑδΪγεζβ ΰδα εεηέηβζβ ηπθ απσοεπθ, 

πλκηΪζεπθ πκν δδαηνπυθκθηαδ απσ 

ηκνμ θεσηελκνμ ζνθαδΫζθκνμ /δζζεμ  
    

 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΚΑΣΟ: Οξγαλσηηθέο αιιαγέο 

 

66. Πσζκ επβλεΪακνθ ηβ ίεζηέπζβ ηβμ κλΰαθπηδεάμ απκηεζεζηαηδεσηβηαμ εαδ 

απκδκηδεσηβηαμ: 

 Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ 

- Οδ δδαδδεαζέεμ ζνΰεεθηλκπκέ-

βζβμ ά δδαπέζηπζβμ ηπθ νπκζηβ-

λδεηδευθ δδκδεβηδευθ δλαζηβλδκ-

ηάηπθ  

    

- Οδ δδαδδεαζέεμ ζνΰεεθηλκπκέβ-

ζβμ ά δδαπέζηπζβμ ηπθ ελΰαζδα-

ευθ ηεξθδευθ δλαζηβλδκηάηπθ  
    

- Δ εαηαΰλαθά εαδ παλαεκζκτγβ-

ζβ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ 
    

- Σκ ζτζηβηα αθηαηκδίάμ ΰδα ηβθ 

επέηενιβ ηπθ ζησξπθ 
    

- Σκ ζτζηβηα εζΫΰξκν ζε ζνηπε-

λδθκλΪ  εαδ ηλσπκνμ ελΰαζέαμ  
    

- Δ δδαδδεαζέα πδζηκπκέβζβμ ηβμ 

πκδσηβηαμ ελΰαζέαμ 
    

- Δ πλκυγβζβ ηβμ «εκδθάμ 

ηανησηβηαμ» ηβμ Βπδξεέλβζβμ  
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67. Οδ κλΰαθπηδεΫμ αζζαΰΫμ ηα ηεζενηαέα ξλσθδα, ηδ αθηέεηνπκ Ϋξκνθ ζηβ 

ίεζηέπζβ: 

 Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ 

- Σπθ εδθάηλπθ ΰδα ελΰαζέα      

- Σπθ ελΰαζδαευθ ζνθγβευθ      

- Σπθ επαΰΰεζηαηδευθ πλκκπηδευθ      

- Σβμ δδαζθΪζδζβμ ηβμ ελΰαζέαμ      

- Σβμ ζνηηεηκξάμ ζηβθ ελΰαζδαεά 

απά  
    

 

68. Παλαηβλάζεδμ εαδ πλσζγεηεμ εεηδηάζεδμ:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ 
ΛΟΓΧ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
Βαζίιεο  Γξαθόπνπινο1,  Π.  Εαξνγνπιίδεο2,  Γ.  Πηλόηζε2,  Α.  Κξνθίδεο1, 

Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο2 εαδ Κ. Υαηδεζηαύξνπ1 
  
1. Πθενηκθκζκΰδεά Κζδθδεά Εαηλδεάμ ξκζάμ ΒΚΠΏ, 2. Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ 

Τΰδεδθά εαδ ΏζθΪζεδα ηβμ Βλΰαζέαμ, Tηάηα Εαηλδεάμ, Αβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ (Α.Π.Θ.), 

ζε ζτηπλαιβ ηε ηα Σηάηαηα Αβησζδαμ Τΰδεδθάμ εαδ Νκζβζενηδεάμ, Σεξθκζκΰδεσ Βεπαδδενηδεσ 

Εδλνηα (Σ.Β.Ε.) Ώγάθαμ. 

 

Πεξίιεςε: Πζβγυλα ηεζεηυθ αθαθΫλκνθ ηβθ πηυζβ ηβμ αθαπθενζηδεάμ 

ζεδηκνλΰέαμ ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ. Χζησζκ δδΪθκλκδ πελδκλδζηκέ ηκν 

πλκζδδκλδζηκτ ηβμ Ϋεγεζβμ ζηκνμ ίζαπηδεκτμ παλΪΰκθηεμ δνζξελαέθκνθ ηβθ 

ειαΰπΰά αδηδπδυθ πκλδζηΪηπθ. εκπσμ ηβμ Ϋλενθαμ εέθαδ β δδελετθβζβ ηπθ 

επδπηυζεπθ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ Ϋεγεζβμ ζηκνμ ίζαπηδεκτμ παλΪΰκθηεμ ηβμ 

ζνΰεσζζβζβμ ζηβθ νΰεέα ηπθ ζνΰεκζζβηυθ. Αδεθελΰάγβεαθ ζπδλκηεηλάζεδμ ζε 

103 ζνΰεκζζβηΫμ εαδ 148 ηβ ζνΰεκζζβηΫμ πκν απκηΫζεζαθ ηβθ κηΪδα εζΫΰξκν. 

Αδελενθάγβεε β πηυζβ ηβμ ίέαδβμ απηδεάμ ξπλβηδεσηβηαμ (FVC), ηβμ απηδεάμ 

ξπλβηδεσηβηαμ (VC), ηκν ίέαδα εεπθεσηεθκν σΰεκν ζηκ πλυηκ δενηελσζεπηκ 

(FEV1), ηβμ ίέαδβμ εεπθενζηδεάμ λκάμ ζηα 25-75% ηκν FEV (FEF25-75), ηκν 

δεέεηβ Tiffeneau εαδ ηβμ δδαξνηδεάμ δεαθσηβηαμ ηκν πθετηκθα DLCO εαδ DL/VA ζε 

ζξΫζβ ηε ηβθ αγλκδζηδεά Ϋεγεζβ ζηκνμ εαπθκτμ εαδ ηα αΫλδα ηβμ ζνΰεσζζβζβμ 

ηεηαιτ ηπθ ζνΰεκζζβηυθ. Αδαπδζηυγβεαθ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΫμ δδαθκλΫμ ζηδμ 

ζπδλκηεηλδεΫμ εθδεέιεδμ FVC (p=0.001), FEV1 (p=0.001), FEF25-75 (p=0.001), VC 

(p=0.033), δεέεηβ Tiffeneau (p=0.025) ηεηαιτ ηπθ ζνΰεκζζβηυθ εαδ ηβμ κηΪδαμ 

εζΫΰξκν. ΤπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά ζξΫζβ σζκθ αθκλΪ ζηκθ δεέεηβ Tiffeneau 

εαδ ηβθ βζδεέα. Γδα ηκνμ ηΪληνλεμ δδαπδζηυγβεε σηδ ΰδα ηκνμ δεέεηεμ 

FEV1%πλκίζ, FEF25-75%πλκίζ εαδ Αεέεηβμ Tiffeneau νπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ 

ζβηαθηδεΪ ηδελσηελβ ηδηά ζηκνμ εαπθδζηΫμ ζνΰελδηδεΪ ηε ηκνμ ηβ εαπθδζηΫμ. 

ΏθηδγΫηπμ, ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ δεθ δδαπδζηυγβεε πηυζβ ηβμ αθαπθενζηδεάμ 

ζεδηκνλΰέαμ ζσΰπ εαπθδζηδεάμ ζνθάγεδαμ, αθηαθαεζυθηαμ εθδεξκηΫθπμ ηδμ 

ίζαπηδεΫμ επδπηυζεδμ ηπθ εαπθυθ ζνΰεσζζβζβμ ζηβθ αθαπθενζηδεά ζεδηκνλΰέα. 

νηπελαζηαηδεαΪ β ηαελκξλσθδα Ϋεγεζβ ζηκνμ εαπθκτμ εαδ ηα αΫλδα ηβμ 

ζνΰεσζζβζβμ ηπκλεέ θα πλκεαζΫζεδ πηυζβ ηβμ αθαπθενζηδεάμ ζεδηκνλΰέαμ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Δ ζνΰεσζζβζβ εέθαδ ηδα δδαδδεαζέα Ϋθπζβμ ηπθ ηεηΪζζπθ ηΫζπ γΫληαθζβμ, 

πέεζβμ ά εαδ ηπθ δτκ. ΒεηδηΪηαδ σηδ πελδζζσηελκδ απσ Ϋθα εεαηκηητλδκ 

ελΰαασηεθκδ ζε σζκ ηκθ εσζηκ εεηεζκτθ εΪπκδκ εέδκμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ πμ ηΫλκμ 

ηπθ ελΰαζδαευθ εαγβεσθηπθ ηκνμ (Antonini et al, 2004). Σκ ελΰαζδαεσ 
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πελδίΪζζκθ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ εέθαδ πκζνζτθγεηκ εαδ πκζνπαλαΰκθηδεσ ηε 

δδδαέηελκ ξαλαεηβλδζηδεσ ηκνμ δδΪθκλβμ ζτζηαζβμ παλαΰσηεθκνμ εαπθκτμ.  

ΤπΪλξκνθ δδΪθκλκδ ζσΰκδ ΰδα ηκνμ κπκέκνμ β ζνΰεσζζβζβ εέθαδ Ϋθα επδεέθδνθκ 

επΪΰΰεζηα σππμ  β πκδεδζέα ηπθ παλαΰσθηπθ κδ κπκέκδ ηπκλκτθ θα εεγΫζκνθ ζε 

εέθδνθκ ηβθ νΰεέα εθσμ ζνΰεκζζβηά, β νοβζά ηεηαίζβησηβηα ηβμ ξβηδεάμ ζτθγεζβμ 

ηπθ εαπθυθ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ εαδ κδ κδκέ εδζσδκν ηΫζπ ηπθ κπκέπθ ανηκέ κδ 

επδίζαίεέμ παλΪΰκθηεμ εδζΫλξκθηαδ ζηκ ζυηα.  

Οδ δνζηεθεέμ επδπηυζεδμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ ζηβθ νΰεέα κθεέζκθηαδ ζηκνμ ξβηδεκτμ 

(ηα ζπηαηέδδα ηπθ ηεηΪζζπθ εαδ ηα ίζαπηδεΪ αΫλδα) εαδ  ηκνμ θνζδεκτμ 

παλΪΰκθηεμ (βζεεηλδεά εθΫλΰεδα, γελησηβηα, γσλνίκμ, δκθάζεδμ εαδ αεηδθκίκζέεμ). 

Χζησζκ, ηα ζπηαηέδδα εαδ ηα αΫλδα πκν παλΪΰκθηαδ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ 

ζνΰεσζζβζβμ γεπλκτθηαδ σηδ εέθαδ β πδκ ίζαπηδεά Ϋεγεζβ ζε ζτΰελδζβ ηε ηκνμ 

Ϊζζκνμ παλΪΰκθηεμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ. Δ ηδελάμ δδΪλεεδαμ Ϋεγεζβ ζηκνμ εαπθκτμ 

ζνΰεσζζβζβμ ηπκλεέ θα πλκεαζΫζεδ δτζπθκδα, ελεγδζησ ηπθ ηαηδυθ, ηβμ ητηβμ 

εαδ ηκν ζαδηκτ εαδ θα Ϋξεδ εαδ Ϊζζα ηβ ζνΰεεελδηΫθα ζνηπηυηαηα σππμ κ 

πκθκεΫθαζκμ εαδ β θανηέα. Σα ζνηπηυηαηα ανηΪ εέθαδ παλσηκδα ηε εεεέθα πκν 

κθεέζκθηαδ ζηβθ Ϋεγεζβ απκεζεδζηδεΪ ζηκ σακθ εαδ/ά ζηκ δδκιεέδδκ ηκν ααυηκν, 

ζβηαθηδευθ ζνζηαηδευθ ζηκδξεέπθ ηπθ εαπθυθ ζνΰεσζζβζβμ, αζζΪ εαδ ηα 

ζνζηαηδεΪ ηπθ αηηυθ ηεηΪζζκν επβλεΪακνθ επέζβμ δνζηεθυμ ηκθ πθετηκθα 

(Antonini et al, 2004). ΒπδπζΫκθ ηκ ίλκΰξδεσ Ϊζγηα εαδ κ «πνλεησμ εε εαπθυθ 

ηεηΪζζκν» (Υαηαβζηατλκν Κ.Ώ., ΕκλδΪθκΰζκν Ε.ΐ., 1989) απκηεζκτθ ηδμ 

ζνξθσηελεμ επδπηυζεδμ ζηβθ νΰεέα ηπθ ζνΰεκζζβηυθ. Οδ πδκ ζβηαθηδεΫμ ξλσθδεμ 

επδπηυζεδμ πελδζαηίΪθκνθ ηβ ξλσθδα ίλκΰξέηδδα εαδ ηκθ εαλεέθκ ηκν πθετηκθα 

(Υαηαβζηατλκν Κ.Ώ., ΕκλδΪθκΰζκν Ε.ΐ., 1989, Christensen et al, 2008). Δ Ϋεγεζβ 

ζηκνμ εαπθκτμ ζνΰεσζζβζβμ επέζβμ ζνθδΫεηαδ ηε εναδζγβζέα ζηδμ ζκδηυιεδμ 

(Palmer et al, 2009), ηεέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν ζπΫληαηκμ εαδ ηε Ϊζζεμ δνζηεθεέμ 

επδπηυζεδμ ζηβθ αθαπαλαΰπΰά (Meeker et al, 2008), εαλεέθκ λδθδεάμ εκδζσηβηαμ 

(d’Errico et al, 2009), αθκζκζκΰδεάμ αθηέδλαζβμ (sarcoid-like) θσζκ ηκν πθετηκθα 

(Kelleher et al, 2000), Πελδθελδεά Ώληβλδαεά Νσζκ, δδδαέηελα ηκ εΪδηδκ (Navas-

Acien, 2005) εαδ εαλδδκηκιδεσηβηα (Fang et al, 2010). Ο πδγαθσμ ηβξαθδζησμ ΰδα 

ηβθ εαλδδκαΰΰεδαεά θσζκ εέθαδ β κιεέα ζνζηβηαηδεά θζεΰηκθυδβμ αθηέδλαζβ, β 

κπκέα Ϋξεδ ίλεγεέ ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ (Kim et al, 2005).  

Δ ζδδάλπζβ ηδα «εαζκάγβμ πθενηκθκεκθέαζβ», απκηεζεέ ηδα ξλσθδα επέπηπζβ 

ζηβθ νΰεέα ηπθ ζνΰεκζζβηυθ (Υαηαβζηατλκν Κ.Ώ., ΕκλδΪθκΰζκν Ε.ΐ., 1989), 

εαγυμ εαδ β πθενηκθδεά έθπζβ (McCormick et al, 2008). 

 
ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

Ηζηνξηθφ θαη ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο αλαπλνήο 

 

Ο ζεδηκνλΰδεσμ Ϋζεΰξκμ ηβμ αθαπθκάμ πλαΰηαηκπκδάγβεε ηε ηκ σλΰαθκ Morgan 

(Benchamark transfer test) ηκ κπκέκ πελδζαηίΪθεδ ιβλσ ζπδλσηεηλκ, αθαζνηά 
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βζέκν, αθαζνηά ηκθκιεδδέκν ηκν Ϊθγλαεα, αθαζνηά κινΰσθκν εαδ πζάλεμ ζτζηβηα 

βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά. 

Έΰδθε πζάλβμ ζπδλκηΫηλβζβ πλκ εαδ ηεηΪ ίλκΰξκδδαζηκζά (Flow - Volume - MVV 

- SVC), νπκζκΰδζησμ ηπθ ζηαηδευθ σΰεπθ (FRC - RV - TLC) ηε ηβ ηΫγκδκ ηκν 

βζέκν (He) εαδ νπκζκΰδζησμ ηβμ δδαξνηδεάμ δεαθσηβηαμ ηε ηβ κέζνδν ηεο κηαο 

αλαπλνήο (Single Breath). 

Δ ζπδλκηΫηλβζβ πλαΰηαηκπκδάγβεε ζτηθπθα ηε ηδμ κδβΰέεμ ηβμ European 

Respiratory Society, ξλβζδηκπκδυθηαμ πμ θνζδκζκΰδεΫμ ηδηΫμ ηδμ ηδηΫμ αθαθκλΪμ 

ηβμ Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ECCS). 

 

πηξνκέηξεζε 

 

Μεηλάγβεαθ κδ ηδηΫμ ηβμ απηδεάμ ξπλβηδεσηβηαμ VC (Vital Capacity), ηβμ ίέαδβμ 

απηδεάμ ξπλβηδεσηβηαμ FVC (Forced Vital Capacity), ηκν ίέαδα εεπθεσηεθκν σΰεκν 

ζηκ πλυηκ δενηελσζεπηκ FEV1 (Forced Expiratory Volume in One Second)), ηκν 

δεέεηβ Tiffeneau (T) FEV1 / FVC %, ηβμ ίέαδβμ εεπθενζηδεάμ λκάμ FEF25-75 

(Forced Expiratory Flow between 25% and  75%), εαδ ηβμ PEFR (Peak Expiratory 

Flow Rate). 

Πλκμ απκθνΰά ηκν ζνΰξνηδεκτ παλΪΰκθηα ηκν «νΰδκτμ ελΰαακηΫθκν», Ϋΰδθε 

δκεδηαζέα ίλκΰξκδδαζηκζάμ σζπθ ηπθ ελΰαακηΫθπθ (νΰεκζζβηυθ) εαδ σξδ ησθκ 

σζπθ εέξαθ ηδα ζβηαθηδεά πηυζβ ηκν ίέαδα εεπθεσηεθκν σΰεκν ζηκ πλυηκ 

δενηελσζεπηκ (FEV1), ηε ηβ ξκλάΰβζβ ηε εδζπθκά, δσζβμ 100 mg 

ζαζίκνηαησζβμ. Ώτιβζβ ηκν FEV1 ηεΰαζτηελβ ηκν 12% (ά ηπθ 200 ml) 

γεπλάγβεε πμ ελδηάλδκ αθαηλεοδησηβηαμ, ζτηθπθα ηε ηδμ δδεγθεέμ εαηενγνθηάλδεμ 

κδβΰέεμ (American College of Occupational and Environmental Medicine 

[ACOEM], Global Initiative for Asthma [GINA]: Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention 2008.  

 

ηαηηθνί φγθνη 

 

Μεηλάγβεαθ κδ ηδηΫμ ηβμ απηδεάμ ξπλβηδεσηβηαμ VC (Vital Capacity), ηβμ 

ζεδηκνλΰδεάμ νπκζεδπσηεθβμ ξπλβηδεσηβηαμ FRC (Functional Residual Capacity), 

ηβμ εδζπθενζηδεάμ ξπλβηδεσηβηαμ IC (Inspiratory Capacity), ηκν εεπθενζηδεκτ 

εθεδλδεκτ σΰεκν ERV (Exspiratory Reserve Volume), ηκν εδζπθενζηδεκτ 

εθεδλδεκτ σΰεκν ERV (Inspiratory Reserve Volume), ηκν νπκζεδπσηεθκν σΰεκν 

RV (Residual Volume) εαδ ηβμ κζδεάμ πθενηκθδεάμ ξπλβηδεσηβηαμ TLC (Total Lung 

Capacity). 

 

Γηαρπηηθή ηθαλφηεηα 

 

Μεηλάγβεε β δδαξνηδεά δεαθσηβηα ηκν πθετηκθα ζηβ ηεηαθκλΪ ηκθκιεδδέκν ηκν 

Ϊθγλαεα DLCO (DLCO Corr-Single Breath corrected for he), ηκν ενοεζδδδεκτ 
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σΰεκν πκν ζνηηεηΫξεδ ζηβθ αθηαζζαΰά αελέπθ VA@BTPS (Alveolar Volume at 

btps) εαδ ηκν ζσΰκν ηβμ δδαξνηδεάμ δεαθσηβηαμ ηκν πθετηκθα πλκμ ηκθ ενοεζδδδεσ 

σΰεκ DL/VA (Diffusion divided by VA) πκν γεπλεέηαδ /εέθαδ αθηδεεδηεθδεσμ δεέεηβμ 

ΰδα ηβθ εεηέηβζβ ηβμ δδαξνηδεάμ δεαθσηβηαμ ηκν πθετηκθα. 

ηα Ϊηκηα πκν εέξαθ πκζνενηηαλαδηέα ά αθαδηέα ΰδθσηαθ δδσλγπζβ ηβμ 

ηεηλβγεέζαμ ηδηάμ DLCO [πλαΰηαηδεά DLCO = ηεηλβγεέζα  DLCO x 

(10.22+Δb)/1,7Δb]. 

 

Αθηηλνγξαθίεο, γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο 

 

ΒπδπζΫκθ ζηκ ζτθκζκ ζξεδσθ ηπθ ελΰαακηΫθπθ (95) Ϋΰδθαθ αεηδθκΰλαθέεμ 

γυλαεα εαδ ζε σζκνμ ΰεθδεΫμ ειεηΪζεδμ αέηαηκμ εαδ ίδκξβηδεσμ Ϋζεΰξκμ. 

 

Ηαηξηθφ Ηζηνξηθφ 

 

Οδ βζεεηλκζνΰεκζζβηΫμ εαδ κινΰκθκεκζζβηΫμ αθΫθελαθ ηα πελδζηαηδεΪ πνλεηκτ εε 

ηεηΪζζκν πκν εέξαθ εαηΪ ηβ ζνθκζδεά δδΪλεεδα ηβμ ελΰαζέαμ. νθκζδεΪ 

εθηκπέζηβεαθ 23 πελδζηαηδεΪ πκν αθΫθελαθ πνλεησ εε εαπθυθ ηεηΪζζκν. Πνλεησ 

εε εαπθυθ ηεηΪζζκν ζηκ δεέΰηα ηαμ Ϋξκνθ εηθαθέζεδ εαδ κδ βζεεηλκζνΰεκζζβηΫμ 

εαδ κινΰκθκεκζζβηΫμ ΰδαηέ ζηβθ ΒζζΪδα πκζζΫμ θκλΫμ εθδεξκηΫθπμ 

βζεεηλκζνΰεκζζβηΫμ εΪθκνθ ελΰαζέεμ κινΰκθκεκζζβηά εαδ ηκ αθηέζηλκθκ. 

Ώπσ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ πκν ειεηΪζηβεαθ κδ 7 παλκνζέαζαθ ηδα θκλΪ πνλεησ 

ηεηΪζζκν, κδ 5 δτκ θκλΫμ. Χζησζκ σππμ θαέθεηαδ εαδ ζηκθ πέθαεα 12 Ϋξκνθ 

αθαθελγεέ ηΫξλδ εαδ 200 θκλΫμ πελδζηαηδεΪ πνλεηκτ εε ηεηΪζζκν ζε ελΰαασηεθκ. 

Να ζβηεδπγεέ σηδ δεθ παλαηβλάγβεε ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά δδαθκλΪ ζηβθ 

εηθΪθδζβ πνλεηκτ εε ηεηΪζζκν ηεηαιτ βζεεηλκζνΰεκζζβηυθ εαδ 

κινΰκθκεκζζβηυθ.  

Οδ ζνΰεκζζβηΫμ αθΫθελαθ ηα πελδζηαηδεΪ δβζβηβλέαζβμ απσ σακθ πκν εέξαθ εαηΪ 

ηβ ζνθκζδεά δδΪλεεδα ηβμ ελΰαζέαμ. νθκζδεΪ 7 Ϊηκηα αθΫθελαθ δβζβηβλέαζβ απσ 

σακθ. Ώπσ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ πκν ειεηΪζηβεαθ κδ 3 παλκνζέαζαθ ηέα θκλΪ 

δβζβηβλέαζβ απσ σακθ κδ 2 δτκ θκλΫμ, Ϋθαμ ελΰαασηεθκμ 10 θκλΫμ εαδ 1 

ελΰαασηεθκμ 12 θκλΫμ.  

ηκνμ 14 απσ ηκνμ 103 ζνΰεκζζβηΫμ (13,6%) δδαΰθυζηβεε ξλσθδα ίλκΰξέηδδα. Οδ 

12 άηαθ εαπθδζηΫμ (19,7% ηπθ εαπθδζηυθ) εαδ 2 ηβ εαπθδζηΫμ (10% ηπθ ηβ 

εαπθδζηυθ).  

Ο Ϋζεΰξκμ pearson Ϋδεδιε σηδ δεθ νπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά δδαθκλΪ ηεηαιτ 

ηπθ πελδζηαηδευθ ξλσθδαμ ίλκΰξέηδδαμ εαδ ηβμ εαπθδζηδεάμ ζνθάγεδαμ. Σκ 

πκζκζησ ηπθ εαπθδζηυθ ηε ξλσθδα ίλκΰξέηδδα εέθαδ νοβζσ ζνΰελέθκθηΪμ ηκ ηε ηκ 

πκζκζησ ανηυθ πκν Ϋξκνθ ίλκΰξέηδδα εαδ δεθ εαπθέακνθ εαγυμ επέζβμ εαδ ηε ηκ 

πκζκζησ ηπθ ηβ εαπθδζηυθ πκν δεθ Ϋξκνθ ξλσθδα ίλκΰξέηδδα. Ο ζσΰκμ 

ζνηπζβλπηαηδεάμ πδγαθσηβηαμ (odds ratio) πκν νπκζκΰέζηβεε νπκδβζυθεδ σηδ β 

ζνηπζβλπηαηδεά πδγαθσηβηα ηβμ ξλσθδαμ ίλκΰξέηδδαμ εθσμ εαπθδζηά ζνΰεκζζβηά 
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εέθαδ έζβ ηε 2,20 θκλΫμ ηβμ αθηέζηκδξβμ πδγαθσηβηαμ εθσμ ηβ εαπθδζηά 

ζνΰεκζζβηά. 

τηθπθα ηε ηα ζηκδξεέα πκν ζνΰεεθηλυγβεαθ, ίλκΰξδεσ Ϊζγηα Ϋξκνθ 11 

ζνΰεκζζβηΫμ (10,7%). Οδ 7 ηκ αθΫθελαθ εαηΪ ηβ ζάοβ ηκν δαηλδεκτ δζηκλδεκτ 

(ζηκνμ 2 επδίείαδυγβεε ηε ηβ ζπδλκηΫηλβζβ, κδ νπσζκδπκδ 5 άηαθ νπσ Ϋζεΰξκ ηε 

ξλσθδα αΰπΰά) εαδ ζηκνμ 4 Ϋΰδθε δδΪΰθπζβ ηε ηβ ζπδλκηΫηλβζβ (πλκ εαδ ηεηΪ 

ίλκΰξκδδαζηκζά). Ώπσ ανηκτμ κδ 8 άηαθ εαπθδζηΫμ (ηκ 13,1% ηπθ εαπθδζηυθ), κδ 

2 πλυβθ εαπθδζηΫμ (ηκ 9% ηπθ πλυβθ εαπθδζηυθ) εαδ κ 1 ηβ εαπθδζηάμ (ηκ 5% 

ηπθ ηβ εαπθδζηυθ). 

Ο Ϋζεΰξκμ pearson Ϋδεδιε σηδ δεθ νπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά δδαθκλΪ ηεηαιτ 

ηπθ πελδζηαηδευθ ίλκΰξδεκτ Ϊζγηαηκμ εαδ ηβμ εαπθδζηδεάμ ζνθάγεδαμ. 

Ώπσ ηκ ζεδηκνλΰδεσ Ϋζεΰξκ ηβμ αθαπθκάμ δδεΰθυζγβζαθ  3 πελδζηαηδεΪ ΥΏΠ (Ϋθα 

ζηαδέκν Ε εαδ δτκ ζηαδέκν ΕΕ) εαδ 3 πελδζηαηδεΪ ηε πελδκλδζηδεά θσζκ. ΒπδπζΫκθ 6 

ελΰαασηεθκδ άηαθ γεηδεκέ ζηβθ ζπδλκηΫηλβζβ ηεηΪ απσ ίλκΰξκδδαζηκζά (ατιβζβ 

ηκν FEV1 ηεΰαζτηελβ απσ 12% ά/εαδ ατιβζβ ηκν FEF25-75  ηεΰαζτηελβ απσ 

30%), εε ηπθ κπκέπθ κδ 4 θεκδδαΰθπζγΫθηεμ. 

νθκζδεΪ εθηκπέζηβεαθ 51 ζνΰεκζζβηΫμ ηε αθαθκλΪ ζε κζθναζΰέα. Σα 

ηνκζεεζεηδεΪ πλκίζάηαηα, ηα κπκέα εέθαδ αθαηεθσηεθα, κθεέζκθηαδ ζηβ 

ηνκζεεζεηδεά εαηαπσθβζβ ηπθ ζνΰεκζζβηυθ απσ ηδμ δδΪθκλεμ ηβ ελΰκθκηδεΫμ 

ζηΪζεδμ ελΰαζέαμ πκν ζαηίΪθκνθ εαηΪ ηβθ δδαδδεαζέα ηβμ ζνΰεσζζβζβμ. 

Ώπσ ηκθ αεηδθκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ενλάηαηα νπάλιαθ ζε ηδα αεηδθκΰλαθέα γυλαεα, 

(πελδΰεΰλαηηΫθβ ζεέαζβ ζηκθ αλδζηελσ Ϊθπ ζκίσ, σπκν ηεηΪ δδελετθβζβ 

δδεπδζηυγβ εαλεέθκμ ηκν πθετηκθα). Ο ελΰαασηεθκμ ανησμ άηαθ εαπθδζηάμ εαδ 

ελΰαασηαθ ζε πζκέα ζηβθ θανπβΰκεπδζεεναζηδεά αυθβ ηε απκηΫζεζηα ηβθ Ϋεγεζά 

ηκν - εεησμ απσ ηκνμ εαπθκτμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ - εαδ ζε έθεμ αηδΪθηκν απσ ηδμ 

ηκθυζεδμ ηπθ ηκδξπηΪηπθ ηπθ ζπζβθυζεπθ ηπθ πζκέπθ σπκν εεηεζκτζε 

ελΰαζέεμ ζνΰεσζζβζβμ.    

Ώιδσζκΰα ενλάηαηα απσ ηδμ ΰεθδεΫμ ειεηΪζεδμ αέηαηκμ εαδ ηκ αδλσ ίδκξβηδεσ 

Ϋζεΰξκ δεθ νπάλιαθ. 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

ΏθΪζκΰα ηε ηκ εέδκμ ηπθ δεδκηΫθπθ, ξλβζδηκπκδάγβεαθ δδαθκλεηδεΫμ ηΫγκδκδ 

αθΪζνζάμ ηκνμ.  

Γδα ζνθεξά δεδκηΫθα εαδ πλκεεδηΫθκν ΰδα ζτΰελδζβ ηεηαιτ ηπθ ηΫζπθ ηδηυθ ζε 

αθειΪληβηα δεέΰηαηα ξλβζδηκπκδάγβεε κ έιεγρνο student (t-test). ηβθ πελέπηπζβ 

ζτΰελδζβμ ηεηαιτ πελδζζσηελπθ απσ δτκ νπκκηΪδπθ πκζκηδευθ δεδκηΫθπθ 

δδεθελΰάγβεε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA). 

Γδα ηβθ επέδλαζβ πκδκηδευθ ηεηαίζβηυθ ζε πκδκηδεΫμ ηεηαίζβηΫμ εθαλησζγβεε κ 

έιεγρνο ρ2 (chi-square). 
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ηδμ πελδπηυζεδμ πκν ηα δεέΰηαηα εέθαδ ηδελΪ ζε ηΫΰεγκμ εθαλησαεηαδ κ Ϋζεΰξκμ 

Kolmogorov - Smirnov ηε νπσ ειΫηαζβ εαηαθκηά ηβθ εαθκθδεά (Armitage, Berry, 

2002).  

Σκ δεέΰηα ηπθ ελΰαακηΫθπθ πκν νπκίζάγβεε ζε ζπδλκηΫηλβζβ απκηεζκτθηαθ 

απσ βζεεηλκζνΰεκζζβηΫμ, κινΰκθκεκζζβηΫμ, εαδ κηΪδα εζΫΰξκν. Δ Ϋλενθα 

δδεθελΰάγβεε ζε δτκ επδξεδλάζεδμ ηκν ενλτηελκν δβησζδκν ηκηΫα, εαγυμ εαδ ζε 

δτκ ζνθελΰεέα ηβμ Νανπβΰκεπδζεεναζηδεάμ Γυθβμ ηκν ΠελΪηαηκμ.  

Οδ βζεεηλκζνΰεκζζβηΫμ εαδ κδ κινΰκθκεκζζβηΫμ απκηεζκτθ ηδμ κηΪδεμ πκν 

εεηέγεθηαδ ζηα παλΪΰπΰα πλκρσθηα ηβμ δδαδδεαζέαμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ εαδ 

ζνηπελδζαηίΪθεηαδ ηκ ζτθκζκ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηδμ ειεηαασηεθεμ επδξεδλάζεδμ. 

Δ κηΪδα ηκ ηαλητλπθ εέθαδ ελΰαασηεθκδ ζε ηέα απσ ηδμ δτκ παλαπΪθπ 

επδξεδλάζεδμ ηκν ενλτηελκν Αβησζδκν ΣκηΫα, κδ κπκέκδ δεθ άηαθ εεηεγεδηΫθκδ 

ζηκνμ επαΰΰεζηαηδεκτμ παλΪΰκθηεμ εαδ απκηεζεέηαδ απσ νπαζζάζκνμ ΰλαθεέκν. 

νΰεεθηλυγβεαθ ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκνμ δεέΰηαηκμ ΰδα ηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ εαδ ΰδα 

ηβθ κηΪδα εζΫΰξκν (πέθαεαμ 1) απσ ηκ δαηλδεσ δζηκλδεσ. 

Δ ηΫζβ βζδεέα ηπθ βζεεηλκζνΰεκζζβηυθ άηαθ 44,2±8,2 ηπθ κινΰκθκεκζζβηυθ 

45,3±6,8 εαδ ηβμ κηΪδαμ εζΫΰξκν 44,0±9,2. Ο Ϋζεΰξκμ ηβμ ηΫζβμ βζδεέαμ πκν 

δδεθελΰάγβεε ηεηαιτ ηπθ κηΪδπθ (ANOVA) δεθ Ϋδεδιε ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΫμ 

δδαθκλΫμ (ΰλΪθβηα 1). 

  
 πγθνιιεηέο  

Ν = 103 

Οκάδα Διέγρνπ 

 Ν = 148 

 

Δζδεέα 

 

44,4 (23-58) 

 

44,0 (21-59) 

 

Όοκμ, cm, ηΫζκμ (ετλκμ) 

 

173 (158-187) 

 

 

ΐΪλκμ, kg, ηΫζκμ (ετλκμ) 

 

82,0 (54-125) 

 

 

Καπθδζηδεά ζνθάγεδα (%) 

  

 

Μβ εαπθδζηΫμ 

20 (19,4) 39 (26,4) 

Πλυβθ εαπθδζηΫμ 22 (21,4) 34 (23,0) 

ΚαπθδζηΫμ 61 (59,2) 75 (50,7) 

ΠαεΫηα Ϋηβ, ηΫζκμ (ετλκμ) 

 

30,5 (3-90)  

 

Πίλαθαο 1. ΥαλαεηβλδζηδεΪ ηκν ειεηαασηεθκν πζβγνζηκτ. 

 

 

ΏθαθκλδεΪ ηε ηδμ εαπθδζηδεΫμ ζνθάγεδεμ δεθ δδαπδζηυγβεαθ ζηαηδζηδεΪ 

ζβηαθηδεΫμ δδαθκλΫμ (chi-square test p-value = 0,593 > 0,05). 
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Γξάθεκα 1. ΔζδεδαεΫμ δδαθκλΫμ. 
 
 

   
Γξάθεκα 2. Καπθδζηδεά ζνθάγεδα    Γξάθεκα 3. Καπθδζηδεά ζνθάγεδα 

ηαλητλπθ.     ζνΰεκζζβηυθ. 
 
 
ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

ΏλξδεΪ εζΫΰξγβεε αθ νπΪλξκνθ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΫμ δδαθκλΫμ ζηδμ 

ζπδλκηεηλδεΫμ εθδεέιεδμ ηεηαιτ ηπθ δδαθκλεηδευθ κηΪδπθ ελΰαακηΫθπθ. 
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νθκζδεΪ ξπλέμ θα ειεηαζηκτθ Ϊζζεμ παλΪηεηλκδ δδαπδζηυγβεαθ ηα ειάμ: Σκ ηΫζκ 

πκζκζησ ηβμ FVC εέθαδ ξαηβζσηελκ ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ 

ζνΰελδηδεΪ ηε ηκνμ ηΪληνλεμ. Σκ ηΫζκ πκζκζησ ηκν FEV1, εέθαδ ξαηβζσηελκ ζηκν 

ζνΰεκζζβηΫμ, ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ ζνΰελδηδεΪ ηε ηκνμ ηΪληνλεμ. Ο δεέεηβμ 

Tiffenau εέθαδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ ξαηβζσηελκμ ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ ζνΰελδηδεΪ 

ηε ηκνμ ηΪληνλεμ. Δ ίέαδβ εεπθενζηδεά λκά ζηα 25-75% ηκν FEV (FEF25-75) εέθαδ 

ξαηβζσηελβ ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ, ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ ζνΰελδηδεΪ ηε ηκνμ 

ηΪληνλεμ. Σκ ηΫζκ πκζκζησ ηβμ VC εέθαδ ξαηβζσηελκ ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ 

ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ ζνΰελδηδεΪ ηε ηκνμ ηΪληνλεμ. Σα παλαπΪθπ 

παλκνζδΪακθηαδ ζηκθ πέθαεα 2.  

 
πηξνκεηξηθέο 

παξάκεηξνη 
Οκάδα N κ s p-value 

FVC ΜΪληνλεμ 138 109,6 11,3 <0,001 

  νΰεκζζβηΫμ 103 103,8 13,5  

FEV1 ΜΪληνλεμ 138 109,7 11,2 <0,001 

  νΰεκζζβηΫμ 103 102,0 14,1  

Α. Tiffeneau ΜΪληνλεμ 138 81,9 4,4 0,025 

  νΰεκζζβηΫμ 103 80,5 5,2  

FEF25-75% ΜΪληνλεμ 138 103,4 22,3 0,001 

  νΰεκζζβηΫμ 103 93,0 26,7  

VC ΜΪληνλεμ 123 112,2 11,8 0,033 

  νΰεκζζβηΫμ 103 108,5 13,9  

FRC ΜΪληνλεμ 123 88,8 18,9 0,991 

  νΰεκζζβηΫμ 102 88,8 19,3  

RV ΜΪληνλεμ 123 79,0 18,1 0,092 

  νΰεκζζβηΫμ 102 83,1 17,9  

TLC ΜΪληνλεμ 123 97,9 10,4 0,409 

  νΰεκζζβηΫμ 102 96,7 11,0  

DLVA ΜΪληνλεμ 127 113,6 14,8 0,801 

  νΰεκζζβηΫμ 101 113,0 18,3  

 

Πίλαθαο 2. Δ ηΫζβ ηδηά (η) β ηνπδεά απσεζδζβ (s) ηπθ ζπδλκηεηλδευθ εθδεέιεπθ. 

Σκ  p-value  ηβμ  ζτΰελδζβμ  ηπθ  ηΫζπθ ηδηυθ απσ ηκθ Ϋζεΰξκ ANOVA (α = 0,01, 

α = 0,05, α = 0,1). 

 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΔΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Γδα θα δδελενθβγεέ β επέδλαζβ ηκν ξλσθκν Ϋεγεζβμ ηπθ ζνΰεκζζβηυθ ζηβθ 

πθενηκθδεά ηκνμ ζεδηκνλΰέα ειεηΪζηβεε β ζνζξΫηδζβ ηβμ βζδεέα εαδ ηβμ ελΰαζδαεάμ 

βζδεέαμ ζε εΪγε Ϋθαθ απσ ηκνμ ειεηαασηεθκνμ δεέεηεμ ξπλδζηΪ ζε κηΪδεμ 

εαπθδζηυθ, ηβ εαπθδζηυθ εαδ πλυβθ εαπθδζηυθ. ππμ θαέθεηαδ ζηκ πέθαεα 3 



 

39 
 

δδαπδζηυγβεε ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά ζξΫζβ σζκθ αθκλΪ ζηκθ δεέεηβ Tiffeneau εαδ 

ηβθ βζδεέα. Δ ζνζξΫηδζβ παλκνζδΪαεηαδ αλθβηδεά. Άλα β ατιβζβ ηβμ βζδεέαμ ζηκνμ 

εαπθδζηΫμ εαδ ζηκνμ ηβ εαπθδζηΫμ επδθΫλεδ ηεέπζβ ηκν δεέεηβ Teffeneau. 

ΒπδπζΫκθ σππμ εέθαδ αθαηεθσηεθκ νπΪλξεδ πηυζβ ηβμ FEF25-75% ζηκνμ 

εαπθδζηΫμ ηε ηβθ ατιβζβ ηβμ βζδεέαμ. ΏθαθκλδεΪ ηε ηβθ ελΰαζδαεά βζδεέα δεθ 

δδαπδζηυγβεαθ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΫμ ζνζξεηέζεδμ ζε εαηέα απσ ηδμ ειεηαασηεθεμ 

κηΪδεμ ηπθ εαπθδζηυθ, ηβ εαπθδζηυθ εαδ πλυβθ εαπθδζηυθ (πέθαεαμ 3). 

  νζξΫηδζβ 

πηξνκεηξηθέο 
παξάκεηξνη  

Κάπληζκα Ζιηθία 
Δξγαζηαθή 

ειηθία 

FVC ξδ 0,013 -0,229 

 Ναδ -0,032 -0,114 

  Πλυβθ 0,123 -0,128 

FEV1 ξδ 0,050 -0,290 

  Ναδ -0,098 -0,118 

 Πλυβθ 0,174 -0,216 

Α. Tiffeneau ξδ -0,331(*) -0,280 

  Ναδ -0,384(**) -0,198 

 Πλυβθ -0,165 -0,240 

FEF25-75% ξδ -0,048 -0,359 

  Ναδ -0,230(**) -0,045 

 Πλυβθ 0,069 -0,247 

VC ξδ 0,110 -0,236 

  Ναδ 0,057 -0,058 

 Πλυβθ 0,193 -0,075 

FRC ξδ -0,269 -0,348 

  Ναδ 0,037 -0,020 

 Πλυβθ 0,146 0,092 

RV ξδ -0,130 -0,107 

  Ναδ 0,111 0,204 

 Πλυβθ 0,146 0,137 

TLC ξδ -0,165 -0,361 

  Ναδ -0,014 -0,018 

 Πλυβθ 0,115 -0,014 

DLVA ξδ -0,010 0,199 

  Ναδ 0,093 0,011 

 Πλυβθ 0,034 0,087 
 

**  ηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά ζνζξΫηδζβ ζε 0.01 επέπεδκ ζβηαθηδεσηβηα 

*  ηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά ζνζξΫηδζβ ζε 0.05 επέπεδκ ζβηαθηδεσηβηαμ 
 

Πίλαθαο 3. Αεέεηβμ Pearson’s r ΰδα ηβ δδελετθβζβ ηβμ ζνζξΫηδζβμ ηπθ 

ζπδλκηεηλδευθ εθδεέιεπθ εαδ ηβμ βζδεέαμ εαδ ηβμ πλκςπβλεζέαμ αθΪζκΰα ηε ηβθ 

εαπθδζηδεά ζνθάγεδα. 
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ΚΑΠΝΗΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΚΑΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Οδ Thaon et al (2012) δδαπέζηπζαθ ηδμ επδπηυζεδμ ηκν εαπθέζηαηκμ εαδ ζηβθ 

Ϋεπηπζβ ηβμ πθενηκθδεάμ ζεδηκνλΰέαμ. Δ επέδλαζβ ηκν εαπθέζηαηκμ θαέθεηαδ εαδ 

ζηβθ παλκτζα δδελετθβζβ ΰδα ηκνμ δεέεηεμ FEV1%πλκίζ, FEF25-75% πλκίζ εαδ 

ηκθ δεέεηβ Tiffeneau. 

Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, δδελενθάγβεε αθ κδ δεέεηεμ ηβμ αθαπθενζηδεάμ ζεδηκνλΰέαμ 

FVC%πλκίζ, FEV1%πλκίζ, FEF25-75% πλκίζ εαδ Αεέεηβμ Tiffeneau ηπθ 

ζνΰεκζζβηυθ εαδ ηπθ ηαλητλπθ δδαθΫλκνθ αθΪζκΰα ηε ηδμ εαπθδζηδεΫμ ηκνμ 

ζνθάγεδεμ. Γδα ηβθ πελέπηπζβ ηπθ ηαλητλπθ δδαπδζηυγβεε σηδ ΰδα ηκνμ δεέεηεμ 

FEV1%πλκίζ, FEF25-75%πλκίζ εαδ Αεέεηβμ Tiffeneau νπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ 

ζβηαθηδεΪ ηδελσηελβ ηδηά ζηκνμ εαπθδζηΫμ ζνΰελδηδεΪ ηε ηκνμ ηβ εαπθδζηΫμ. 

ΏθηδγΫηπμ, ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ δεθ δδαπδζηυγβεε πηυζβ ηβμ αθαπθενζηδεάμ 

ζεδηκνλΰέα ζσΰπ εαπθδζηδεάμ ζνθάγεδαμ. Ώνησ πδγαθσθ θα αθηαθαεζΪ ηδμ 

ίζαπηδεΫμ επδπηυζεδμ ηπθ εαπθυθ ζνΰεσζζβζβμ ζηβθ αθαπθενζηδεά ζεδηκνλΰέα, 

κδ κπκέεμ θαέθεηαδ θα εέθαδ παλσηκδεμ ηε ηδμ επδπηυζεδμ ηκν εαπθέζηαηκμ εαδ θα 

εηθαθέακθηαδ αθειΪληβηα απσ ηδμ εαπθδζηδεΫμ ζνθάγεδεμ. ΏπεδεκθδζηδεΪ ηα 

απκηεζΫζηαηα παλκνζδΪακθηαδ ζηα ζξάηαηα 2 ΰδα ηκνμ ηΪληνλεμ εαδ 3 ΰδα ηκνμ 

ζνΰεκζζβηΫμ εαγυμ εαδ ζηκνμ πέθαεεμ 4 εαδ 5. 

 

 
ΠΕΡΟΜΒΣΡΕΚΒ 

ΒΝΑΒΕΞΒΕ 
ΚΏΠΝΕΜΏ N η s p-value 

FVC ξδ 39 111,9 9,4 0,287 

 Ναδ 75 108,3 11,8  

  Πλυβθ 34 110,0 13,0  

FEV1 ξδ 39 115,0 8,5 0,001 

  Ναδ 75 106,6 11,8  

 Πλυβθ 34 110,7 11,7  

Α. Tiffeneau ξδ 39 84,4 3,6 <0,001 

  Ναδ 75 80,6 4,8  

 Πλυβθ 34 82,0 2,9  

FEF25-75% ξδ 39 117,4 16,5 <0,001 

  Ναδ 75 95,5 24,2  

 Πλυβθ 34 105,4 15,6  

 

 

Πίλαθαο 4. Δ ηΫζβ ηδηά (η) β ηνπδεά απσεζδζβ (s) ηπθ ζπδλκηεηλδευθ εθδεέιεπθ 

ηπθ ηαλητλπθ αθΪζκΰα ηε ηδμ εαπθδζηδεΫμ ηκνμ ζνθάγεδεμ. Σκ p-value ηβμ 

ζτΰελδζβμ ηπθ ηΫζπθ ηδηυθ απσ ηκθ Ϋζεΰξκ ANOVA (α = 0,01, α = 0,05, α = 0,1). 
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ΠΕΡΟΜΒΣΡΕΚΒ 

ΒΝΑΒΕΞΒΕ 
ΚΏΠΝΕΜΏ N η s p-value 

FVC ξδ 20 103,1 12,5 0,255 

 Ναδ 61 102,5 13,7  

  Πλυβθ 22 108,0 13,5  

FEV1 ξδ 20 103,7 11,6 0,147 

  Ναδ 61 99,8 14,8  

 Πλυβθ 22 106,4 13,5  

Α. Tiffeneau ξδ 20 82,8 3,5 0,079 

  Ναδ 61 79,8 5,5  

 Πλυβθ 22 80,1 5,2  

FEF25-75% ξδ 20 100,3 19,8 0,238 

  Ναδ 61 89,4 27,1  

 Πλυβθ 22 96,1 30,1  

 

Πίλαθαο 5. Δ ηΫζβ ηδηά (η) β ηνπδεά απσεζδζβ (s) ηπθ ζπδλκηεηλδευθ εθδεέιεπθ 

ηπθ ζνΰεκζζβηυθ αθΪζκΰα ηε ηδμ εαπθδζηδεΫμ ηκνμ ζνθάγεδεμ. Σκ p-value ηβμ 

ζτΰελδζβμ ηπθ ηΫζπθ ηδηυθ απσ ηκθ Ϋζεΰξκ ANOVA (α = 0,01, α = 0,05, α = 0,1). 

 
ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηβθ ηεζΫηβ ηαμ Ϋΰδθε ηδα πλκζπΪγεδα δδελετθβζβμ ηβμ επέπηπζβμ  ηπθ 

ίζαπηδευθ παλαΰσθηπθ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ ζηκ 

αθαπθενζηδεσ ζτζηβηα ηπθ ζνΰεκζζβηυθ. 

Ώπσ ηκθ Ϋζεΰξκ δζσηβηαμ ηπθ ηΫζπθ ηδηυθ ηπθ ζπδλκηεηλδευθ δεδεηυθ ηπθ 

κηΪδπθ ηπθ βζεεηλκζνΰεκζζβηυθ εαδ ηπθ κινΰκθκεκζζβηυθ, δδαπδζηυγβεε σηδ 

ΰδα εαθΫθα ζπδλκηεηλδεσ δεέεηβ δεθ νπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά δδαθκλΪ 

(επέπεδκ ζβηαθηδεσηβηαμ α = 0,01, α = 0,05, α = 0,1). Γδ ανησ ηκ ζσΰκ κδ κηΪδεμ 

ηπθ βζεεηλκζνΰεκζζβηυθ εαδ ηπθ κινΰκθκεκζζβηυθ αθηδηεηππέζγβεαθ πμ ηέα 

κηΪδα ηε παλσηκδα Ϋεγεζβ. 

ΒπδδλΪζεδμ ηπθ ίζαπηδευθ παλαΰσθηπθ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ηβμ 

ζνΰεσζζβζβμ ζηκ αθαπθενζηδεσ ζτζηβηα ηπθ ζνΰεκζζβηυθ, θαέθεηαδ θα 

νπΪλξκνθ ζτηθπθα ηε ηα ενλάηαηα απσ ηκθ ζεδηκνλΰδεσ Ϋζεΰξκ ηβμ αθαπθκάμ. 

ε δδΪθκλεμ ηεζΫηεμ Ϋξεδ ίλεγεέ δδαθκλΪ ζηβ ηεέπζβ ηβμ ζεδηκνλΰδεάμ δεαθσηβηαμ 

ηπθ πθενησθπθ ηεηαιτ ηπθ ζνΰεκζζβηυθ εαδ ηπθ ηαλητλπθ. ΒδδδεΪ κ Chinn et al, 

(1990, 1995) ίλάεαθ ηδα επδηαξνθσηεθβ εηάζδα πηυζβ ηκν  FEV1, PEF, FEF ζηκ 

50% ηβμ FVC (ηε λτγηδζβ ΰδα ηβθ βζδεέα εαδ ηκ εΪπθδζηα) ζε 487 ζνΰεκζζβηΫμ 

θανπβΰεέπθ εαδ εζαζηαηκνλΰκτμ/απκηεθλπηΫμ (caulker/burners) ζε ζτΰελδζβ ηε 

ηΪληνλεμ, ζε Ϋθα ηΫζκ σλκ παλαεκζκτγβζβμ (follow-up) 7,2 εηυθ. 

ε Ϊζζεμ ηεζΫηεμ (Beckett et al, 1996, Erkinjuntti - Pekkanen et al, 1999, 

Christensen et al, 2008) δεθ αθαθΫλεηαδ εαηέα δδαθκλΪ ζηβ ηεέπζβ ηβμ 



 

42 
 

ζεδηκνλΰδεάμ δεαθσηβηαμ ηπθ πθενησθπθ ηεηαιτ ηπθ ζνΰεκζζβηυθ εαδ ηπθ 

ηαλητλπθ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ παξαθνινχζεζεο (follow-up). 

ηβ δδεά ηαμ ηεζΫηβ δδαπδζηυγβεε σηδ ηκ ηΫζκ πκζκζησ ηβμ FVC, ηκν FEV1, εαδ 

ηβμ VC εέθαδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ ξαηβζσηελκ ζηκνμ ζνΰεκζζβηΫμ ζε ζτΰελδζβ 

ηε ηκνμ ηΪληνλεμ. ΒπδπζΫκθ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ ξαηβζσηελα δδαπδζηυγβεαθ 

εαδ  κ  δεέεηβμ  Tiffenau  εαδ  β  ίέαδβ  εεπθενζηδεά  λκά  ζηα  25-75%  ηκν  FEV 

(FEF25-75). 

Οδ ζνΰεκζζβηΫμ ελΰΪακθηαδ ζε αθκδξηκτμ, ζε εζεδζηκτμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ ά εαδ 

ζηκνμ δτκ (ηδεηκέ). Ώπσ ηβ δδελετθβζβ ηβμ επέδλαζβμ ηκν ξυλκν ελΰαζέαμ ζηβθ 

αθαπθενζηδεά ζεδηκνλΰέα ηπθ ζνΰεκζζβηυθ δεθ δδαπδζηυγβεαθ ζηαηδζηδεΪ 

ζβηαθηδεΫμ δδαθκλΫμ ζε ζξΫζβ ηε ηκνμ ξυλκνμ πκν ελΰΪακθηαδ. 

 Χζησζκ ζηκνμ εζεδζηκτμ εαδ ζηκνμ ηδεηκτμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ εέθαδ πελδζζσηελκδ 

κδ ελΰαασηεθκδ ηε αελαέεμ ηδηΫμ ζηδμ ζπδλκηεηλδεΫμ εθδεέιεδμ ζνΰελδηδεΪ ηε ανηκτμ 

πκν ελΰΪακθηαδ ζε αθκδξηκτμ ξυλκνμ. 

Ώπσ ηβ δδελετθβζβ ηβμ ζνζξΫηδζβμ ηβμ βζδεέαμ ζηβθ πθενηκθδεά ηκνμ ζεδηκνλΰέα 

ηπθ ζνΰεκζζβηυθ ζε εΪγε Ϋθαθ απσ ηκνμ ειεηαασηεθκνμ δεέεηεμ ξπλδζηΪ ζε 

κηΪδεμ εαπθδζηυθ, ηβ εαπθδζηυθ εαδ πλυβθ εαπθδζηυθ, δδαπδζηυγβεε 

ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά ζξΫζβ σζκθ αθκλΪ ζηκθ δεέεηβ Tiffeneau εαδ ηβθ βζδεέα. Δ 

ατιβζβ ηβμ βζδεέαμ ζηκνμ εαπθδζηΫμ εαδ ζηκνμ ηβ εαπθδζηΫμ επδθΫλεδ ηεέπζβ ηκν 

δεέεηβ Teffeneau.  

ΒπδπζΫκθ σππμ εέθαδ αθαηεθσηεθκ δδαπδζηυγβεε πηυζβ ηβμ FEF25-75% ζηκνμ 

εαπθδζηΫμ ηε ηβθ ατιβζβ ηβμ βζδεέαμ. 

ΒπδπλκζγΫηπμ, αλεεηΫμ ηεζΫηεμ (Gube et al, 2009, Luo et al, 2006, Meo et al, 

2003, Sobaszek et al, 2000, Rastogi et al, 1991) Ϋξκνθ δεέιεδ ηδα ζξΫζβ αδηέκν-

απκηεζΫζηαηκμ ηεηαιτ ηβμ δδΪλεεδαμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ εαδ ηβμ ηεδπηΫθβμ 

πθενηκθδεάμ ζεδηκνλΰέαμ.  

ε παζαδσηελεμ ελΰαζέεμ (Ozdemir et al, 1995, Rossignol et al, 1996), δεθ εέξε 

ίλεγεέ εΪπκδα ζξΫζβ ηεηαιτ  ηβμ δδΪλεεδαμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ εαδ ηβμ πθενηκθδεάμ 

ζεδηκνλΰέαμ. 

Ώπσ ηβ δδελετθβζβ ηβμ ελΰαζδαεάμ βζδεέαμ (δβζαδά ηβμ δδΪλεεδαμ ηβμ Ϋεγεζβμ) 

δεθ δδαπδζηυγβεαθ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΫμ ζνζξεηέζεδμ ηπθ ζπδλκηεηλδευθ 

δεδεηυθ ζε εαηέα απσ ηδμ ειεηαασηεθεμ κηΪδεμ ηπθ εαπθδζηυθ, ηβ εαπθδζηυθ εαδ 

πλυβθ εαπθδζηυθ. 

Ώπσ ηβ δδελετθβζβ ηβμ ζνζξΫηδζβμ ηβμ εαπθδζηδεάμ ζνθάγεδαμ  ζηβθ πθενηκθδεά 

ζεδηκνλΰέα, δδαπδζηυγβεε ζηβθ πελέπηπζβ ηπθ ηαλητλπθ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ 

ηδελσηελβ ηδηά ηπθ δεδεηυθ FEV1%, FEF25-75% εαδ ηκν Αεέεηβ Tiffeneau, ζηκνμ 

εαπθδζηΫμ ζε ζτΰελδζβ ηε ηκνμ ηβ εαπθδζηΫμ. 

Ώθηέζηκδξβ πηυζβ ηπθ παλαπΪθπ δεδεηυθ δεθ δδαπδζηυγβεε ζηκνμ εαπθδζηΫμ 

ζνΰεκζζβηΫμ ζε ζτΰελδζβ ηε ηκνμ ηβ εαπθδζηΫμ ζνΰεκζζβηΫμ. 

Ώνησ πδγαθσθ θα αθηαθαεζΪ ηδμ ίζαπηδεΫμ επδπηυζεδμ ηπθ εαπθυθ ζνΰεσζζβζβμ 

ζηβθ αθαπθενζηδεά ζεδηκνλΰέα, κδ κπκέεμ θαέθεηαδ θα εέθαδ παλσηκδεμ ηε ηδμ 
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επδπηυζεδμ ηκν εαπθέζηαηκμ εαδ θα εηθαθέακθηαδ αθειΪληβηα απσ ηδμ εαπθδζηδεΫμ 

ζνθάγεδεμ. 

Σα ενλάηαηα ανηΪ ίλέζεκθηαδ ζε ζνηθπθέα ηε ηα αθηέζηκδξα ηβμ ηεζΫηβμ ηπθ 

Thaon et al, (2012) πκν Ϋδεδιαθ ηδα επδηαξνθσηεθβ ηεέπζβ ηβμ πθενηκθδεάμ 

ζεδηκνλΰέαμ ζε ηβ εαπθδζηΫμ πκν εεηέγεθηαδ ζε εαπθκτμ ζνΰεσζζβζβμ ζε 

ζτΰελδζβ ηε ηκνμ ηβ εαπθδζηΫμ πκν δεθ εεηέγεθηαδ ζε εαπθκτμ ζνΰεσζζβζβμ. 

ηβθ ηεζΫηβ δεθ πλκΫενοαθ δδαηαλαξΫμ ζηβ δδαξνηδεά δεαθσηβηα ηπθ 

ζνΰεκζζβηυθ. Οτηε ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΫμ δδαθκλΫμ ηε ηκνμ ηΪληνλεμ ά ζε 

δδΪθκλεμ ζνζξεηέζεδμ ηε ηδμ εαπθδζηδεΫμ ζνθάγεδεμ, ηβθ βζδεέα, ηα Ϋηβ ελΰαζέαμ, 

ηκ αθκδεησ ά εζεδζησ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ εαδ ηβ ξλάζβ ηπθ ηΫζπθ αηκηδεάμ 

πλκζηαζέαμ.   

ηδμ πελδζζσηελεμ ηεζΫηεμ β δδαξνηδεά δεαθσηβηα ηπθ ηβ εαπθδζηυθ ζνΰεκζζβηυθ 

άηαθ θνζδκζκΰδεά, αθ εαδ κ Lyngengbo et al, (1989) ηβ ίλάεαθ ηεδπηΫθβ. ηκνμ 

εαπθδζηΫμ αθαθΫλγβεε σηδ άηαθ ηεδπηΫθβ απσ ηκθ Mur et al, (1985 εαδ 1989), αζζΪ 

θνζδκζκΰδεά απσ ηκθ Kilburn et al, (1990). Ο Chinn et al, (1990) δδαπέζηπζαθ σηδ 

κδ αζζαΰΫμ ζηβ δδΪξνζβ ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ (follow-up), δεθ εέξαθ ζξΫζβ ηε 

ηκ επΪΰΰεζηα. ε ηδα ηεζΫηβ ξλκθδεάμ ζηδΰηάμ κ Chinn et al, (1995) αθΫθελαθ σηδ 

ηκ επΪΰΰεζηα ηκν βζεεηλκζνΰεκζζβηά ά ηκν εζαζηαηκνλΰκτ/απκηεθλπηά 

(caulker/burners) ζνζξεηδασηαθ ηε ηδα ηεέπζβ ηκν δεέεηβ ηεηαθκλΪμ ηπθ αελέπθ. 

ΠελδζηαηδεΪ πνλεηκτ εε εαπθυθ ηεηΪζζκν αθαθΫλκθηαδ απσ 24 ζνΰεκζζβηΫμ εαδ 

πελδζηαηδεΪ δβζβηβλέαζβμ απσ σακθ αθαθΫλκθηαδ απσ 7 ζνΰεκζζβηΫμ.  

ΐλκΰξδεσ Ϊζγηα δδαΰθυζηβεε ζε πκζκζησ 13,6% ηπθ ζνΰεκζζβηυθ (εαπθδζηΫμ ά 

ηβ εαπθδζηΫμ). Ο Ϋζεΰξκμ pearson Ϋδεδιε σηδ δεθ νπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά 

δδαθκλΪ ηεηαιτ ηπθ πελδζηαηδευθ ίλκΰξδεκτ Ϊζγηαηκμ εαδ ηβμ εαπθδζηδεάμ 

ζνθάγεδαμ. Δ ζνξθσηβηα ηκν ίλκΰξδεκτ Ϊζγηαηκμ ζηβ ξυλα ηαμ (δξζεηέδβμ, 

2009) θαέθεηαδ θα πζβζδΪαεδ ζηκνμ εθάζδεεμ ηκ 5%. Δ ζνξθσηβηα ίΫίαδα εέθαδ 

ηεΰαζτηελβ ζηκνμ Ϊθδλεμ. 

Υλσθδα ίλκΰξέηδδα δδαΰθυζηβεε ζε πκζκζησ 13,6% ηπθ ζνΰεκζζβηυθ (εαπθδζηΫμ 

ά ηβ εαπθδζηΫμ). Ο Ϋζεΰξκμ pearson Ϋδεδιε σηδ δεθ νπΪλξεδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεά 

δδαθκλΪ ηεηαιτ ηπθ πελδζηαηδευθ ξλσθδαμ ίλκΰξέηδδαμ εαδ ηβμ εαπθδζηδεάμ 

ζνθάγεδαμ. Χζησζκ θαέθεηαδ σηδ κ δεέεηβμ ζνηπζβλπηαηδεάμ πδγαθσηβηαμ πκν 

νπκζκΰέζηβεε (odds ratio) νπκδβζυθεδ σηδ β ζνηπζβλπηαηδεά πδγαθσηβηα ηβμ 

ξλσθδαμ ίλκΰξέηδδαμ εθσμ εαπθδζηά ζνΰεκζζβηά εέθαδ έζβ ηε 2,76 ηβμ αθηέζηκδξβμ 

πδγαθσηβηαμ εθσμ ηβ εαπθδζηά ζνΰεκζζβηά. 

Ώπσ ηκθ αεηδθκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζε Ϋθα ζνΰεκζζβηά ίλΫγβεε πελδΰεΰλαηηΫθβ ζεέαζβ 

ζηκθ αλδζηελσ πθετηκθα (Ϊθπ ζκίσ) σπκν ηεηΪ απσ δδελετθβζβ δδεπδζηυγβ 

εαλεέθκμ ηκν πθετηκθα. Ο ελΰαασηεθκμ ανησμ άηαθ εαπθδζηάμ εαδ ελΰαασηαθ ζε 

πζκέα, ζηβθ θανπβΰκεπδζεεναζηδεά αυθβ ηε απκηΫζεζηα ηβθ Ϋεγεζά ηκν - εεησμ 

απσ ηκνμ εαπθκτμ ηβμ ζνΰεσζζβζβμ- εαδ ζε έθεμ αηδΪθηκν απσ ηδμ ηκθυζεδμ ηπθ 

ηκδξπηΪηπθ ηπθ ζπζβθυζεπθ ηπθ πζκέπθ σπκν εεηεζκτζε ηδμ ζνΰεκζζάζεδμ. 
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HEALTH EFFECTS OF WELDERS 
BECAUSE OF OCCUPATIONAL EXPOSURE  
 
V. Drakopoulos1, P. Zarogoulidis2, D. Pinotsi2, A. Krokidis1, T.C. Constantinidis2    

and K. Chatzistavrou1 
 

1. Pulmonary Department of Medical School, University of Athens, 2. Postgraduate Programme 

Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of Democritus University of Thrace,  

in cooperation with Departments of Public Health and Nursing, Athens Technological Educational 

Institute.  
 

Abstract: A cross sectional study of respiratory symptom and lung function was 

performed in welders at four companies of the private and public sector. The 

sample consisted of 103 welders and 148 non-welders. Current welding exposures 

were recorded to estimate the effect of the welding fumes to the respiratory 

system. Vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume 

in one second (FEV1), Tiffeneau index, forced expiratory flow 25-75% (FEF25-75), 

peak expiratory flow rate (PEFR) were measured before and after bronchodilation. 

Furthermore, FRC, ERV, RV, TLC, DLCO and DL/VA were recorded. Demographic 

data, smoking habit, current respiratory symptoms were collected with the use of a 

medical history. Additionally, chest x-rays, routine and biochemical blood tests 

were performed. 

The average age of arc welders was 44,2±8,2, of oxyacetylene welders was 

45,3±6,8 and control group was 44,0±9,2. Statistically significantly lower were the 

measures of FVC, FEV1, FEF25-75, VC and Tiffeneau index of the welders 

comparatively to non-welders. 

Smoking was not found to influence the spirometric measures of the welders as it 

was found to the non-welders. This is probably due to the negative consequences 

of the welding fumes to the respiratory. 

According to the outcomes of this study the occupational exposure to the welding 

fumes causes drop of the values of specific spirometric parameters. 
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ΓΙΔΡΔΤΝΖΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 
ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΖΝ ΑΛΙΔΙΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 
Διπίδα Φξαληδέζθνπ1, Αλαζηαζία Ν. Καζηαληά1, Δ. Ρηδά1, Κ. Υαηδεζηαύξνπ2 

εαδ Αζελά Ληλνύ1  
 
1. Βλΰαζηάλδκ Τΰδεδθάμ εαδ Βπδδβηδκζκΰέαμ, Εαηλδεά ξκζά Παθεπδζηβηέκν Ώγβθυθ, 2. 

Πθενηκθκζκΰδεά Κζδθδεά, Εαηλδεά ξκζά Παθεπδζηβηέκν Ώγβθυθ. 

 

Πεξίιεςε: Δ ελΰαζέα επδξεδλεέ θα δδελενθάζεδ ηκνμ παλΪΰκθηεμ εδθδτθκν ΰδα ηβθ 

νΰεέα εαδ ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαασηεθπθ ζηβθ αζδεέα ζηβθ ΒζζΪδα. ΚΪθεδ ηδα 

ζτθηκηβ ζνζζκΰά ηβμ δζξτκνζαμ αζδενηδεάμ θκηκγεζέαμ εαδ ζηαηδζηδευθ 

ζηκδξεέπθ πκν δέθκνθ ηκ ζηέΰηα ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηκν εζΪδκν ηβμ αζδεέαμ. 

Γέθεηαδ ίδίζδκΰλαθδεά αθαζεσπβζβ ζξεηδεΪ ηε παλΪΰκθηεμ πκν Ϋξκνθ εαηαΰλαθεέ 

δδεγθυμ πμ επδίαλνθηδεκέ, ησζκ ΰδα πλσεζβζβ ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ εαηΪ ηβθ 

αζδενηδεά δλαζηβλδσηβηα, σζκ εαδ ΰδα πλκδδΪγεζβ εεδάζπζβμ θκζβηΪηπθ 

επαΰΰεζηαηδεάμ παγκζκΰέαμ. Πλκηεέθκθηαδ ηΫηλα πλκζηαζέαμ. ΠελδζαηίΪθεηαδ 

κπηδεκαεκνζηδεσ νζδεσ εαηαΰλαθάμ αζδενηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ, νζδεσ πΪθπ ζηκ 

κπκέκ επδξεδλεέηαδ ξαληκΰλΪθβζβ εδθδτθπθ. νΰελκηεέηαδ πλπησηνπκ 

ελπηβηαηκζσΰδκ πμ ελενθβηδεσ ελΰαζεέκ πλκζΫΰΰδζβμ δεέΰηαηκμ ηκν ελΰαηδεκτ 

δνθαηδεκτ ηβμ αζδεέαμ ζηβθ ΒζζΪδα πκν πελδζαηίΪθεδ δβηκΰλαθδεΪ ζηκδξεέα, 

επαΰΰεζηαηδεσ δζηκλδεσ, δδαηλκθδεσ ελπηβηαηκζσΰδκ, ξαλαεηβλδζηδεΪ αζδενηδεάμ 

δλαζηβλδσηβηαμ, δαηλδεσ πλκθέζ εαγυμ εαδ εζέηαεα Ϊΰξκνμ. νΰεεθηλυγβεαθ 100 

ελπηβηαηκζσΰδα (100 πζάλπμ ζνηπζβλπηΫθα ελπηβηαηκζσΰδα εθυ 7 Ϊηκηα 

αλθάγβεαθ θα ηεηΪζξκνθ εέηε ει’ αλξάμ εέηε εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ ζνηπζάλπζβμ 

ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν), απσ δδΪθκλεμ πελδκξΫμ ηβμ ξυλαμ, αζηδεΫμ, βηδαζηδεΫμ, 

αΰλκηδεΫμ, θβζδπηδεΫμ πελδκξΫμ εαδ πελδκξΫμ ηβμ βπεδλπηδεάμ ΒζζΪδαμ. Έΰδθε 

επδδεκπκέβζβ ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν, πελδΰλαθά ηκν δεέΰηαηκμ, εαδ ζηαηδζηδεά 

αθΪζνζά ηπθ ζηκδξεέπθ ηε ηβ ηΫγκδκ ηβμ ζκΰδζηδεάμ παζδθδλσηβζβμ. Δ ζκΰδζηδεά 

παζδθδλσηβζβ Ϋΰδθε ΰδα 3 ιεξπλδζηΪ ηκθηΫζα ηε ειαληβηΫθεμ ηεηαίζβηΫμ 

α)ΚαλδδαΰΰεδαεΪ θκζάηαηα (Βθδαέα ηεηαίζβηά εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ ΄΄Σotal 

Cardiovascular΄΄ πκν πελδζαηίΪθεδ αληβλδαεά νπΫληαζβ, ζηεθαθδαέα θσζκ, 

νπελζδπδδαδηέα εαδ ζαεξαλυδβ δδαίάηβ), ί) Καλεέθκμ (Βθδαέα ηεηαίζβηά 

δδαθκλεηδευθ εδδυθ εαλεέθκν ΄΄NΒΟΠΛΏΕΏ΄΄), ΰ) Βλΰαηδεσ αητξβηα 

(΄΄ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ΄΄). Σκ πλυηκ εαδ ηκ ηλέηκ ηκθηΫζκ πκν πλκΫενοαθ ηεηΪ 

απσ ηβ ζηαηδζηδεά αθΪζνζβ εέθαδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΪ, εθυ ΰδα ηκ ηκθηΫζκ ηκν 

εαλεέθκν δεθ πλκΫενοε ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεσ απκηΫζεζηα, κτηε ηε forward κτηε 

ηε backward ηΫγκδκ εδζαΰπΰάμ ηπθ παλαηΫηλπθ ζηβθ αθΪζνζβ. Ώνησ, ίείαέπμ, 

ειβΰεέηαδ απσ ηκ ηδελσ ηΫΰεγκμ ηκν δεέΰηαηκμ ζε ζξΫζβ ηε ηδμ ζνξθσηβηεμ ηπθ 

εαλεέθπθ ζηκθ πζβγνζησ. νΰεεελδηΫθα ηα ηκθηΫζα πκν ίλΫγβεαθ θα εέθαδ 
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ζηαηδζηδεΪ  ζβηαθηδεΪ  εέθαδ:  LOG (ODDS TOTAL CARDIOVASCULAR) = -5,35 + 

0,08*ΔΛΕΚΕΏ +1,36*ΏΛΕΒΕΏ_ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΔ εαδ LOG (ODDS ΒΡΓΏΣΕΚΟ 

ΏΣΤΥΔΜΏ) = 3,334 - 0,06 * ΔΛΕΚΕΏ -1,61 * ΜΒΔ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ -1,63 * 

ΤΠΒΡΠΟΝΣΕΏ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ +0,07*ΑΕΏΡΚΒΕΏ_ΠΏΡΏΚΣΕΏ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ, 

σπκν: ΏΛΕΒΕΏ ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΔ: Δ αζδεέα εέθαδ απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ ΰδα ηκθ 

αζδΫα, ΔΛΕΚΕΏ: Δ βζδεέα ηκν αζδΫα, ΜΒΔ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ: Δ τπαλιβ πλκ-

ςπβλεζέαμ ζηβ ηΫζβ αζδεέα, ΤΠΒΡΠΟΝΣΕΏ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ: H τπαλιβ πλκςπβ-

λεζέαμ ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα, ΑΕΏΡΚΒΕΏ_ΠΏΡΏΚΣΕΏ _ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ: Δ 

δδΪλεεδα ηβμ παλΪεηδαμ πλκςπβλεζέαμ ηκν αζδΫα ζε Ϋηβ. Δξκελεία ζηαηηζηηθψλ 

επξεκάησλ: 1. Δ ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ 

ζηκνμ αζδεέμ πκν Ϋξκνθ ηβθ αζδεέα πμ απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ εέθαδ 3.9 θκλΫμ 

(=Exp ηκν 1.36) ηεΰαζτηελβ απσ ηβθ αθηέζηκδξβ ζξεηδεά πδγαθσηβηα ανηυθ πκν 

δεθ αζξκζκτθηαδ απκεζεδζηδεΪ ηε ηβθ αζδεέα, δεδκηΫθκν σηδ Ϋξκνθ ηβθ έδδα βζδεέα. 

2. ΒΪθ β βζδεέα εθσμ αζδΫα ανιβγεέ εαηΪ 1 Ϋηκμ, β ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ 

εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ ανιΪθεηαδ εαηΪ 8% (Exp ηκν 1.08), δεδκηΫθκν σηδ ηκ 

Ϊηκηκ ανησ δεθ εέξε αζζαΰά ζηκ εαγεζηυμ ηβμ απαζξσζβζβμ ηκν ηε ηβθ αζδεέα 

δβζαδά ειαεκζκνγεέ εαδ εέθαδ εέηε ηελδεΪ εέηε απκεζεδζηδεΪ απαζξκζκτηεθκμ ηε 

ηβθ αζδεέα. 3. Ώθ εΪπκδκμ αζδΫαμ Ϋξεδ εαηΪ Ϋθα Ϋηκμ ηεΰαζτηελβ πλκςπβλεζέα 

ζηβθ παλΪεηδα αζδεέα απσ εΪπκδκθ Ϊζζκ, ησηε β ζξεηδεά πδγαθσηβηα ελΰαηδεκτ 

αηνξάηαηκμ ανιΪθεηαδ εαηΪ 7% (Exp ηκν 0.07 = 1.07) δεδκηΫθκν σηδ β 

πλκςπβλεζέα ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα εαδ β πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ αζδεέα δεθ 

αζζΪακνθ. 4. ΒΪθ β βζδεέα ανιβγεέ εαηΪ Ϋθα Ϋηκμ ησηε β ζξεηδεά πδγαθσηβηα 

εηθΪθδζβμ ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ ηεδυθεηαδ εαηΪ 5.8% (Exp ηκν 0.06 = 0.058) 

δεδκηΫθκν σηδ β δδΪλεεδα ηβμ πλκςπβλεζέαμ ζηβθ παλΪεηδα αζδεέα, β 

πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ αζδεέα εαδ β πλκςπβλεζέα ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα δεθ 

αζζΪακνθ. 5. Δ ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ ζηκνμ αζδεέμ 

πκν Ϋξκνθ πλκςπβλεζέα ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα εέθαδ 0.2 θκλΫμ (Exp ηκν 1.63) 

ηδελσηελβ απσ ηβθ αθηέζηκδξβ ζξεηδεά πδγαθσηβηα ανηυθ πκν δεθ Ϋξκνθ 

νπελπσθηδα πλκςπβλεζέα δεδκηΫθκν σηδ β βζδεέα, β πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ 

αζδεέα εαδ β δδΪλεεδα ηβμ παλΪεηδαμ πλκςπβλεζέαμ δεθ αζζΪακνθ. 6. Δ ζξεηδεά 

πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ ζηκνμ αζδεέμ πκν Ϋξκνθ 

πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ αζδεέα εέθαδ 0.2 θκλΫμ (Exp ηκν 1.61) ηδελσηελβ απσ ηβθ 

αθηέζηκδξβ ζξεηδεά πδγαθσηβηα ανηυθ πκν δεθ Ϋξκνθ  πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ 

αζδεέα δεδκηΫθκν σηδ β βζδεέα, β πλκςπβλεζέα ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα εαδ β 

δδΪλεεδα ηβμ παλΪεηδαμ πλκςπβλεζέαμ δεθ αζζΪακνθ. ρφιηα: Σκ νπελίκζδεσ 

ίΪλκμ, β ζνξθά εαηαθΪζπζβ εσεεδθκν ελΫαηκμ εαδ ζδπαλυθ ΰενηΪηπθ, β 

νπελίκζδεά εαηαθΪζπζβ αζεκσζ, ηκ εΪπθδζηα, εαδ β Ϋζζεδοβ Ϊζεβζβμ θαέθεηαδ 

θα ενθκκτθηαδ απσ ηδμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ εαδ ηβθ εκνζηκτλα ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

ζηβθ αιηεία κηθξήο θιίκαθαο (small scale fishing) εαδ ζνθδζηκτθ ηκνμ ενλδσηελκνμ 

παλΪΰκθηεμ εδθδτθκν ΰδα ηβθ νΰεέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηβθ αζδεέα. ε επέπεδκ 

αζθΪζεδαμ β παλΪεηδα αζδεέα ηε ηα εαη’ εικξάθ ηδελΪ αζδενηδεΪ ζεΪθβ εαδ ηβθ 

ξεδλπθαεηδεά αζδεέα απκδεδεθτεηαδ ηε ζαθυμ ηεΰαζτηελβ επδεδθδνθσηβηα πμ πλκμ 



 

49 
 

ηβθ πλσεζβζβ αηνξάηαηκμ ζνΰελδηδεΪ ηε πδκ ίδκηβξαθκπκδβηΫθεμ ηκλθΫμ αζδεέαμ 

σππμ εέθαδ β ηΫζβ αζδεέα. Δ ηεζΫηβ ανηά απκηεζεέ ηβθ πλυηβ ηεζΫηβ ΰδα ηβθ 

επαΰΰεζηαηδεά νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ζηβθ εζζβθδεά αζδεέα εαδ παλΪ ηκ ηδελσ 

ηΫΰεγκμ ηκν δεέΰηαησμ ηβμ εαηαΰλΪθεδ αδλΪ ηα ενλδσηελα πλκίζάηαηα εαδ δέθεδ 

ηδα πλυηβ εεηέηβζβ ηεεηβλέπζβμ ηβμ αθΪΰεβμ ΰδα εαζτηελβ νΰεέα εαδ ζνθγάεεμ 

ελΰαζέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηβθ αζδεέα ζηβθ ΒζζΪδα, εαγυμ εαδ ηβθ αθΪΰεβ 

δβηδκνλΰέαμ πλκΰλαηηΪηπθ πλσζβοβμ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Δ αζδεέα εέθαδ ηδα δδδαδηΫλπμ επδεέθδνθβ επαΰΰεζηαηδεά δλαζηβλδσηβηα, ηε νοβζσ 

εέθδνθκ  ησζκ  ΰδα  αηνξάηαηα  σζκ  εαδ  ΰδα  επαΰΰεζηαηδεΪ  εαδ  εθδβηδεΪ  θκζά-

ηαηα [1]. Δ ΒζζΪδα ηδα ξυλα ηδελά πκν σηπμ ξαλαεηβλέαεηαδ απσ δδδαέηελβ 

ηκλθκζκΰέα εαδ γΫζβ ζηβθ θκηδκαθαηκζδεά Μεζσΰεδκ, δδαγΫηεδ 16,000 ξζη 

αεηκΰλαηηάμ ΰεΰκθσμ πκν αλεεέ ΰδα θα πεέζεδ ΰδα ηβθ παλΪδκζά ηβμ ζηβθ αζδεέα. 

Αδελενθυθηαμ ηκ πλκθέζ ηβμ ξυλαμ πμ πλκμ ηκνμ ηκηεέμ ηβμ νΰεέαμ εαδ ηβμ 

αζθΪζεδαμ ζε επέπεδκ επαΰΰεζηαηδεάμ αζδενηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ δδαπδζηυθκνηε 

Ϋθα ζβηαθηδεσ Ϋζζεδηηα εαηαΰλαθάμ ζηκδξεέπθ απσ ηκνμ επέζβηκνμ αλησδδκνμ 

θκλεέμ, σππμ εέθαδ  ηα αζθαζδζηδεΪ ηαηεέα. Οδ έδδκδ κδ αζδεέμ, ηε δεδκηΫθβ ηβθ 

δδδαέηελβ θτζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ, δεθ απκαβηκτθ νπβλεζέεμ νΰεέαμ παλΪ ησθκθ 

σηαθ πλκετοκνθ δδδαδηΫλπμ ζκίαλΪ πλκίζάηαηα νΰεέαμ πξ ηεέακθα 

εαλδδαΰΰεδαεΪ ζνηίΪηαηα ά ζκίαλΪ ελΰαηδεΪ αηνξάηαηα, ηε απκηΫζεζηα θα 

νπΪλξεδ νπκεαηαΰλαθά ησζκ ηπθ αηνξβηΪηπθ σζκ εαδ ηπθ θκζβηΪηπθ ηπθ 

αζδΫπθ. Βπέζβμ, εθυ ηα ζηκδξεέα πκν αθκλκτθ ζηα ελΰαηδεΪ αηνξάηαηα ζηκθ 

εζΪδκ ηβμ αζδεέαμ απκηνπυθκνθ ηδα ηΪζβ ηεέπζβμ εαηΪ ηδμ ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ 

ζηβθ ΒζζΪδα [2] εέθαδ ζβηαθηδεσ β ηεέπζβ ανηά θα ζνθεεηδηβγεέ ηε ηβθ ζβηαθηδεά 

ηεέπζβ ηκν ελΰαηδεκτ δνθαηδεκτ πκν απαζξκζεέηαδ ζηβθ εζζβθδεά αζδεέα ηδμ 

ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ [3]. 

 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

Δ αζδεέα δεζηετεδ ηκθ ελΰαασηεθκ ζε ηδα πκζτπλβ ζταενιβ ηε ηκ πελδίΪζζκθ 

ελΰαζέαμ ηκν. Βέθαδ θαθελσ σηδ κδ ελΰαασηεθκδ ζηβθ αζδεέα εεηέγεθηαδ ζε 

εδθδτθκνμ δδαθκλεηδευθ ηκλθυθ, αθΪζκΰα ηε ηβθ γΫζβ ελΰαζέαμ ηκνμ, ηκ 

αζδενηδεσ ελΰαζεέκ ηε ηκ κπκέκ αζδετκνθ εαδ ηκ εέδκμ ηκν αζδετηαηκμ, ηε ηβθ 

επδεδθδνθσηβηα θα πκδεέζεδ ζβηαθηδεΪ ζε εΪγε πελέπηπζβ. ΒπκηΫθπμ β 

δδδαδηελσηβηα ηβμ αζδενηδεάμ ελΰαζέαμ εέθαδ ειαδλεηδεΪ ζβηαθηδεά παλΪηεηλκμ πκν 

πλΫπεδ θα εεηδηβγεέ ΰδα ηβθ εαηαΰλαθά ησζκ ηπθ παλαΰσθηπθ εδθδτθκν ΰδα ηβθ 

νΰεέα σζκ εαδ ΰδα εεεέθπθ πκν αθκλκτθ ζηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ. ηα 

ζξάηαηα πκν αεκζκνγκτθ ζνθκοέακθηαδ κδ ενλδσηελκδ παλΪΰκθηεμ πκν ζνθγΫηκνθ 

ηβθ δδδαδηελσηβηα ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ αζδενηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ, εαγυμ εαδ κδ 
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ενλδσηελκδ παλΪΰκθηεμ εδθδτθκν ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

ζηβθ αζδεέα ζτηθπθα ηε ηβ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα [4-15]. 

 

 
 

ρήκα 1. Εδδαδηελσηβηεμ αζδενηδεάμ ελΰαζέαμ.   

 



 

51 
 

 
 
ρήκα 2. ΥαληκΰλΪθβζβ εδθδτθπθ επαΰΰεζηαηδεάμ αζδενηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ. 
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Έξκθηαμ πμ ζησξκ α) ηβθ δδελετθβζβ ηπθ ετλδπθ παλαΰσθηπθ εδθδτθκν ΰδα ηβθ 

νΰεέα εαδ ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ αζδεέαμ ζηβθ ΒζζΪδα εαδ 

ί) ηβθ δβηδκνλΰέα ηδαμ ηλΫξκνζαμ ίΪζβμ αθαθκλΪμ ηκν επδπκζαζηκτ ηπθ 

θκζβηΪηπθ πκν εθηκπέακθηαδ ζηκθ εζζβθδεσ πζβγνζησ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηβθ 

αζδεέα πκν γα ξλβζδηετζεδ πδγαθσηαηα ζηβθ ηεεηβλέπζβ ηβμ αθαΰεαδσηβηαμ ΰδα 

πλσζβοβ ζηκθ ηκηΫα ανησ, εεπκθάγβεε cross-sectional ηεζΫηβ ζε ηνξαέκ δεέΰηα 

ελΰαακηΫθπθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ αζδεέαμ ζηβθ ΒζζΪδα. 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

Σκ δεέΰηα ηπθ ελΰαακηΫθπθ πλκάζγε απσ αζηδεΫμ, βηδαζηδεΫμ εαδ αΰλκηδεΫμ 

πελδκξΫμ ηβμ βπεδλπηδεάμ εαδ θβζδπηδεάμ ΒζζΪδαμ εαδ β ηεζΫηβ ζηβλέξγβεε ζε 

πλπησηνπκ ελπηβηαηκζσΰδκ πμ ελενθβηδεσ ελΰαζεέκ. Σκ ελπηβηαηκζσΰδκ 

ίαζέζηβεε α) ζε δεέεηεμ ηκν πλκΰλΪηηαηκμ DIRERAF [16] ΰδα ηκθ ηκηΫα ηβμ 

αζδεέαμ, ί) ζε ελπηβηαηκζσΰδα επδδβηδκζκΰδευθ ηεζεηυθ ηκν Βλΰαζηβλέκν 

Τΰδεδθάμ εαδ Βπδδβηδκζκΰέαμ, ΰ) ζε ίδίζδκΰλαθδεά αθαζεσπβζβ ζξεηδεΪ ηε 

παλΪΰκθηεμ εδθδτθκν ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηβθ 

αζδεέα εαδ δ) ζηβθ εαηΪ Zung Κζέηαεα ΜΫηλβζβμ Άΰξκνμ (Zung Anxiety Scale) [17]. 

Δ  ηΫγκδκμ  ζνζζκΰάμ  ηπθ  δεδκηΫθπθ  άηαθ  θνζδεά  ά  ηβζεθπθδεά  ζνθΫθηενιβ. 

Σκ ηκθηΫζκ ηβμ αθΪζνζβμ πκν επδζΫξγβεε εέθαδ β ζκΰδζηδεά παζδθδλσηβζβ. Δ 

δδελετθβζβ ηπθ παλαΰσθηπθ εδθδτθκν πκν αθκλκτθ ζηβθ νΰεέα εαδ ζηβθ 

αζθΪζεδα ηπθ αζδΫπθ ΰέθεηαδ ηΫζπ ηβμ ζηαηδζηδεάμ αθΪζνζβμ ηε ηβθ ηΫγκδκ ηβμ 

ζκΰδζηδεάμ παζδθδλσηβζβμ. 

Γδα ηκθ Ϋζεΰξκ παλαΰσθηπθ εδθδτθκν πκν αθκλκτθ ζηβθ νΰεέα ηπθ αζδΫπθ, 

κλέακνηε δτκ ειαληβηΫθεμ ηεηαίζβηΫμ:  

α) ΒηθΪθδζβ εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ (κθκηΪακνηε ηβ ηεηαίζβηά πμ TOTAL 

CARDIOVASCULAR εαδ ζε ανηάθ ζνηπελδζαηίΪθκθηαδ ηα ειάμ θκζάηαηα: 

αληβλδαεά νπΫληαζβ, ζηεθαθδαέα θσζκμ, νπελζδπδδαδηέα, ζαεξαλυδβμ δδαίάηβμ)  

εαδ  

ί) ΏθΪπηνιβ εαεκάγκνμ θεκπζαζέαμ  (κθκηΪακνηε ηβ ηεηαίζβηά πμ NEOPLASIA). 

Δ ηεζΫηβ Ϋξεδ αεκζκνγάζεδ ηκνμ εαθσθεμ δεκθηκζκΰέαμ εαδ δαηλδεάμ βγδεάμ 

πλκζηαηετκθηαμ ηα πλκζππδεΪ ζηκδξεέα ηπθ ζνηηεηεξσθηπθ σππμ κλέαεδ β εαζά 

πλαεηδεά ζηβθ δαηλδεά Ϋλενθα. 

Σκ δεέΰηα απκηεζεέηαδ απσ ελΰαασηεθκνμ ζηβθ αζδεέα (αζδεέμ εαδ αζδελΰΪηεμ), 

Ϊθδλεμ εαδ ΰνθαέεεμ, σζπθ ηπθ βζδεδυθ, εθελΰκέ αζδεέμ ά ζνθηαιδκτξκδ. 

νηπζβλυγβεαθ ζνθκζδεΪ 100 ελπηβηαηκζσΰδα εθυ 7 αζδεέμ αλθάγβεαθ θα 

ζνηηεηΪζξκνθ εέηε ειαλξάμ εέηε εαηΪ ηβθ δδΪλεεδα ηβμ ζνθΫθηενιβμ. Έΰδθε 

επδδεκπκέβζβ εαδ ζηαηδζηδεά αθΪζνζβ ηπθ δεδκηΫθπθ ξλβζδηκπκδυθηαμ ηκ spss 

18.0 πλσΰλαηηα ζηαηδζηδεάμ αθΪζνζβμ ηε ηβθ ηΫγκδκ σξδ ζκΰδζηδεάμ 

παζδθδλσηβζβμ. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ  

 

Ώεκζκνγκτθ πελδΰλαθδεκέ πέθαεεμ ηε ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκν δεέΰηαηκμ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ (δβηκΰλαθδεΪ, ελΰαζδαεΪ, εαδ ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ νΰεέαμ ηκν 

δεέΰηαηκμ) εαδ ηβθ τπαλιβ εηπεδλέαμ ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ. 

 
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ΦΤΛΟ  ΏΝΑΡΒ 87 

 (87%) 

ΓΤΝΏΕΚΒ 13  

(13%) 

 

ΜΒΔ ΔΛΕΚΕΏ                            55 ΒΣΔ   (24 - 86 ΒΣΔ) 

ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΔ 

ΚΏΣΏΣΏΔ 

87% ΒΓΓΏΜΟΕ 13% ΏΛΛΟ  

ΣΒΚΝΏ                                        83% ΣΧΝ ΒΓΓΏΜΧΝ 

ΜΟΡΦΧΣΕΚΟ 

ΒΠΕΠΒΑΟ (Έηβ 

ξκζδεάμ 

Φκέηβζβμ) 

62%  

0 - 6 ΒΣΔ 

23%  

7 - 9 ΒΣΔ 

12%   

10 - 12 ΒΣΔ               

3%   

12+ ΒΣΔ 

 

Πίλαθαο 1. ΑβηκΰλαθδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ δεέΰηαηκμ. 

 
ΔΡΓΑΗΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ΣΕΣΛΟ ΏΠΏΥΟΛΔΔ 79% ΏΛΕΒΕ 21% ΏΛΕΒΡΓΏΣΒ 

ΏΛΕΒΕΏ Χ ΚΤΡΕΏ 

ΏΠΏΥΟΛΔΔ 

76%  

ΏΛΕΒΕΏ Χ ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΔ 

ΏΠΏΥΟΛΔΔ 

69% 

ΒΕΑΟ ΏΛΕΒΕΏ 

79%  ΠΏΡΏΚΣΕΏ ΏΛΕΒΕΏ 19%  ΜΒΔ ΏΛΕΒΕΏ  2% ΤΠΒΡΠΟΝΣΕΏ ΏΛΕΒΕΏ  

ΜΒΟ ΟΡΟ ΧΡΧΝ 

ΒΡΓΏΕΏ ΔΜΒΡΔΕΧ 

10.18 ΧΡΒ 

ΜΒΔ ΔΛΕΚΕΏ ΒΝΏΡΞΔ 

ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ 

ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ 

13.9 ΒΣΔ 

ΜΒΟ ΜΔΚΟ ΏΛΕΒΤΣΕΚΧΝ ΚΏΦΧΝ                    10.58 ΜΒΣΡΏ 

                       (ε πκζκζησ 73% ηα ζεΪθβ Ϋξκνθ ηάεκμ <12ηΫηλα) 

ΜΒΔ ΕΥΤ ΜΔΥΏΝΧΝ ΏΛΕΒΤΣΕΚΧΝ ΚΏΦΧΝ             110 ΕΠΠΟΕ 

                        (ε πκζκζησ 42% ηα ζεΪθβ Ϋξκνθ δζξτ <20 έππκνμ) 

ΕΚΏΝΟΠΟΕΔΔ ΏΠΟ ΣΔ 

ΤΝΣΔΡΔΔ ΣΟΤ 

ΏΛΕΒΤΣΕΚΟΤ ΚΏΦΟΤ 

ΟΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ 

81% ΝΏΕ 19% ΟΥΕ 

 

Πίλαθαο 2. ΒλΰαζδαεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ δεέΰηαηκμ. 
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ ΒΝΏ ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ                                         28%                                

 

ΠΡΟΚΛΔΔ ΏΝΏΠΔΡΕΏ ΜΒΣΏ ΏΠΟ ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ              3% 

ΑΕΏΡΚΒΕΏ 

ΏΠΟΤΕΏ 

ΏΠΟ ΣΔΝ 

ΒΡΓΏΕΏ ΛΟΓΧ 

ΏΣΤΥΔΜΏΣΟ 

ΚΏΘΟΛΟΤ 

7.14 % 

 

ΜΒΡΕΚΒ ΧΡΒ  

  35.7% 

ΜΕΏ ΜΒΡΏ 

    3.5% 

ΠΒΡΕΟΣΒΡΒ 

ΏΠΟ ΜΕΏ ΜΒΡΒ 

   50% 

 

Πίλαθαο 3. Βηπεδλέα ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ. 

 

Βέδβ ηπθ αηνξβηΪηπθ πκν εαηαΰλΪθβεαθ απσ ηκ δεέΰηα: 1. Αάΰηαηα (ζεκλπδκέ, 

δλΪεαδθεμ ε.Ϊ.), 2. ΘζαζηδεΪ ηλατηαηα (εέζθλβζβ αΰεδζηλδκτ ά εκεεΪζκν οαλδκτ 

εαηΪ ηβ δδαζκΰά), 3. Πηυζεδμ ηε ά ξπλέμ ζνθκδΪ εαηΪΰηαηα, εαευζεδμ εαδ 

ηλανηαηδζηκέ ηαζαευθ ηκλέπθ (δδαζηλΫηηαηα, λάιβ ηβθέζεκν,  εσοδηκ ηΫθκθηα), 

4. Ράιβ  ηνηπαθδεάμ  ηεηίλΪθβμ,  5. Ώελπηβλδαζηκέ  (δαεητζπθ  Ϊελαμ  ξεδλσμ), 

6. Σλκξαέκ αητξβηα (εαηΪ ηβ δδαδλκηά πλκμ ηκ ηβξαθκνλΰεέκ εΪηπ απσ ζνθγάεεμ 

Ϋθηκθβμ εσππζβμ, τζηελα απσ εζζδηεθδζησ πκν Ϋΰδθε ειαδηέαμ ίζΪίβμ ηκν 

ζεΪθκνμ, 7. Βπεδζσδδκ παλ’ κζέΰκθ πθδΰηκτ.  

 
 

ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ 

ΤΓΒΕΏ 

ΑΒΕΓΜΏΣΟ  

 

 

ΔΛΕΚΕΏΚΒ 

ΟΜΏΑΒ 

>=49 

 

 

50+ 

 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

 

ΟR 

 

 

P - VALUE 

 

BMI ΣΑΞΙΝΟΜΖΖ 
 

ΠΏΥΤΏΡΚΟΕ >30 

 

27% 79% 33% 1.78 0.35 

ΤΠΒΡΐΏΡΟΕ 25-30 

 

40% 60% 45% 0.86 0.98 

ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΟΤ 

ΐΏΡΟΤ 18.5-25 

 

36% 64% 22%   

ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΑ  ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ * 

ΝΏΕ 12% 88% 42% 7.93 0.001 

ΟΥΕ 52% 48% 58%   
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ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ 

ΤΓΒΕΏ 

ΑΒΕΓΜΏΣΟ  

 

 

ΔΛΕΚΕΏΚΒ 

ΟΜΏΑΒ 

>=49 

 

 

50+ 

 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

 

ΟR 

 

 

P - VALUE 

 
ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
 

ΝΏΕ 43% 57% 23% 0.63 0.46 

ΟΥΕ 32% 68% 77% 

 

  

ΜΤΟΚΔΛΔΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

 

ΝΏΕ 

ΟΥΕ 

38% 

28% 

62% 

72% 

71% 

29% 

0.62 0.04 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
 

ΝΏΕ 

 

ΟΥΕ 

33% 

35% 

67% 

 

65% 

18% 

 

82% 

1.09  

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΚΟΖ 
 

ΝΏΕ 

 

ΟΥΕ 

19% 

38% 

81% 

 

62% 

16% 

 

84% 

2.67 0.22 

ΚΟΡ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΔΣΡΖΖ ΑΓΥΟΤ ΚΑΣΑ ZUNG 
 

20 - 29 

 

30 - 47 

30% 

37% 

70% 

 

63% 

33% 

 

67% 

1.37 0.64 

ΠΔΠΟΙΘΖΖ ΟΣΙ Ζ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΖΡΔΑΕΔΙ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ 
 

ΝΏΕ 

 

ΟΥΕ 

35% 

35% 

65% 

 

65% 

69% 

 

31% 

1.03  

 

Πίλαθαο 4. ΥαλαεηβλδζηδεΪ νΰεέαμ δεέΰηαηκμ (OR = Odds ratios,  p-values 2 sides). 

 

* Δ ηεηαίζβηά Total Cardiovascular απκηεζεέ ηδα εκδθά ηεηαίζβηά πκν εεθλΪαεδ 

ηβθ αληβλδαεά νπΫληαζβ εαδ/ά ζηεθαθδαέα θσζκ εαδ/ά νπελζδπδδαδηέα εαδ/ά 

ζαεξαλυδβ δδαίάηβ εαδ δβηδκνλΰάγβεε πλκεεδηΫθκν θα εεηδηάζεδ ηα 

εαλδδαΰΰεδαεΪ θκζάηαηα εαδ ηκνμ πλκδδαγεζδεκτμ  παλΪΰκθηεμ εδθδτθκν ΰδα ηβθ 

εεδάζπζά ηκνμ. Σα πκζκζηΪ ηπθ επδηΫλκνμ ανηυθ θκζβηΪηπθ απκδέδκθηαδ ζηκθ 

πέθαεα 5 πκν αεκζκνγεέ.  
 



 

56 
 

 

ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΝΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΖΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ TOTAL CARDIOVASCULAR 

ΏΡΣΔΡΕΏΚΔ ΤΠΒΡΣΏΔ 26% 

ΤΠΒΡΛΕΠΕΑΏΕΜΕΏ 20% 

ΏΚΥΏΡΧΑΔ ΑΕΏΐΔΣΔ 13% 

ΣΒΦΏΝΕΏΕΏ ΝΟΟ 9% 

 

Πίλαθαο 5. Νκζάηαηα πκν ζνθαπκηεζκτθ ηβ ηεηαίζβηά TOTAL 

CARDIOVASCULAR. 

 
ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

ηκ ηκθηΫζκ εδζΪξγβεε ηδα ζεδλΪ απσ πελδζζσηελεμ απσ 30 ηεηαίζβηΫμ πκν 

αθκλκτζαθ δβηκΰλαθδεΪ ζηκδξεέα, επαΰΰεζηαηδεσ δζηκλδεσ, δδαηλκθδεσ 

ελπηβηαηκζσΰδκ, ξαλαεηβλδζηδεΪ αζδενηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ, δαηλδεσ πλκθέζ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ, εηπεδλέα ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ, δδαηλκθδεσ ελπηβηαηκζσΰδκ εαδ 

εζέηαεα ηΫηλβζβμ Ϊΰξκνμ. ΠαλαεΪηπ απκδέδεηαδ ζε πέθαεεμ β ζηαηδζηδεά 

αθΪζνζβ ζξκζδαζηΫθβ. 

  

Μεηαίζβηά απσελδζβμ ΚΏΡΑΕΏΓΓΒΕΏΚΏ ΝΟΔΜΏΣΏ     

ΜΫγκδκμ επδζκΰάμ νπκδεέΰηαηκμ Forward (Wald)     

Ώλδγησμ παλαηβλάζεπθ (Ν) 83      

ΐάηαηα ΰδα ηκ ηεζδεσ νπσδεδΰηα 3         

ΒπειβΰβηαηδεΫμ ηεηαίζβηΫμ νθηεζ. (B) S.E. Wald p-value OR 

ΔΛΕΚΕΏ ,083 ,023 12,909 ,000 1,087 

ΏΛΒΕΏ_ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΔ(1) 1,363 ,546 6,231 ,013 3,906 

Constant -5,350 1,433 13,938 ,000 ,005 

Πλκζαληκΰά νπκδεέΰηαηκμ   

Hosmer and Lemeshow Goodness 

of fit test 
Chi-square df p-value 

11298 8 ,185 

Pseudo R-squared 
Cox & Snell 

R Square 

Nagelk

erke R 

Square   

,269 ,358   

Omnibus test for model coefficients Chi-square df p-value 

25989 2 ,000 

Classification Table 

    Predicted   

Observed 
OΥΕ 

 

30 

 

12 

 

71,4 

ΝΏΕ 

 

10 

 

31 

 

75,6 

Overal Percentage 

 

 

73,5 

 



 

57 
 

Δπεμεγήζεηο:  

 

• Υλβζδηκπκδάζαηε ηβ ηΫγκδκ επδζκΰάμ νπκδεδΰηΪηπθ forward σπκν ιεεδθυθηαμ 

απσ ηκ ζηαγελσ ηκθηΫζκ πλκζηέγεθηαδ ζε εΪγε ίάηα ηέα- ηέα κδ ζηαηδζηδεΪ 

ζβηαθηδεΫμ ηεηαίζβηΫμ. 

 

• Σκ Hosmer and Lemeshow test εέθαδ Ϋζεΰξκμ εαζάμ πλκζαληκΰάμ ηκν 

νπκδεέΰηαηκμ. Παλαηβλκτηε σηδ δεθ απκλλέπηεηαδ β νπσγεζβ σηδ δεθ νπΪλξεδ 

εαηέα δδαθκλΪ ηεηαιτ ηπθ παλαηβλβγΫθηπθ εαδ ηπθ πλκίζεπσηεθπθ ηδηυθ. 

 

• Σκ Omnibus test for model coefficients  εζΫΰξεδ ηκ εαηΪ πσζκ ηκ ηκθηΫζκ πκν 

ηεζδεΪ πλκζαλησζηβεε δδαθΫλεδ απσ ηκ ζηαγελσ (ανησ δβζαδά πκν πελδΫξεδ ησθκ 

ηβ ζηαγελΪ). Παλαηβλκτηε σηδ απκλλέπηεηαδ β ηβδεθδεά νπσγεζβ σηδ β Deviance 

ηπθ 2 νπκδεδΰηΪηπθ εέθαδ β έδδα. 

 

• Οδ ζνθηεζεζηΫμ pseudo R-squared παέλθκνθ ηδηΫμ ζηκ 0-1. Παλαηβλκτηε σηδ 

εέθαδ αλεεηΪ ηδελσηελκδ απσ ηβ ηκθΪδα, επκηΫθπμ ηκ νπσδεδΰηα δεθ θαέθεηαδ θα 

πλκζαλησαεηαδ ησζκ εαζΪ ζηα ζηκδξεέα. 

 

• Βθηκτηκδμ ηκ classification table εέθαδ δεαθκπκδβηδεσ (sensitivity-specificity). 

 

• Σκ νπσδεδΰηα ζκΰδζηδεάμ παζδθδλσηβζβμ Ϋξεδ ηβ ηκλθά: 

 

 
 
 

 

Έθα Ϊηκηκ πκν β βζδεέα ηκν εέθαδ ηεΰαζτηελβ εαηΪ 1 Ϋηκμ Ϋξεδ OR ΰδα 

εαλδδαΰΰεδαεΪ θκζάηαηα 1,087 ζε ζξΫζβ ηε ηκ ηδελσηελκ Ϊηκηκ. 

Έθα Ϊηκηκ πκν Ϋξεδ ηβθ αζδεέα ζαθ απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ Ϋξεδ ΟR 3,906 ζε 

ζξΫζβ ηε Ϋθα Ϊηκηκ πκν δεθ Ϋξεδ ηβθ αζδεέα ζαθ απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ. Με 

Ϊζζα ζσΰδα β ζνηπζβλπηαηδεά πδγαθσηβηα (β πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ πμ πλκμ ηβ 

πδγαθσηβηα ηβ εηθΪθδζβμ) εηθΪθδζβμ εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ ΰδα Ϋθα Ϊηκηκ 

πκν αζεεέ ηβθ αζδεέα ζαθ απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ δζκτηαδ ηε 3,906 θκλΫμ ηβθ 

αθηέζηκδξβ πδγαθσηβηα ΰδα Ϋθα Ϊηκηκ πκν δεθ ηβθ αζεεέ. 

ΏθαθκλδεΪ ηε ηκ ηκθηΫζκ ηβμ θεκπζαζέαμ β ηΫγκδκμ forward αζζΪ εαδ β backward 

πκν δκεδηΪζαηε δεθ ηπσλεζαθ θα κδβΰάζκνθ ζε Ϋθα εαζΪ κλδζηΫθκ νπσδεδΰηα.  

Βπέζβμ εαδ ζηβθ πελέπηπζβ ηκν ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ δεθ ηπσλεζε ηκ SPSS θα 

δυζεδ ζκΰδεΪ απκηεζΫζηαηα. 
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Μεηαίζβηά απσελδζβμ ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ 

  

Backward stepwise (Wald) 

83 

      

ΜΫγκδκμ επδζκΰάμ νπκδεέΰηαηκμ     

Ώλδγησμ παλαηβλάζεπθ (Ν)     

ΐάηαηα ΰδα ηκ ηεζδεσ νπσδεδΰηα 31         

ΒπειβΰβηαηδεΫμ ηεηαίζβηΫμ νθηεζεζηάμ 

(B) 

S.E. Wald p-value OR 

ΔΛΕΚΕΏ -,096 ,047 4,151 ,042 ,909 

ΠΏΣΒΡΏ_ΏΛΕΒΏ(1) 1,802 ,953 3,573 ,059 6,063 

ΜΔΣΒΡΏ_ΏΛΕΒΏ(1) -2,916 1534 3,616 ,057 ,054 

ΜΒΔ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ(1) -3,905 1618 5,826 ,016 ,020 

ΤΠΒΡΠΟΝΣΕΏ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ(1) -3,940 1477 7,113 ,008 ,019 

ΑΕΏΡΚΒΕΏ_ΠΏΡΏΚΣ_ΠΡΟΤΠΔΡ_ΒΣΔ ,119 ,040 8,690 ,003 1,126 

ΧΜΏΣΕΚΔ_ΏΚΔΔ_ΒΚΣΟ_ΒΡΓΏ

ΕΏ(1) 

-21,173 40192,935 ,000 1,000 ,000 

ΤΥΝΟΣΔΣΏ_ΧΜΏΣ_ΏΚΔΔ(1) 43,075 41322,150 ,000 ,999 5,09E18 

ΤΥΝΟΣΔΣΏ_ΧΜΏΣ_ΏΚΔΔ(2) 19,086 9594,170 ,000 ,998 1,946E8 

ΤΥΝΟΣΔΣΏ_ΧΜΏΣ_ΏΚΔΔ(3) 1,996 14654,429 ,000 1,000 7,357 

ΒΓΥΒΕΡΕΔ(1) -1,361 ,895 2,316 ,128 ,256 

ΜΤΟΚΒΛΒΣΕΚΏ_ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ(1) -1,907 1,201 2,521 ,112 ,149 

Constant -10,527 9594,170 ,000 ,999 ,000 

 

Πλκζαληκΰά νπκδεέΰηαηκμ 

 

Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test 

Chi-

square df p-value 

11,440 8 ,178 

Pseudo R-squared 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square   

,439 ,640   

Omnibus test for model coefficients 

Chi-

square df p-value 

47,933 12 ,000 

 

Classification Table 

 

    Predicted   

ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ ΟΥΕ ΝΏΕ 

Percentage 

Correct 

Oberved 
OΥΕ 59 2 96,7 

ΝΏΕ 5 17 77,3 

Overal Percentage 

 

91,6 
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Με ηβ ηΫγκδκ backward παλαηβλκτηε εθηκτηκδμ σηδ εΪπκδεμ απσ ηδμ ηεηαίζβηΫμ 

πκν επδζΫξηβεαθ εέθαδ ζηαηδζηδεΪ ζβηαθηδεΫμ. Καδ πΪζδ κ αζΰσλδγηκμ stepwise δεθ 

Ϋξεδ ζνΰεζέθεδ εαγυμ νπΪλξκνθ εαδ ζηαηδζηδεΪ αζάηαθηεμ ηεηαίζβηΫμ, εθυ εέθαδ 

δνθαησθ θα νπΪλξκνθ εαδ Ϊζζεμ ηεηαίζβηΫμ ζβηαθηδεΫμ πκν δεθ επδζΫξηβεαθ. 

Βθηκτηκδμ, ηε ίΪζβ ηβ δδαγΫζδηβ πζβλκθκλέα πκν δδαγΫηαηε πλκζαλησζαηε εαδ 

πΪζδ ηκ νπσδεδΰηα ξλβζδηκπκδυθηαμ ηδμ ηεηαίζβηΫμ πκν άηαθ ζηαηδζηδεΪ 

ζβηαθηδεΫμ απσ ηβ backward stepwise ηΫγκδκ. Σα απκηεζΫζηαηα θαέθκθηαδ ζηκθ 

πέθαεα πκν αεκζκνγεέ: 

 

Μεηαίζβηά απσελδζβμ ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ     

ΜΫγκδκμ επδζκΰάμ νπκδεέΰηαηκμ Backward stepwise (Wald) (using 4 preselected variables) 

Ώλδγησμ παλαηβλάζεπθ (Ν) 100   

ΐάηαηα ΰδα ηκ ηεζδεσ νπσδεδΰηα 

 

1 

   

ΒπειβΰβηαηδεΫμ ηεηαίζβηΫμ νθηεζ. (B) S.E. Wald p-value OR 

ΔΛΕΚΕΏ -,060 ,025 5,810 ,016 ,942 

ΜΒΔ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ(1) -1,609 ,665 5,857 ,016 ,200 

ΤΠΒΡΠΟΝΣΕΏ_ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ(1) -1,630 ,798 4,169 ,041 ,196 

ΑΕΏΡΚΒΕΏ_ΠΏΡΏΚΣ_ΠΡΟΤΠΔΡ_ΒΣΔ ,069 ,023 9,256 ,002 1,071 

Constant 3,334 1,602 4,333 ,037 28,06 

Πλκζαληκΰά νπκδεέΰηαηκμ   

Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test 

Chi-

square df p-value 

8,068 8 ,427 

Pseudo R-squared 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square   

,138 ,199   

Omnibus test for model coefficients 

Chi-

square df p-value 

14,867 4 ,005 

 

Classification Table 

 

Predicted 

ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ ΟΥΕ ΝΏΕ Percentage Correct 

Observed 
OΥΕ 68 4 94,4 

ΝΏΕ 21 7 25,0 

Overall Percentage 

 

75,0 
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νθκοέακθηαμ  ηα  ζηαηδζηδεΪ  ζβηαθηδεΪ  απκηεζΫζηαηα  εληβθετκνηε  ηα  ειάμ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ώ. Σκ ηκθηΫζκ ηβμ νΰεέαμ ηε εθαληκΰά ηβμ forward method εαηαζάΰεδ πμ ειάμ πμ 

πλκμ ηβθ ηεηαίζβηά Total Cardiovascular ηπθ εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ ά 

παλαΰσθηπθ εδθδτθκν: 

LOG (ODDS TOTAL CARDIOVASCULAR) = -5,35 + 0,08 * ΔΛΕΚΕΏ +1,36 * 

ΏΛΕΒΕΏ_ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΔ 

(β κπκέα ειβΰεέ ηκ ηκθηΫζκ ζηκ 73,5%) 

πκν: ΔΛΕΚΕΏ = Δ βζδεέα ηκν αζδΫα εαδ ΏΛΕΒΕΏ ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΔ = Δ αζδεέα εέθαδ 

απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ ΰδα ηκθ αζδΫα. To ηκθηΫζκ ανησ εληβθετεηαδ πμ ειάμ : 

 

1. Δ ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ ζηκνμ αζδεέμ πκν 

Ϋξκνθ ηβθ αζδεέα πμ απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ εέθαδ 3.9 θκλΫμ (=Exp ηκν 1.36) 

ηεΰαζτηελβ απσ ηβθ αθηέζηκδξβ ζξεηδεά πδγαθσηβηα ανηυθ πκν δεθ αζξκζκτθηαδ 

απκεζεδζηδεΪ ηε ηβθ αζδεέα, δεδκηΫθκν σηδ Ϋξκνθ ηβθ έδδα βζδεέα. Ώνησ ηπκλεέ θα 

ηαμ δυζεδ ηβθ πζβλκθκλέα σηδ κ ηλσπκμ απάμ πκν απκεηΪ Ϋθαμ αζδΫαμ πκν 

αζξκζεέηαδ απκεζεδζηδεΪ ηε ηβθ αζδεέα έζπμ θα πλκδδαγΫηεδ ζε εαλδδαΰΰεδαεΪ 

θκζάηαηα, σππμ ανηΪ κηαδκπκδάγβεαθ ΰδα ηδμ αθΪΰεεμ ανηάμ ηβμ αθΪζνζβμ. Δ 

εαηαθΪζπζβ αζεκσζ, ηα ζδπαλΪ ΰετηαηα, β εαηαθΪζπζβ ΰζνευθ ζηκ εαρεδ , β 

νπελεσππζβ, β κλγκζηαζέα αζζΪ εαδ β παλαηκθά ζε πελδκλδζηΫθκ ξυλκ ζε 

ζνθδναζησ ηε ηβθ αδνθαηέα ηπθ αζδΫπθ ΰδα ζνζηβηαηδεά Ϊζεβζβ έζπμ εέθαδ ηα 

αέηδα ΰδα ανησ ηκ ετλβηα. 

 

2. ΒΪθ β βζδεέα εθσμ αζδΫα ανιβγεέ εαηΪ 1 Ϋηκμ, β ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ 

εαλδδαΰΰεδαευθ θκζβηΪηπθ ανιΪθεηαδ εαηΪ 8% (Exp ηκν 1.08), δεδκηΫθκν σηδ ηκ 

Ϊηκηκ ανησ δεθ εέξε αζζαΰά ζηκ εαγεζηυμ ηβμ απαζξσζβζβμ ηκν ηε ηβθ αζδεέα 

δβζαδά ειαεκζκνγεέ εαδ εέθαδ εέηε ηελδεΪ εέηε απκεζεδζηδεΪ απαζξκζκτηεθκμ ηε 

ηβθ αζδεέα. 

 

ΐ. Χμ πλκμ ηβθ ειαληβηΫθβ ηεηαίζβηά ΄΄ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ΄΄ πλκΫενοε ηκ ειάμ 

ηκθηΫζκ: 

LOG (ODDS ΒΡΓΏΣΕΚΟ ΏΣΤΥΔΜΏ) = 3,334 - 0,06 * ΔΛΕΚΕΏ -1,61 * 

ΜΒΔ_ΠΡΟΩΠΔΡΒΕΏ -1,63 * ΤΠΒΡΠΟΝΣΕΏ_ΠΡΟΩΠΔΡΒΕΏ +0,07 * 

ΑΕΏΡΚΒΕΏ_ΠΏΡΏΚΣΕΏ_ΠΡΟΩΠΔΡΒΕΏ 

πκν:  

ΏΛΕΒΕΏ ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΔ = Δ αζδεέα εέθαδ απκεζεδζηδεά απαζξσζβζβ ΰδα ηκθ αζδΫα 

ΜΒΔ_ΠΡΟΩΠΔΡΒΕΏ = Δ τπαλιβ πλκςπβλεζέαμ ζηβ ηΫζβ αζδεέα,  

ΤΠΒΡΠΟΝΣΕΏ_ΠΡΟΩΠΔΡΒΕΏ = H τπαλιβ πλκςπβλεζέαμ ζηβθ νπελπσθηδα 

αζδεέα,  

ΑΕΏΡΚΒΕΏ_ΠΏΡΏΚΣΕΏ_ΠΡΟΩΠΔΡΒΕΏ = Δ δδΪλεεδα ηβμ παλΪεηδαμ 

πλκςπβλεζέαμ ηκν αζδΫα ζε Ϋηβ. 
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Δ εληβθεέα ανηκτ ηκν ηκθηΫζκν εέθαδ β ειάμ: 

 

1. Ώθ εΪπκδκμ αζδΫαμ Ϋξεδ εαηΪ Ϋθα Ϋηκμ ηεΰαζτηελβ πλκςπβλεζέα ζηβθ παλΪεηδα 

αζδεέα απσ εΪπκδκθ Ϊζζκ, ησηε β ζξεηδεά πδγαθσηβηα ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ 

ανιΪθεηαδ εαηΪ 7% (Exp ηκν 0.07= 1.07) δεδκηΫθκν σηδ β πλκςπβλεζέα ζηβθ 

νπελπσθηδα αζδεέα εαδ β πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ αζδεέα δεθ αζζΪακνθ. 

 

2. ΒΪθ β βζδεέα ανιβγεέ εαηΪ Ϋθα Ϋηκμ ησηε β ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ 

ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ ηεδυθεηαδ εαηΪ 5.8% (Exp ηκν 0.06= 0.058) δεδκηΫθκν σηδ β 

δδΪλεεδα ηβμ πλκςπβλεζέαμ ζηβθ παλΪεηδα αζδεέα, β πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ 

αζδεέα εαδ β πλκςπβλεζέα ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα δεθ αζζΪακνθ. 

 

3. Δ ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ ζηκνμ αζδεέμ πκν Ϋξκνθ 

πλκςπβλεζέα ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα εέθαδ 0.2 θκλΫμ (Exp ηκν 1.63) ηδελσηελβ 

απσ ηβθ αθηέζηκδξβ ζξεηδεά πδγαθσηβηα ανηυθ πκν δεθ Ϋξκνθ νπελπσθηδα 

πλκςπβλεζέα δεδκηΫθκν σηδ β βζδεέα, β πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ αζδεέα εαδ β 

δδΪλεεδα ηβμ παλΪεηδαμ πλκςπβλεζέαμ δεθ αζζΪακνθ. 

 

4. Δ ζξεηδεά πδγαθσηβηα εηθΪθδζβμ ελΰαηδεκτ αηνξάηαηκμ ζηκνμ αζδεέμ πκν Ϋξκνθ 

πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ αζδεέα εέθαδ 0.2 θκλΫμ (Exp ηκν 1.61) ηδελσηελβ απσ ηβθ 

αθηέζηκδξβ ζξεηδεά πδγαθσηβηα ανηυθ πκν δεθ Ϋξκνθ  πλκςπβλεζέα ζηβ ηΫζβ 

αζδεέα δεδκηΫθκν σηδ β βζδεέα, β πλκςπβλεζέα ζηβθ νπελπσθηδα αζδεέα εαδ β 

δδΪλεεδα ηβμ παλΪεηδαμ πλκςπβλεζέαμ δεθ αζζΪακνθ. 

 

ρφιηα: 

 

Σκ νπελίκζδεσ ίΪλκμ, β ζνξθά εαηαθΪζπζβ εσεεδθκν ελΫαηκμ εαδ ζδπαλυθ 

ΰενηΪηπθ, β νπελίκζδεά εαηαθΪζπζβ αζεκσζ, ηκ εΪπθδζηα, εαδ β Ϋζζεδοβ 

Ϊζεβζβμ θαέθεηαδ θα ενθκκτθηαδ απσ ηδμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ εαδ ηβθ εκνζηκτλα 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηβθ αιηεία κηθξήο θιίκαθαο (small scale fishing) εαδ ζνθδζηκτθ 

ηκνμ ενλδσηελκνμ παλΪΰκθηεμ εδθδτθκν ΰδα ηβθ νΰεέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηβθ 

αζδεέα. 

 

ε επέπεδκ αζθΪζεδαμ, β παλΪεηδα αζδεέα ηε ηα εαη’ εικξάθ ηδελΪ αζδενηδεΪ ζεΪθβ 

εαδ ηβθ ξεδλπθαεηδεά αζδεέα απκδεδεθτεηαδ ηε ζαθυμ ηεΰαζτηελβ επδεδθδνθσηβηα 

πμ πλκμ ηβθ πλσεζβζβ αηνξάηαηκμ ζνΰελδηδεΪ ηε πδκ ίδκηβξαθκπκδβηΫθεμ 

ηκλθΫμ αζδεέαμ σππμ εέθαδ β ηΫζβ αζδεέα.  

 

Δ ηεζΫηβ ανηά απκηεζεέ ηβθ πλυηβ ηεζΫηβ ΰδα ηβθ επαΰΰεζηαηδεά νΰεέα εαδ 

αζθΪζεδα ζηβθ εζζβθδεά αζδεέα. Σκ ηδελσ ηΫΰεγκμ ηκν δεέΰηαηκμ ζνθδζηΪ ζαθυμ 

αδνθαηέα ηβμ ηεζΫηβμ, πζησζκ εέθαδ επαλεΫμ αθεθσμ ΰδα θα εαηαΰλΪοεδ αδλΪ ηα 

ενλδσηελα πλκίζάηαηα πκν εθηκπέακθηαδ εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 
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αζδενηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ εαδ αθεηΫλκν ΰδα θα δυζεδ ηδα πλυηβ εεηέηβζβ 

ηεεηβλέπζβμ ηβμ αθΪΰεβμ ΰδα εαζτηελβ νΰεέα εαδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ ζηβθ αζδεέα ζηβθ ΒζζΪδα, εαγυμ εαδ ΰδα θα εαηαδεέιεδ ηβθ αθΪΰεβ 

δβηδκνλΰέαμ πλκΰλαηηΪηπθ πλσζβοβμ. 
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Abstract: This paper attempts to explore risk factors for the health and safety of 

workers of the fisheries in Greece. It presents a brief collection of the existing 

fisheries law as well as statistics about hazards of the fishing industry. A literature 

review is included on factors that have been registered internationally as a hazard, 

both for causing accidents during fishing, and predisposition to pathological 

expressions of occupational diseases. Protection measures are proposed. A 

sample of audio-visual material is included, recording fishing activities, on which 

risk mapping is attempted. An original questionnaire is formed as a research tool 

approaching a sample of the workforce of fisheries in Greece, including 

demographics, occupational history, a dietary questionnaire, fishing features, 

medical profiles and levels of stress. 100 questionnaires were collected (100 fully 

completed questionnaires plus 7 individuals who refused to participate either 

outset or during the course of completing the questionnaire) in different parts of the 

country, urban, suburban, rural, island regions and regions of mainland Greece. 

Coding of the questionnaire, a description of the sample, and statistical analysis of 

data were done, the latter by using the logistic regression method. The logistic 

regression was done for 3 different models with a dependent variable a) 

Cardiovascular Diseases (Single Variable ΄΄Total cardiovascular΄΄ including arterial 

hypertension, coronary heart disease, hyperlipidemia, and diabetes mellitus), b) 

Cancer (Single Variable NEOPLASIA for different types of cancer), c) Accident 

(ACCIDENT). The first and third model that emerged after the statistical analysis is 

statistically significant, while the model of cancer showed no statistically significant 

effect, neither with forward or backward input parameters in the analysis. That 

certainly can be explained by the small sample size in relation to the frequency of 

cancers in the population. 
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ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ 
Δ ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ 

 
Μπνπηδίθα Δπζπκία εαδ Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο  

 
Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ Τΰδεδθά εαδ ΏζθΪζεδα ηβμ Βλΰαζέαμ. Σηάηα Εαηλδεάμ Α.Π.Θ. 

 

Πεξίιεςε: Έθαμ ξυλκμ ελΰαζέαμ ΰδα θα εέθαδ ζεδηκνλΰδεσμ πλΫπεδ θα πζβλκέ 

εΪπκδεμ πλκδδαΰλαθΫμ πκν νπαΰκλετεδ κ αθηδεεδηεθδεσμ ηκν ζησξκμ. Δ αθΪΰεβ 

ανηά ΰέθεηαδ πδκ επδηαεηδεά ζε ξυλκνμ νΰεέαμ, εαγυμ κ ζησξκμ ζηβθ πλκεεδηΫθβ 

πελέπηπζβ εέθαδ ηκ έδδκ ηκ αΰαγσ ηβμ απάμ ηαμ. Δ ζεδηκνλΰέα εθσμ ξυλκν νΰεέαμ 

εέθαδ αθαΰεαέκ απσ ηβ ηέα πζενλΪ θα ειαζθαζέαεδ ηκ εαζτηελκ δνθαησ νπσίαγλκ 

ΰδα ηβθ θκζβζεέα ηπθ αζγεθυθ εαδ απσ ηβθ Ϊζζβ πζενλΪ θα δδαζθαζέαεδ Ϋθα 

πελδίΪζζκθ αζθΪζεδαμ εαδ νΰδεδθάμ ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζε ανησ. Βδδδεσηελα, 

ζε ηδα ΜκθΪδα Σεξθβηκτ Νεθλκτ (ΜΣΝ) κπκδκνδάπκηε θκζκεκηεέκν ά εζδθδεάμ 

ΰδα θα δδαζθαζδζηκτθ σζα ηα αθπηΫλπ, γα πλΫπεδ θα αεκζκνγκτθηαδ 

ζνΰεεελδηΫθεμ πλκδδαΰλαθΫμ πμ πλκμ ηβθ ξπλκηαιδεά κλΰΪθπζβ, ηκνμ 

πελδίαζζκθηδεκτμ παλΪΰκθηεμ, ηβθ ελΰκθκηέα εαδ ηβθ εεπαέδενζβ ηκν 

αθγλυπδθκν δνθαηδεκτ. ζκθ αθκλΪ ηβθ ξπλκηαιδεά κλΰΪθπζβ ηδαμ ΜΣΝ εέθαδ 

απαλαέηβηκ θα ζβθγκτθ ηΫηλα ΰδα ηκ ζπζησ ζξεδδαζησ σζπθ ηπθ αθαΰεαέπθ 

αδγκνζυθ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθκν ηκν ξυλκν αθαηκθάμ, ηκν ειεηαζηβλέκν, ηκν 

ξυλκν νΰδεδθάμ ηκν πλκζππδεκτ, ηκν ξυλκν πλκεηκδηαζέαμ ηβμ θκζβζεέαμ, ηκν 

ΰλαθεέκν ηβμ πλκρζηαηΫθβμ εαδ ηκν ξυλκν ζηΪζβμ αδελθάμ. Βπέζβμ, ηΫλδηθα 

πλΫπεδ θα ΰέθεδ εαδ ΰδα ηβθ απκγάεβ ηκν νζδεκτ, ηκ ΰλαθεέκ ηπθ δαηλυθ, ηκ ξυλκ 

ελΰαζηβλδαεάμ αθΪζνζβμ, ηκ ξυλκ απκγάεενζβμ εαδ επειελΰαζέαμ ηκν θελκτ, ηβθ 

έδδα ηβθ αέγκνζα αδηκεΪγαλζβμ, ηκνμ δδαδλσηκνμ εαδ ηκνμ ξυλκνμ εθεδλδευθ 

ηβξαθβηΪηπθ. ΒπδπζΫκθ, β κλγά ζεδηκνλΰέα ηδαμ ΜΣΝ ειαζθαζέαεηαδ εαδ απσ ηβθ 

λτγηδζβ ηπθ παλαΰσθηπθ πκν επδελαηκτθ ζηκθ πελδίΪζζκθηα ξυλκ ελΰαζέαμ, 

σππμ εέθαδ ηκ ηδελκεζέηα, β πκδσηβηα ηκν εζπηελδεκτ αΫλα, κ εζδηαηδζησμ, κ 

θπηδζησμ, β παλκξά βζεεηλδεκτ λετηαηκμ εαδ β εαηΪζζβζβ πλκζηαζέα απσ ανησ 

εαδ β δδαξεέλδζβ ηπθ ηκζνζηαηδευθ νζδευθ. Χμ πλκμ ηβθ ελΰκθκηέα εαζσ εέθαδ θα 

ζαηίΪθκθηαδ ηα εαηΪζζβζα ηΫηλα ΰδα ηβθ ηεηαεέθβζβ ηπθ αζγεθυθ εαδ ηβθ 

ξεδλκθαεηδεά δδαεέθβζβ θκληέπθ πλκμ απκθνΰάθ πλσεζβζβμ ηνκζεεζεηδευθ 

παγάζεπθ ζηκ πλκζππδεσ. ΣΫζκμ, ζβηαθηδεσμ παλΪΰκθηαμ κηαζσηβηαμ ηδαμ ΜΣΝ 

εέθαδ β ονξκζκΰδεά ζηάλδιβ ηπθ έδδπθ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ΰδα ηβθ ηεηλέαζβ ηκν 

ελΰαζδαεκτ ζηλεμ εαδ β εεπαέδενζά ηκνμ σξδ ησθκ ζε πλαεηδεΫμ ηεξθδεΫμ αζζΪ 

ζηκθ Ώθγλυπδθκ ηλσπκ αθηδηεηυπδζβμ ηπθ αζγεθυθ ηκνμ. Δ ΜΣΝ ηκν 

Νκζκεκηεέκν Αδδνηκηεέξκν πζβλκέ ηδμ απαλαέηβηεμ πλκδδαΰλαθΫμ ξπλκηαιδεάμ 

κλΰΪθπζβμ, δνθαησηβηεμ ίεζηέπζβμ γα ηπκλκτζαθ θα νπΪλικνθ πμ πλκμ ηκθ 

παλΪΰκθηα ηεηλέαζβμ ηκν ελΰαζδαεκτ ζηλεμ. Βθ εαηαεζεέδδ, β επέηενιβ ηβμ 

κλγσηβηαμ εαδ κηαζσηβηαμ ηδαμ ΜΣΝ εαδ κπκδαζδάπκηε εζδθδεάμ ηκθΪδαμ απαδηεέ 
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ηβθ ζεπηκηελά ηεζΫηβ, ζξεδδαζησ εαδ ηάλβζβ σζπθ εεεέθπθ ηπθ πλκδδαΰλαθυθ 

πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκνμ αζγεθεέμ, ζαηίΪθκθηαμ παλΪζζβζα νπσοβ εαδ ηα Ϊηκηα 

πκν ελΰΪακθηαδ ζε ανησ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Γδα θα ηπκλεέ Ϋθαμ ελΰαζδαεσμ ξυλκμ θα εινπβλεηεέ ηκνμ αθηδεεδηεθδεκτμ 

ζεκπκτμ ΰδα ηκνμ κπκέκνμ Ϋξεδ θηδαξηεέ γα πλΫπεδ θα πζβλκέ εΪπκδεμ 

πλκδδαΰλαθΫμ κδ κπκέεμ νπαΰκλετκθηαδ απσ ηβθ ζνΰεεελδηΫθβ ελΰαζέα εαδ ηδμ 

αθΪΰεεμ πκν εαζεέηαδ θα εινπβλεηάζεδ. Μδα ΜκθΪδα Σεξθβηκτ Νεθλκτ (ΜΣΝ) 

εαζεέηαδ θα εινπβλεηάζεδ ηβθ αθΪΰεβ ΰδα ηεξθβηά αδηκεΪγαλζβ ησζκ ηπθ 

ειπηελδευθ αζγεθυθ πκν πΪζξκνθ απσ ξλσθδα θεθλδεά αθεπΪλεεδα εαδ 

πλκζΫλξκθηαδ ζηβθ ΜΣΝ ΰδα ηαεηδεΫμ ζνθεδλέεμ, σζκ εαδ ηπθ εζπηελδευθ 

αζγεθυθ, ΰδα Ϋεηαεηβ ζνθεδλέα.  Δ ζτθηκηβ πελδΰλαθά ηβμ δδαδδεαζέαμ 

αδηκεΪγαλζβμ ηπθ αζγεθυθ γα ίκβγάζεδ εαη’ αλξΪμ θα ζξβηαηέζκνηε ηδα ΰεθδεά 

εδεσθα ΰδα ηβ ζεδηκνλΰέα ηβμ ΜκθΪδαμ Σεξθβηκτ Νεθλκτ (ΜΣΝ) εαδ ηανησξλκθα γα 

εαηαδεέιεδ ηδμ αθΪΰεεμ ζε ξυλκνμ, νζδεΪ εαδ ηΫζα αζζΪ εαδ αθγλυπδθκ δνθαηδεσ 

πκν πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ηδα ΜΣΝ υζηε θα ηπκλεέ θα αθηαπειΫλξεηαδ ζηκ δδηησ ηβμ 

λσζκ πκν εέθαδ, θα παλΫξεδ ηβθ απαλαέηβηβ εαδ νοβζυθ πλκδδαΰλαθυθ θκζβζεέα 

ηπθ αζγεθυθ, ειαζθαζέακθηαμ ηανησξλκθα Ϋθα νΰδΫμ εαδ αζθαζΫμ ΰδα ηκθ 

ελΰαασηεθκ πελδίΪζζκθ.  

 
ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ηβθ ελΰαζέα ανηά ΰέθεηαδ πλκζπΪγεδα ηδαμ γεπλβηδεάμ πλκζΫΰΰδζβμ ηβμ 

κλΰΪθπζβμ εαδ ζεδηκνλΰέαμ ηδαμ ΜΣΝ πμ πλκμ ηκνμ Ϊικθεμ:  1. ξπλκηαιέα, 2. 

πελδίΪζζκθ, 3. ελΰκθκηέα, 4. αθγλυπδθκμ παλΪΰκθηαμ ζτηθπθα ηε ηδμ 

γεπλβηδεΫμ πλκδδαΰλαθΫμ πκν πλΫπεδ θα πζβλκτθηαδ. Σανησξλκθα ΰέθεηαδ ηεζΫηβ 

πελέπηπζβμ ηβμ ΜΣΝ ηκν Νκζκεκηεέκν Αδδνηκηεέξκν εαηΪ πσζκ εθαλησακθηαδ κδ 

πλκδδαΰλαθΫμ ά νπΪλξκνθ απκεζέζεδμ απ’ ανηΫμ ηΫηκδεμ πκν γα ηπκλκτζαθ θα 

επβλεΪζκνθ ηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ.  

 
ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ (ΜΣΝ) 

 

Ο ειπηελδεσμ αζγεθάμ πλκζΫλξεηαδ ζηβ ΜΣΝ ηε ΕΥ ά ΣΏΥΕ εαδ πελθΪ απσ ηκθ 

πλκγΪζαηκ ηβμ ειπηελδεάμ εδζσδκν, εθυ εΪπκδκμ εζπηελδεσμ αζγεθάμ 

πλκζΫλξεηαδ απσ ηκ δδΪδλκηκ εζπηελδεάμ ενεζκθκλέαμ ηκν θκζκεκηεέκν πκν 

ίλέζεεηαδ εκθηΪ ζηκθ αθεζενζηάλα, κ αζγεθάμ  εαησπδθ κδβΰεέηαδ ζηκθ ξυλκ 

αθαηκθάμ σπκν γα ανΰδζηεέ, γα ειεηαζηεέ, γα πλκεηκδηαζηεέ εαδ γα πελδηΫθεδ, ΰδα 

σζκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα ξλεδαζηεέ, ηΫξλδ θα Ϋλγεδ β ζεδλΪ ηκν ΰδα θα ηπεδ ζηκ 

πλυηκ δδαγΫζδηκ ηβξΪθβηα αδηκεΪγαλζβμ, ανησ ίλέζεεηαδ ζηβθ αέγκνζα 

αδηκεΪγαλζβμ, εεεέ  γα παλαηεέθεδ ΰδα 3-4 υλεμ σζκ δδαλεεέ β ζνθεδλέα 
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αδηκεΪγαλζβμ εαδ γα δεξγεέ ηβθ απαλαέηβηβ θλκθηέδα απσ ηκ δαηλδεσ εαδ 

θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ.  

 
ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ 

 

Οξγάλσζε Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ 

 

Δ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ (ΜΣΝ) εέθαδ κ ξυλκμ σπκν ΰέθεηαδ ηεξθβηΪ β 

αδηκεΪγαλζβ εαδ ηπκλεέ θα εέθαδ κλΰαθδεά ηκθΪδα, εέηε εθσμ ΰεθδεκτ 

θκζκεκηεέκν, εέηε ηδαμ ΰεθδεάμ εζδθδεάμ. ΠλΫπεδ θα εέθαδ ηεθ αθειΪληβηβ απσ ηκ 

ηηάηα ηεξθβηκτ θεθλκτ ά ηβθ παγκζκΰδεά εζδθδεά εαδ ηανησξλκθα θα εέθαδ ετεκζα 

πλκζπεζΪζδηβ απσ εαδ πλκμ ανηΪ. ηβ ΜΣΝ πλκζΫλξκθηαδ ενλέπμ ειπηελδεκέ 

αζγεθεέμ εαδ εζπηελδεκέ ζε πκζτ ηδελσηελκ πκζκζησ ΰδα Ϋεηαεηβ ζνθεδλέα, ΰδ’ 

ανησ γα πλΫπεδ θα ζηεΰΪαεηαδ ζε ξυλκ πλκζδησ απσ ηκνμ ειπηελδεκτμ αζγεθεέμ 

εαδ παλΪζζβζα εκθηΪ ζηκνμ αθεζενζηάλεμ κτηπμ υζηε β ζτθδεζά ηκν ηε ηκνμ 

νπσζκδπκνμ κλσθκνμ εαδ ηηάηαηα ηκν θκζκεκηεέκν θα εέθαδ Ϊηεζβ εαδ β 

ενεζκθκλέα ηπθ αζγεθυθ κηαζά. Σα ηηάηαηα-ξυλκδ ηβμ ΜΣΝ σππμ θαέθκθηαδ 

ζηβθ εδεσθα 1 εέθαδ: Βιπηελδεά Βέζκδκμ, Υυλκμ αθαηκθάμ, Βιεηαζηάλδκ, Υυλκμ 

νΰδεδθάμ πλκζππδεκτ (απκδνηάλδα), Υυλκμ πλκεηκδηαζέαμ θκζβζεέαμ, Υυλκμ 

ΰλαθεέκν πλκρζηαηΫθβμ - ξυλκμ ζηΪζβμ αδεζθυθ, Ώπκγάεβ νζδεκτ, Γλαθεέκ 

δαηλυθ, Υυλκμ ΰδα ελΰαζηάλδκ ηεξθδευθ, Υυλκμ επειελΰαζέαμ θελκτ (υζηπζβ) - 

βηελάζδα απκγάεβ θελκτ, Ώέγκνζα αδηκεΪγαλζβμ, ΑδΪδλκηκμ, Υυλκμ 

ηβξαθβηΪηπθ εθεδλεέαμ. 

 

 
 

Δηθφλα 1. ΚΪηκοβ ΜΣΝ θκζκεκηεέκν Αδδνηκηεέξκν.   
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Υψξνο αλακνλήο 

 

Βέθαδ κ ξυλκμ πκν εινπβλεηεέ ηβθ κηαζά λκά ηπθ αζγεθυθ απσ εαδ πλκμ ηδμ 

γΫζεδμ θκζβζεέαμ εαδ παλκξάμ ηβμ αδηκεΪγαλζβμ, κ ξυλκμ ανησμ γα ζΫΰαηε σηδ 

ζεδηκνλΰεέ πμ δκξεέκ αδλΪθεδαμ, Ϊθ παλαζζβζδζγεέ (ζε αθαζκΰέα) ηε ηκ ηβξαθδεσ 

ηκν δζκδτθαηκ απσ ηβ λενζηκηβξαθδεά, ηε ζεκπσ θα εικηαζτθεδ ηδμ ειΪλζεδμ πκν 

ηνξσθ γα πλκετοκνθ ζηβθ ενεζκθκλέα ηπθ αζγεθυθ, πμ ηΫηκδκ πλΫπεδ θα Ϋξεδ ηδμ 

αθαΰεαέεμ εαδ δεαθΫμ δδαζηΪζεδμ (ξπλβηδεσηβηα) εαδ εθσζκθ Ϋξκνηε θα εΪθκνηε ηε 

λκά πλκζυππθ γα πλΫπεδ θα δβηδκνλΰεέ Ϋθα θδζδεσ πλκμ ηκθ θδζκιεθκτηεθκ  

πελδίΪζζκθ εαδ θα δδαζθαζέαεδ ηδα (θεδδπζά) Ϊθεζβ εαδ ξαζαλπηδεά παλαηκθά, 

αζζΪ ηανησξλκθα θα ηβθ δέθεδ ηβθ Ϊθεζβ εαδ ηβθ αέζγβζβ σηδ εεεέ ηπκλυ θα 

αλΪιπ εαδ δεθ γΫζπ θα ζβεπγυ ΰδαηέ ηε πελδηΫθκνθ ξεδλσηελα. (ΰεΰκθσμ πκν γα 

δβηδκνλΰκτζε απσ ησθκ ηκν δνζαλΫζεεδα). Βδυ β αέγκνζα ανηά εέθαδ ζδηά αζζΪ 

Ϊθεηβ ηε εαγέζηαηα αθαηκθάμ, ηβζεσλαζβ εαδ θηκνζΪπδα εληΪλδα ΰδα ηα 

πλκζππδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ αζγεθυθ, εδυ νπΪλξεδ εαδ Ϋθαμ ανΰσμ αελδίεέαμ ΰδα 

ηκθ Ϋζεΰξκ ηκν ίΪλκνμ ηπθ αζγεθυθ πλδθ εαδ ηεηΪ ηβθ αδηκεΪγαλζβ. ηκ ξυλκ 

ανησ κδ αζγεθεέμ, αλεεηΫμ θκλΫμ, πελδηΫθκνθ ΰδα ζέΰβ υλα, πλδθ απσ ηβθ Ϋθαλιβ ά 

ηεηΪ ηκ ηΫζκμ ηβμ ζνθεδλέαμ.  

 

Δμεηαζηήξην 

 

ηκ ξυλκ ανησ ΰέθεηαδ β εζδθδεά ειΫηαζβ ηπθ αζγεθυθ σηαθ παλαζηεέ αθΪΰεβ, 

ζνθάγπμ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα ηδελσ δπηΪηδκ ηε Ϋθα ειεηαζηδεσ ελείΪηδ πκν δδαγΫηεδ 

εαζσ θπηδζησ. Ο ξυλκμ ανησμ πλκζθΫλεηαδ αεσηβ εαδ ΰδα θα παλαηεέθεδ 

ιαπζπηΫθκμ ζέΰβ υλα εΪπκδκμ αζγεθάμ πκν ηκ Ϋξεδ αθΪΰεβ (πλυηεμ ίκάγεδεμ, 

ζδπκγνηέα ε.Ϊ.). ηκ ξυλκ ανησ νπΪλξκνθ: βζεεηλκεαλδδκΰλΪθκμ, ησθδηκλ ηε 

απδθδδπηά ΰδα ηβ ζνθεξά παλαεκζκτγβζβ ηκν αζγεθκτμ, θκλβησ πδεζσηεηλκ, 

εαλσηζδ θκζβζεέαμ ηε ηα απαλαέηβηα νζδεΪ, δέζεκδ αζζαΰάμ, εαγεηάλεμ εαδ Ϊζζα 

νζδεΪ απαλαέηβηα ΰδα ηβθ παλκξά δαηλδεάμ θλκθηέδαμ εαδ πλυηπθ ίκβγεδυθ.  

 

Υψξνο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ (απνδπηήξηα) 

 

Βέθαδ κ ξυλκμ σπκν ηκ θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ, Ϋξεδ ηβθ δνθαησηβηα θα αζζΪαεδ 

εθδνηαζέα εαηΪ ηβθ πλκζΫζενζβ εαδ απκξυλβζβ ηκν απσ ηβθ ελΰαζέα,  δδαγΫηεδ 

αηκηδεσ εληΪλδκ ΰδα εΪγε θκζβζενηά/ηλδα, σπκν εθαπκγΫηεδ ηα πλκζππδεΪ ηκν 

αθηδεεέηεθα εαδ λκτξα. ηκθ έδδκ ξυλκ ηπκλεέ θα ίλέζεεηαδ εαδ κ ξυλκμ νΰδεδθάμ 

ΰδα ηκ πλκζππδεσ πκν εέθαδ αθειΪληβηκμ απ’ ανησθ ηπθ αζγεθυθ.  

 

Υψξνο πξνεηνηκαζίαο λνζειείαο 

 

ηκ ξυλκ ανησ πλκεηκδηΪαεηαδ β θκζβζεέα ηπθ αζγεθυθ, δδαγΫηεδ Ϋθα πΪΰεκ ηε 

ζνληΪλδα πκν πελδΫξκνθ ηα απαλαέηβηα ΰδα ηβ θκζβζεέα νζδεΪ (ζτλδΰΰεμ, 
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θεθλκεδδΫμ, ΰΪθηδα, ενηέκ απσλλδοβμ αδξηβλυθ αθηδεεδηΫθπθ ε.ζ.π.) ζηκ ξυλκ 

ανησ νπΪλξκνθ επέζβμ θηκνζΪπδα εαδ ονΰεέκ σπκν δδαηβλκτθηαδ ηα θΪληαεα ηπθ 

αζγεθυθ. 

 

Υψξνο γξαθείνπ πξντζηακέλεο - ρψξνο ζηάζεο αδειθψλ 

 

ηκ ξυλκ ανησ θνζΪζζκθηαδ Ϋΰΰλαθα πκν αθκλκτθ ηκνμ αζγεθεέμ, παλαΰΰεζέεμ 

νζδευθ εαδ σηδ Ϊζζκ αθκλΪ ηβ δδκδεβηδεά νπκζηάλδιβ εαδ ζεδηκνλΰέα ηβμ ηκθΪδαμ. 

Ο ξυλκμ ανησμ πλΫπεδ θα Ϋξεδ Ϋπδπζκ ΰλαθεέκ, θηκνζΪπδα αλξεδκγΫηβζβμ, 

ηβζΫθπθκ εαδ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά. ηαθ δεθ νπΪλξεδ ιεξπλδζησμ ξυλκμ 

νπκδκξάμ εαδ ΰλαηηαηεδαεάμ νπκζηάλδιβμ, ηκ λσζκ ανησ αθαζαηίΪθεδ ηκ ΰλαθεέκ 

πλκρζηαηΫθβμ, δβζαδά β πλκρζηαηΫθβ νπκδΫξεηαδ εαδ εαηενγτθεδ αζγεθεέμ εαδ 

ζνθκδκτμ, ζνηπζβλυθεδ ηα απαλαέηβηα Ϋθηνπα, πλκΰλαηηαηέαεδ ηδμ δδΪθκλεμ 

εδδδεΫμ ειεηΪζεδμ ηπθ αζγεθυθ, θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ απκζηκζά ηπθ δεδΰηΪηπθ 

αδηκζβοέαμ ζηα αθηέζηκδξα ελΰαζηάλδα, επδεκδθπθεέ ηε ηκνμ αζθαζδζηδεκτμ 

θκλεέμ ηπθ αζγεθυθ, δδεεπελαδυθεδ νπβλεζδαεΪ Ϋΰΰλαθα, ηβθ αζζβζκΰλαθέα εαδ 

ηβθ ηβζεθπθδεά επδεκδθπθέα ηκν ηηάηαηκμ εαδ σηδ Ϊζζκ ελδγεέ απαλαέηβηκ.  

ε πελέπηπζβ πκν δεθ νπΪλξεδ ιεξπλδζησμ ξυλκμ «ζηΪζβμ αδεζθάμ», ΰδα ηκ 

δδΪζζεδηα ηκν πλκζππδεκτ, ησηε ζηκ ξυλκ ηκν ΰλαθεέκν πλκρζηαηΫθβμ ηπκλεέ θα 

νπΪλξεδ εαδ ηδα ηδελά εκναέθα ΰδα θα εινπβλεηεέ ηκ ζεκπσ ανησ. 

 

Απνζήθε πιηθνχ 

 

ΠλΫπεδ θα εέθαδ ενλτξπλβ, ζεδελά εαδ εθκδδαζηΫθβ ηε πκζζΪ λΪθδα ΰδα ηβ 

ζνζζκΰά, ηαεηκπκέβζβ εαδ θτζαιβ ηπθ εαγαλυθ νζδευθ πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ 

ζηβ αδηκεΪγαλζβ (θτζδΰΰεμ, ΰλαηηΫμ αέηαηκμ, δδαζτηαηα βζεεηλκζνηυθ, κλκέ, 

ε.Ϊ.) ηα νζδεΪ ανηΪ πλκηβγετεδ ηαεηδεΪ β ηεΰΪζβ εεθηλδεά απκγάεβ ηκν 

θκζκεκηεέκν πκν εαζσ γα άηαθ θα ίλέζεεηαδ εκθηΪ ζηβ ηκθΪδα.  

 

Γξαθείν ηαηξψλ 

 

Βέθαδ κ ξυλκμ ηπθ δαηλυθ ηβμ ΜΣΝ, πλΫπεδ θα ίλέζεεηαδ εκθηΪ ζηβθ εεθηλδεά 

αέγκνζα θκζβζεέαμ υζηε σηαθ παλαζηεέ Ϊηεζβ αθΪΰεβ, κδ δαηλκέ θα θηΪθκνθ 

εΰεαέλπμ ζ’ ανηάθ. ηκ ξυλκ ανησ νπΪλξεδ ά απαλαέηβηβ επέπζπζβ ΰδα θα 

δεξγκτθ κδ ΰδαηλκέ ζνθκδκτμ αζγεθεέμ ά Ϊζζκνμ επδζεΫπηεμ εαδ ζνθελΰΪηεμ, 

θνζΪΰκθηαδ κδ θΪεεζκδ ηπθ αζγεθυθ εαδ ηα ελΰαζηβλδαεΪ απκηεζΫζηαηΪ ηκνμ 

σπκν ηεζεηκτθηαδ ζναβηκτθηαδ εαδ ζαηίΪθκθηαδ κδ απκθΪζεδμ  ΰδα ηδμ δαηλδεΫμ 

πλΪιεδμ εαδ ηνξσθ αζζαΰΫμ πκν  γα εθαληκζγκτθ ζηβθ πελαδηΫλπ αδηκεΪγαλζβ 

εαδ θκζβζεέα ηπθ αζγεθυθ.  

Σβθ ενγτθβ ηβμ ΜκθΪδαμ θΫλεδ Βδδδεσμ Νεθλκζσΰκμ (ΦΒΚ107/09.03.1987) ζε 

γΫζβ Αδενγνθηά πκν πζαδζδυθεηαδ απσ ίκβγκτμ δαηλκτμ ηπθ κπκέπθ κ αλδγησμ 
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ειαληΪηαδ απσ ηκ ηΫΰεγκμ ηκν ηηάηαηκμ. Δ ζνθεξάμ παλκνζέα δαηλκτ επδίΪζζεηαδ 

εαγ’ σζβ ηβ δδΪλεεδα ζνθεδλέαμ ηπθ αζγεθυθ. 

 

Υψξνο γηα εξγαζηήξην ηερληθψλ 

 

Μδα ηδελά ηκθΪδα, σππμ εδυ, ηπκλεέ θα ηβ δδαγΫηεδ ηΫηκδκ ξυλκ, ζηβθ 

πελέπηπζβ ανηά, β αθΪΰεβ, ΰδα ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηβμ εαζάμ ζεδηκνλΰέαμ, ΰδα ηβ 

ζνθηάλβζβ εαδ επδδδσλγπζβ ηπθ ηβξαθβηΪηπθ, εαζτπηεηε απσ ειπηελδεσ 

ζνθελΰΪηβ ζνηίείζβηΫθκ ηε ηκ θκζκεκηεέκ. 

 

Υψξνο επεμεξγαζίαο λεξνχ (ψζκσζε) - εκεξήζηα απνζήθε λεξνχ 

 

ηκ ξυλκ ανησ ίλέζεκθηαδ κδ απκγάεεμ θελκτ, ηε δνθαησηβηα απκγάεενζβμ ηβμ 

βηελάζδαμ απαδηκτηεθβμ πκζσηβηαμ εαγυμ εαδ β εΰεαηΪζηαζβ επειελΰαζέαμ ηκν 

θελκτ ηκν δδεητκν ηβμ πσζβμ.  

Σκ θελκτ πκν ξλβζδηκπκδεέηαδ ζηβθ αδηκεΪγαλζβ πελθΪ απσ δδΪθκλα ζηΪδδα εαδ 

ηεγσδκνμ επειελΰαζέαμ εδεσθα 2 σππμ β απκζεζάλνθζβ, ηκ θδζηλΪλδζηα, β 

αθηέζηλκθβ υζηπζβ εαδ κ απδκθδζησμ. Οδ αδηκεαγαλκτηεθκδ Ϊλλπζηκδ πκν 

νπκίΪζζκθηαδ ζε ξλσθδα πελδκδδεά αδηκεΪγαλζβ εεηέγεθηαδ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ 

ζνθεδλέαμ ζε 30 πελέπκν ζέηλα θελκτ ηβθ υλα ά 20000 ζέηλα ηκ ξλσθκ εε ηπθ 

κπκέπθ ηα 19500 ζέηλα εέθαδ θελσ ηβμ πσζβμ, ανησ πελδΫξεδ κνζέεμ πκν εθυ ζ’ Ϋθα 

νΰδΫμ Ϊηκηκ δεθ πλκεαζκτθ ηκ παλαηδελσ ζ’ Ϋθα αδηκεαγαλκτηεθκ ηπκλκτθ θα 

πλκεαζΫζκνθ αθεπαθσλγπηεμ ίζΪίεμ. Δ ξβηδεά ζτζηαζβ ηκν θελκτ ηπθ πσζεπθ 

εαδ β πελδεεηδεσηβηα ηκν ζε δδΪθκλεμ κνζέεμ πκδεέζεδ απσ πελδκξά ζε πελδκξά εαδ 

επβλεΪαεηαδ απσ ηβ γεληκελαζέα, ηκ pΔ, ηδμ ίλκξκπηυζεδμ ε.Ϊ.  επέζβμ πελδΫξεδ 

κνζέεμ πλκελξσηεθεμ απσ ηκνμ αΰπΰκτμ ηεηαθκλΪμ ηκν θελκτ.  

 

 
 

Δηθφλα 2. τζηβηα επειελΰαζέαμ θελκτ πσζβμ. 

 

Πλδθ ηκ θελσ ηκν δδεητκν ηβμ πσζβμ ξλβζδηκπκδβγεέ πμ ηΫζκ ζηβθ δδαδδεαζέα 

αδηκεΪγαλζβμ, πλΫπεδ θα νπκζηεέ ηβθ εαηΪζζβζβ επειελΰαζέα, ηδα πκζτ εαζά 
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ηΫγκδκμ γεπλεέηαδ ανηά ηβμ αθηέζηλκθβμ υζηπζβμ σπκν ηκ θελσ ηεηαεδθεέηαδ 

πελθυθηαμ απσ εδδδεά ηεηίλΪθβ (θέζηλκ) απσ πελδκξά νοβζσηελβμ πζηπηδεάμ 

πέεζβμ (ηβ επειελΰαζηΫθκ θελσ) ζε πελδκξά ξαηβζσηελβμ πζηπηδεάμ πέεζβμ 

(επειελΰαζηΫθκ θελσ,) ΰδα ηβθ εαζζέηελβ απσδκζβ ηβμ ηεγσδκν ζνθδζηΪηαδ β 

απκζεζάλνθζβ ηκν θελκτ πλδθ εαδ κ απδκθδζησμ ηεηΪ ηβθ αθηέζηλκθβ υζηπζβ6. 

 

Αίζνπζα αηκνθάζαξζεο 

 

Βδυ ΰέθκθηαδ κδ ζνθεδλέεμ ηπθ αζγεθυθ, εέθαδ ηδα ηεΰΪζβ αέγκνζα ζηκ εΫθηλκ ηβμ 

κπκέαμ ίλέζεεηαδ κ «ζηαγησμ» ηπθ θκζβζενηυθ εαδ κδ πκζνγλσθεμ ηπθ αζγεθυθ 

πκν εέθαδ δδαηεηαΰηΫθεμ βηδενεζδεΪ ά ζε ζξάηα Π, Ϋηζδ υζηε β παλαεκζκτγβζβ 

σζπθ ηπθ αζγεθυθ θα ΰέθεηαδ ετεκζα.  

Ώζγεθεέμ ηε γεηδεσ αθηδΰσθκ βπαηέηδδαμ (HbsAg+) νπκίΪζζκθηαδ ζε αδηκεΪγαλζβ 

ζε ιεξπλδζηά ηδελσηελβ αέγκνζα, β κπκέα δδαγΫηεδ δδεΫμ ηβμ πκζνγλσθεμ εαδ 

ηβξαθάηαηα αδηκεΪγαλζβμ εαδ δδεσ ηβμ εαλσηζδ θκζβζεέαμ, κδ δτκ αέγκνζεμ 

ξπλέακθηαδ ηε ηεΰΪζκ ζνλσηεθκ παλΪγνλκ Ϋηζδ υζηε θα νπΪλξεδ κπηδεά επαθά 

απσ ηκ ζηαγησ ηπθ θκζβζενηυθ. Ώθ εαδ απαδηεέηαδ ιεξπλδζησμ θκζβζενηάμ  εαδ 

«ζηαγησμ θκζβζενηά», ζηβθ πελέπηπζά ηαμ δεθ νπΪλξεδ. 

Δ πκζνγλσθα θκζβζεέαμ ηααέ ηε ηκ ηβξΪθβηα αδηκεΪγαλζβμ απαδηεέ ξυλκ 

εηίαδκτ 8-9 ηη,  αθΪηεζα ζηδμ πκζνγλσθεμ πλΫπεδ θα νπΪλξεδ απσζηαζβ δτκ 

ηκνζΪξδζηκθ ηΫηλπθ ΰδα ηβθ ηκπκγΫηβζβ παλαίΪθ εαδ ηβθ Ϊηεζβ εαδ απλσζεκπηβ 

πλκζΫΰΰδζβ δδαθσλπθ ζνζεενυθ (βζεεηλκεαλδδκΰλΪθκμ, απδθδδπηάμ ε.Ϊ.), 

εαγυμ επέζβμ εαδ ΰδα θα δδαζθαζέαεηαδ β Ϊθεηβ ενεζκθκλέα ηπθ θκζβζενηυθ 

ΰτλπ απσ ηκθ αζγεθά υζηε θα ηπκλεέ θα δδεθελΰεέ Ϊθεηα ηκνμ απαλαέηβηκνμ 

ξεδλδζηκτμ εαδ ηε ηβ ηεΰαζτηελβ δνθαηά αζθΪζεδα ξπλέμ θα πελδκλέαεηαδ β εέθβζβ 

ηκν απσ ηβ ξπλβηδεσηβηα. 

Οδ πκζνγλσθεμ ηπκλκτθ θα δδαγΫηκνθ δδεσ ηκνμ θπηδζησ (σξδ απαλαέηβηα) εαδ 

ηβξαθδζησ ΰδα ηβθ Ϊηεζβ ηεηαίκζά ηβμ γΫζβμ ηκνμ κλδασθηδα ά Trendemburg 

(νπκηαζδεΪ Ϊηκηα), εΪπκδεμ απσ ηδμ πκζνγλσθεμ δδαγΫηκνθ ανΰσ ΰδα ηκνμ 

αζγεθεέμ πκν δεθ εέθαδ πελδπαηβηδεκέ εαδ δεθ ηπκλκτθ θα ανΰδζηκτθ ζε σλγδα 

γΫζβ, ζε εΪγε γΫζβ πλκίζΫπεηαδ παλκξά κινΰσθκν εαδ πλκξΫηενζβμ.  

Δ αέγκνζα αδηκεΪγαλζβμ πλΫπεδ θα θπηέαεηαδ εαδ θα αελέαεηαδ εαζΪ ησζκ ηε 

θνζδεσ σζκ εαδ ηεξθβησ ηλσπκ εαδ θα δδαγΫηεδ ζτζηβηα εζδηαηδζηκτ, απαλαέηβηκδ 

εέθαδ κδ θδπηάλεμ ητπκν ξεδλκνλΰεέκν ζε εαηΪζζβζεμ γΫζεδμ, εδυ ζηδμ δνκ Ϊελεμ 

ηβμ αέγκνζαμ. 

Οδ ηκέξκδ, β κλκθά, εαδ ηκ πΪηπηα εέθαδ εαζνηηΫθα ηε εαηΪζζβζκ νζδεσ (π.ξ. εδυ 

δΪπεδκ ζδθσζεκνη), υζηε θα εαγαλέακθηαδ εαδ θα απκζνηαέθκθηαδ ετεκζα. 

ΠλκίζΫπεηαδ ζτζηβηα ονξαΰπΰέαμ αζγεθυθ, ηε ηβζεσλαζβ αθΪ δτκ πκζνγλσθεμ 

εαδ αηκηδεΪ αεκνζηδεΪ ΰδα ζσΰκνμ απκθνΰάμ βξκλτπαθζβμ, εδυ ξπλέμ αεκνζηδεΪ 

ησθκ εδεσθα απσ ηβθ ηβζεσλαζβ, εΪγε αζγεθάμ Ϋξεδ ηπλκζηΪ ηκν ηκ αηκηδεσ ηκν 

ηλαπεαΪεδ ΰδα θα ηπκλεέ θα ΰενηαηέαεδ. ΜΫζα ζηβθ αέγκνζα νπΪλξεδ Ϋθα εδδδεσ 

εαλσηζδ ηλΫδζελ εεηΪεηπθ αθαΰευθ ηε ηα απαλαέηβηα νζδεΪ εαδ θΪληαεα ΰδα 
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πλυηεμ ίκάγεδεμ εαδ ΰδα Ϋεηαεηεμ πελδπηυζεδμ σππμ αθηδηεηυπδζβ εαλδδαεάμ 

αθαεκπάμ.  

ηαθ β ηκθΪδα δεθ δδαγΫηεδ ιεξπλδζηά δηαηδκγάεβ, σππμ εδυ, ηκ λσζκ ανησ 

αθαζαηίΪθεδ ηδα ηεΰΪζβ θηκνζΪπα ηε λΪθδα πκν ίλέζεεηαδ ηΫζα ζηβθ αέγκνζα. 

Μδα θηκνζΪπα Ϊηεζβμ πλσζίαζβμ νπΪλξεδ ΰδα ηβθ παλκδδεά απκγάεενζβ 

δδαθσλπθ νζδευθ σππμ θέζηλα εαδ θέζηκνζεμ (πΪθηπμ εαζσ εέθαδ θα ίλέζεκθηαδ 

ανηΫμ κδ θηκνζΪπεμ ηΫζα ζηβθ απκγάεβ νζδεκτ), ΰεΰκθσμ πκν δε ζνηίαέθεδ ζηβθ 

πελέπηπζά ηαμ.  

Σα ξλβζδηκπκδβηΫθα ζεθησθδα ζνζζΫΰκθηαδ ζε Ϋθα ηεΰΪζκ ηλκξάζαηκ εΪδκ ηεηΪ 

ηδμ ζνθεδλέεμ ηπθ αζγεθυθ εαδ απκηαελτθκθηαδ αηΫζπμ απσ ηβθ αέγκνζα.  

ΣΫζκμ κδ απκξεηετζεδμ ζηδμ κπκέεμ εαηαζάΰεδ ηκ νΰλσ αδηκεΪγαλζβμ γα πλΫπεδ θα 

εέθαδ απσ ηΫηκδκ νζδεσ πκν θα ηβ δδαίλυθκθηαδ. 

 

Γηάδξνκνο 

 

Ο δδΪδλκηκμ ηβμ ΜΣΝ γα πλΫπεδ θα Ϋξεδ ηδμ απαλαέηβηεμ δδαζηΪζεδμ εαδ θα εέθαδ 

πΪθηα εζετγελκμ απσ εηπσδδα (σππμ θκλεέα ά εαλσηζδα αζγεθυθ) Ϋηζδ υζηε θα 

ειαζθαζέαεηαδ β ετεκζβ εαδ απλσζεκπηβ ηεηαεέθβζβ εαδ δδΫζενζβ ηπθ αζγεθυθ, 

ηβμ κηΪδαμ νΰεέαμ εαδ ηπθ απαδηκτηεθπθ νζδευθ ηκν ηηάηαηκμ.  

 

1.12 Υψξνο κεραλεκάησλ εθεδξείαο 

 

Θα πλΫπεδ θα νπΪλξεδ ηΫλδηθα ΰδα ξυλκ σπκν γα ηκπκγεηβγκτθ εθεδλδεΪ 

ηβξαθάηαηα ηα κπκέα γα εέθαδ Ϋηκδηα πλκμ ζεδηκνλΰέα αθΪ πΪζα ζηδΰηά, πλΫπεδ 

θα εέθαδ Ϋθα ΰδα εΪγε πΫθηε ηβξαθάηαηα πκν ζεδηκνλΰκτθ, Ϋθα ΰδα ηβθ βπαηδεά 

ηκθΪδα εαδ Ϋθα θκλβησ ηβξΪθβηα ΰδα θα ηεηαθελγεέ ζε Ϊζζα ηηάηαηα σηαθ β 

ηεηαεέθβζβ ηκν αλλυζηκν εέθαδ αδτθαηβ [6]. 

  
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑ, ΦΧΣΗΜΟ, ΑΔΡΗΜΟ) K.Ά. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Σβθ αζθΪζεδα εαδ νΰδεδθά ηπθ ελΰαακηΫθπθ σππμ εαδ ηβθ παλαΰπΰδεσηβηα ηκνμ 

επβλεΪακνθ κλδζηΫθεμ ζνθγάεεμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ελΰαζέαμ εαδ Ϊζζκδ 

παλΪΰκθηεμ, σππμ:  

 β γεληκελαζέα αΫλα,  

 β ζξεηδεά νΰλαζέα ηκν αΫλα 

 β ηαξτηβηα ηκν αΫλα 

 β πκζσηβηα εαδ β πκδσηβηα ηκν θπησμ,  

 κ γσλνίκμ  

 ηκ βζεεηλδεσ λετηα 

 κ ξεδλδζησμ επδεδθδτθπθ νζδευθ εαδ ηΫζπθ 
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Μηθξνθιίκα  

 

Με ηκθ σλκ ηδελκεζέηα εθθκκτηε ηβθ εαηΪζηαζβ ηβμ αηησζθαδλαμ ζ’ Ϋθα κλδζηΫθκ 

(ηδελσ) ξυλκ ελΰαζέαμ, δβζαδά ηδμ εζδηαηκζκΰδεΫμ ζνθγάεεμ ζηκ ξυλκ σπκν 

εδθκτηαζηε εαδ ελΰαασηαζηε. Οδ παλΪΰκθηεμ πκν εαγκλέακνθ εαδ επβλεΪακνθ ηκ 

ηδελκεζέηα εέθαδ β γεληκελαζέα αΫλα, β ζξεηδεά νΰλαζέα, β αεηδθκίκζκτηεθβ 

γελησηβηα, εαδ β ηαξτηβηα ηκν αΫλα.  

Δ γεληκελαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ ηκν ξυλκν ελΰαζέαμ Ϋξεδ Ϊηεζβ ζξΫζβ εαδ 

αζζβζειΪληβζβ ηε ηβ γεληκελαζέα ηκν ζυηαηκμ ηκν ελΰαακηΫθκν, ηε απκηΫζεζηα 

β γεληδεά  εαηαπσθβζβ (ελτκ ά αΫζηβ) ηκν ελΰαακηΫθκν θα Ϋξεδ εαη’ επΫεηαζβ 

αθηέεηνπκ ζηβθ απσδκζβ ηκν αζζΪ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ ηβμ εαζάμ ηκν νΰεέαμ.  

Δ  γεληκελαζέα ηκν ζυηαησμ ηαμ αθείαέθεδ, ησζκ απσ ηβ ηνρεά πλκζπΪγεδα πκν 

εαηαίΪζκνηε ΰδα ηδα ελΰαζέα, σζκ εαδ απσ ηβ νοβζά γεληκελαζέα εαδ ζξεηδεά 

νΰλαζέα αΫλα ηκν πελδίΪζζκθηκμ, αθηέγεηα β γεληκελαζέα ηκν ζυηαηκμ 

εαηείαέθεδ ησζκ ηε ηβθ απκίκζά γελησηβηαμ εαηΪ ηβθ εθέδλπζβ, σζκ εαδ σηαθ β 

γεληκελαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ εέθαδ ηδελσηελβ απ’ ανηά ηκν ζυηαηκμ. Γδα θα 

Ϋξκνηε ηδα εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ, θα θκδυγκνηε νΰδεέμ εαδ θα ηβθ πΫζεδ β 

απσδκζά ηαμ πλΫπεδ θα δδαηβλεέηαδ β γεληδεά δζκλλκπέα ηκν ζυηαηκμ. Δ 

γεληκελαζέα πκν κδ πελδζζσηελκδ Ϊθγλππκδ αδζγΪθκθηαδ Ϊθεηα εαδ πκν εέγδζηαδ 

θα δεαθκπκδεέηαδ ζηκνμ ξυλκνμ ηκν θκζκεκηεέκν ενηαέθεηαδ ζηκνμ 20-24oC εαηΪ 

ηβ δδΪλεεδα ηκν ξεδηυθα εαδ 22-26oC εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν εαζκεαδλδκτ.  

Οδ εθδεδεθνσηεθεμ ηδηΫμ ζξεηδεάμ νΰλαζέαμ ενηαέθκθηαδ ηεηαιτ 35-70%. 

Δ ηαξτηβηα αΫλα πλΫπεδ θα εέθαδ ηεηαιτ 0,2 - 0,3 m/s υζηε ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ θα 

ενεζκθκλεέ εαδ θα αθαθευθεηαδ κ αΫλαμ δδυξθκθηαμ ηβθ απκπθδεηδεά αηησζθαδλα 

εαδ πλκζθΫλκθηαμ ζνθγάεεμ ενθκλέαμ.  

Σβ γεληκελαζέα ηκν ξυλκν εαδ ηκν ζυηαηκμ επβλεΪακνθ κδ ηβξαθΫμ εαδ ηα 

αθηδεεέηεθα πκν ίλέζεκθηαδ ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ αθ ανηΪ εεπΫηπκνθ γελησηβηα 

ησηε αθείαέθεδ β γεληκελαζέα ηκν ξυλκν εαδ αθηαθαεζκτθ γελησηβηα εαδ ζηκνμ 

παλενλδζεκηΫθκνμ  

Οδ παλαπΪθπ παλΪΰκθηεμ ηκν ηδελκεζέηαηκμ ηπκλκτθ θα ηεηλβγκτθ ηε σλΰαθα 

σππμ  ηκ νΰλσηεηλκ, ηκ ζθαδλδεσ γελησηεηλκ εαδ θα ΰέθκνθ κδ απαλαέηβηεμ 

δδκλγυζεδμ υζηε θα δεαθκπκδκτθηαδ ηα ελδηάλδα πκν ηΫγβεαθ. 

Ο εΪγε ξυλκμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ παλΪγνλα ησζκ ΰδα θνζδεσ θπηδζησ σζκ εαδ 

ΰδα ειαελδζησ εαδ ηβθ αθαθΫπζβ ηκν αΫλα [7]. 

 

Δμαεξηζκφο, πνηφηεηα εζσηεξηθνχ αέξα 

 

Πκζζκέ ξβηδεκέ λνπκΰσθκδ παλΪΰκθηεμ ηπκλκτθ θα εέθαδ παλσθηεμ πμ ηέΰηαηα 

ζηκθ εζπηελδεσ αΫλα. Μελδεκέ  απσ ανηκτμ δβηδκνλΰκτθηαδ ζξεδσθ απκεζεδζηδεΪ 

ζηκ εζπηελδεσ, εθυ Ϊζζκδ ηπκλκτθ θα εδζΫζγκνθ ηε ηκθ αΫλα εδδδεΪ εΪθ κδ 

πελδίαζζκθηδεά λτπαθζβ εέθαδ νοβζά. Οδ ετλδκδ ξβηδεκέ λνπκΰσθκδ παλΪΰκθηεμ 

πελδζαηίΪθκνθ ηα αΫλδα πκν παλΪΰκθηαδ απσ ηδμ εατζεδμ. (ΝΟ2, SO2, CO). Οδ 
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κλΰαθδεΫμ πηβηδεΫμ κνζέεμ (VOC) εέθαδ ηδα εαηβΰκλέα πκν πελδζαηίΪθεδ 

πκζνΪλδγηεμ εθυζεδμ σππμ αζεδθαηδεκτμ αλπηαηδεκτμ εαδ ξζπλδπηΫθκνμ 

νδλκΰκθΪθγλαεεμ, αζδεήδεμ, αζεκσζεμ, εζηΫλεμ εαδ εεησθεμ. Οδ ετλδεμ πβΰΫμ ηπθ 

κνζδυθ ανηυθ εέθαδ κδ Ϊθγλππκδ εαδ κδ δλαζηβλδσηβηΫμ ηκνμ, β επέπζπζβ, ηα 

εαγαλδζηδεΪ νζδεΪ, εαδ ηελδεΫμ θκλΫμ ηκ ειπηελδεσ πελδίΪζζκθ. Δ Ϋεγεζβ ηκν 

αθγλυπκν ζ’ ανηΫμ ηδμ κνζέεμ ηπκλεέ θα πλκεαζΫζεδ πκδεδζέα επδπηυζεπθ πκν 

ενηαέθκθηαδ απσ ηδα απζά αδζγβηβλδαεά δδαηαλαξά ηΫξλδ ζκίαλΫμ δδαηαλαξΫμ 

ηβμ νΰεέαμ. Δ ηΫλδηθα ΰδα ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά εθσμ ζπζηκτ ειαελδζηκτ εέθαδ 

πκζτ ζβηαθηδεά. 

 

Κιηκαηηζκφο  

 

Οδ ξυλκδ ηκν θκζκεκηεέκν δδαγΫηκνθ ζτΰξλκθκ εζδηαηδζησ κ κπκέκμ ζξεδδΪαεηαδ 

ΰδα θα λνγηέαεδ ηβ γεληκελαζέα, ηκν αΫλα ηβθ νΰλαζέα, ηβθ αθαθΫπζβ ηκν αΫλα 

εαδ ηβθ εαηαελΪηβζβ (θδζηλΪλδζηα) ηβμ ζεσθβμ ζτηθπθα ηε ηδμ αθΪΰεεμ εΪγε 

ξυλκν. Μδα ηκθΪδα εζδηαηδζηκτ πκν δεθ δεαθκπκδεέ ηδμ ζξεδδαζηδεΫμ ηκν 

ζεδηκνλΰέεμ εαδ πλκδδαΰλαθΫμ ηπκλεέ θα δκθεέηαδ, θα δβηδκνλΰεέ γσλνίκ ά/εαδ θα 

ηβ ζνΰελαηεέ ηβ ζεσθβ εαδ ηα ζπηαηέδδα πκν αδπλκτθηαδ, ηε απκηΫζεζηα 

ηδελκίδαεά λτπαθζβ. Σα ηδελσίδα ζνΰεεθηλυθκθηαδ ηΫζα ζηκ εζδηαηδζηδεσ 

πλκεαζυθηαμ επδδβηέεμ, αζζελΰέεμ, ηβ θσζκ ηπθ ζεΰεπθΪλδπθ ά ηκθ 

απκεαζκτηεθκ πνλεησ ηβμ ΑενηΫλαμ, ανησμ ξαλαεηβλέαεηαδ απσ Ϋθα εκδθσ 

ελνκζσΰβηα πκν εηθαθέαεηαδ ηβ ΑενηΫλα εαδ νπκξπλεέ ζηαδδαεΪ ηε ηκ πΫλαμ ηβμ 

είδκηΪδαμ. Δ πδκ ξαλαεηβλδζηδεά παγκζκΰδεά εαηΪζηαζβ πκν ζνθδΫεηαδ ηε ηβθ 

πκδσηβηα ηκν αΫλα εέθαδ ηκ ζτθδλκηκ ηκν Ϊλλπζηκν εηδλέκν, ξαλαεηβλέαεηαδ απσ 

δδαηαλαξΫμ ηπθ κθγαζηυθ, ηβμ αθυηελβμ αθαπθενζηδεάμ κδκτ (ιβλσηβηα 

κθγαζηυθ εαδ θΪλνΰΰα, λδθδεά απσθλαιβ ά λδθκλλαΰέα), ηκν δΫληαηκμ (ιβλσηβηα 

ελεγδζησμ), θενλδεΫμ εαδ αδζγβηβλδαεΫμ δδαηαλαξΫμ (νπθβζέα πκθκεΫθαζκμ 

δδαηαλαξΫμ ζηβθ σζθλβζβ εαδ ΰετζβ). Σα ζνηπηυηαηα εέθαδ εζαθλΪ εαδ δδαλεκτθ 

ηδμ πελδζζσηελεμ θκλΫμ ζέΰκ, σηπμ ΰέθκθηαδ αδηέα απκνζέαμ ηκν ελΰαασηεθκν απσ 

ηβθ ελΰαζέα ηκν.  

νηπελαζηαηδεΪ Ϋθα εζδηαηδζηδεσ πλΫπεδ θα εέθαδ εαηΪζζβζκν ητπκν εαδ 

ηεΰΫγκνμ ΰδα ηκ ξυλκ ζηκθ κπκέκ γα ηκπκγεηβγεέ θα Ϋξεδ ηεζεηβγεέ Ϋηζδ υζηε θα 

ζαηίΪθεηαδ νπσοβ β ζνΰεΫθηλπζβ αελέπθ αηηυθ εαδ ζεσθβμ ηΫζα ζηκ ξυλκ, θα 

δβηδκνλΰεέ Ϊθεηεμ ελΰαζδαεΫμ ζνθγάεεμ. Βπέζβμ γα πλΫπεδ θα ζνθηβλεέηαδ 

ηαεηδεΪ εαδ θα δδαηβλεέ ηκθ εικπζδζησ ηκν ζε εαζά εαηΪζηαζβ 

ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ηπθ ειαληβηΪηπθ ηκν πκν λνγηέακνθ ηβθ νΰλαζέα.  

 

Φσηηζκφο 

 

Ο εαζσμ θπηδζησμ ζηκθ ελΰαζδαεσ ξυλκ εέθαδ ζβηαθηδεσμ ησζκ ΰδα ηβθ απκθνΰά 

αηνξβηΪηπθ σζκ εαδ ΰδα ηβθ νΰδεδθά ηπθ κθγαζηυθ εαδ ηβθ απκθνΰά εεθενλδζηκτ.  

Ο θνζδεσμ θπηδζησμ ζνθάγπμ δεθ επαλεεέ εαδ β ετλδα ζεδηκνλΰέα ηκν 
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παλαγτλκν εέθαδ ονξκζκΰδεάμ θτζεπμ εαδ ΰδα θνζδεσ ειαελδζησ, κ ηεξθβησμ 

θπηδζησμ επκηΫθπμ απκηεζεέ ηβθ ετλδα πβΰά θπηεδθσηβηαμ εθσμ ξυλκν ΰδα ανησ 

γα πλΫπεδ θα εέθαδ πλκζεεηδεΪ ζξεδδαζηΫθκμ. ηβ ΜΣΝ εαζσμ θπηδζησμ, 

γεπλεέηαδ κ ΰεθδεσμ θπηδζησμ πκν πλκΫλξεηαδ απσ ηβθ κλκθά, ΰδα θα εέθαδ 

απκηεζεζηαηδεσμ κ θπηδζησμ γα πλΫπεδ ηα ηβξαθάηαηα θα Ϋξκνθ ηΫηκδα 

ηκπκγΫηβζβ ζηβθ αέγκνζα Ϋηζδ υζηε: 

 Δ πβΰά θπηδζηκτ θα εέθαδ πέζπ απσ ηβθ πζΪηβ ηκν θκζβζενηά πκν ίλέζεεηαδ 

ΰδα πκζζΫμ υλεμ ηπλκζηΪ ζηκ ηβξΪθβηα 

 Να νπΪλξεδ ηδα κηκδσηκλθβ εαηαθκηά ηκν θπηδζηκτ 

 Να ηβθ εεπΫηπκνθ γελησηβηα 

 Να ηβθ αθηαθαεζΪηαδ ηκ θυμ ζηδμ ζεέεμ επδθΪθεδεμ ηπθ ηβξαθβηΪηπθ εαδ 

ενλέπμ ζηβθ κγσθβ εθδεέιεπθ  

 Σκ ξλυηα ηκν θπησμ θα πζβζδΪαεδ σζκ ηκ δνθαησ ζ’ ανησ ηκν θνζδεκτ 

Δ Ϋθηαζβ θπηδζηκτ ζηβ ηκθΪδα ηεξθβηκτ θεθλκτ σππμ εαδ ζηκνμ πελδζζσηελκνμ 

ελΰαζδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ 500-1000 Lux, εαδ ηπκλεέ θα επδηενξγεέ ίΪζβ ηβμ 

ζβηελδθάμ ηεξθδεάμ ηΫζα ζε ζκΰδεΪ σλδα πκδσηβηαμ εαδ εσζηκνμ. Ο θπηδζησμ 

ηπκλεέ θα δδαηβλβγεέ ενεκζσηελα ζηκ απαδηκτηεθκ επέπεδκ εΪθ κδ ζαηπηάλεμ 

εαγαλέακθηαδ ηαεηδεΪ, επέζβμ γα πλΫπεδ θα αζζΪακθηαδ σζκδ κδ ζαηπηάλεμ ζε 

ηαεηΪ ξλκθδεΪ δδαζηάηαηα πκν εαγκλέακθηαδ απσ ηκ εέδκμ εαδ ηβθ πκδσηβηα ηπθ 

ζαηπηάλπθ εαδ σξδ ησθκ ανηκέ πκν Ϋξκνθ εαεέ, ΰδαηέ ηε ηβθ πΪλκδκ ηκν ξλσθκν, 

αεσηβ εδ αθ δεθ Ϋξκνθ εαεέ,  παλΪΰκνθ ζδΰσηελκ θπμ απσ ηκ αλξδεσ [5]. 

 

Ζιεθηξηθφ ξεχκα 

 

Δ βζεεηλδεά εθΫλΰεδα εέθαδ β ηκλθά εθΫλΰεδαμ πκν  εαηΪ εσλκθ ξλβζδηκπκδεέηαδ 

ζηδμ ηκθΪδεμ νΰεέαμ. Σα βζεεηλδεΪ δέεηνα εαδ β αζσΰδζηβ ξλάζβ ηκνμ ηπκλεέ θα 

πλκεαζΫζεδ αητξβηα ά αεσηα εαδ πνλεαΰδΪ. Ώθ ηκ Ϊηκηκ Ϋλγεδ ζε Ϊηεζβ επαθά 

ηε ηκ βζεεηλδεσ λετηα ηπκλεέ θα πΪγεδ βζεεηλκπζβιέα, αθ ανησ δεθ δδαεκπεέ 

Ϊηεζα. ε πελέπηπζβ εζαηηπηαηδεάμ ησθπζβμ εαδ ίλαξνενεζυηαηκμ εέθαδ 

δνθαησθ θα αθαπηνξηεέ Ϋθηκθβ γελησηβηα ηε απκηΫζεζηα ηβθ πλσεζβζβ ζκίαλάμ 

πνλεαΰδΪμ, ηα αηνξάηαηα ανηΪ κθεέζκθηαδ ζνθάγπμ ζηβθ εαεά ζνθηάλβζβ ά 

παλΪζεδοβ εζΫΰξκν ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν ζνζηάηαηκμ αζθΪζεδαμ ά ζηβθ εαεά 

ξλάζβ ηκν εαδ ηβ ζνηησλθπζβ ζηκνμ δζξτκθηεμ εαθσθεμ αζθαζεέαμ.  

Σα ηβξαθάηαηα σππμ εαδ κδ πκζνγλσθεμ ηβμ ΜΣΝ ζεδηκνλΰκτθ ηε βζεεηλδζησ εαδ 

ΰδα ηβθ απκθνΰά αηνξάηαηκμ απσ ξλάζβ βζεεηλδεκτ λετηαηκμ γα πλΫπεδ [7]: 

 Σα βζεεηλκθσλα εαζυδδα θα εέθαδ εαζνηηΫθα απσ ηκθπηδεσ νζδεσ ηκ κπκέκ θα 

εζΫΰξεηαδ ζνξθΪ απσ ηβθ ηεξθδεά νπβλεζέα ΰδα ηνξσθ θγκλΫμ 

 Να εέθαδ ζηελεπηΫθα ζηκθ ηκέξκ εαδ θα ηβ ζΫλθκθηαδ ζηκ δΪπεδκ 

 ε πελέπηπζβ ηεηαεέθβζβμ ηβξαθάηαηκμ ά πκζνγλσθαμ θα ηβ παηδκτθηαδ ηα 

εαζυδδα 

 Σκ εκνζκτλδαζηα εαδ ηκ ηλΪίβΰηα ηπθ εαζπδέπθ ηπκλεέ επέζβμ θα 

πλκεαζΫζεδ θγκλΫμ ζηκ ηκθπηδεσ νζδεσ ηε ηκ κπκέκ εαζτπηκθηαδ 
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 Να ηβ ξλβζδηκπκδκτθηαδ πλέαεμ πκν δεθ εέθαδ αζθαζεέμ εαδ θα απκθετΰεηαδ β 

ζτθδεζβ ΰνηθυθ εαζπδέπθ ά Ϊζζβ παλσηκδα επδεέθδνθβ εθΫλΰεδα. 

  

Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη κέζσλ, ινηκψδεηο λφζνη 

 

Γδα θα δδαζθαζδζηεέ β αζθΪζεδα ηπθ επαΰΰεζηαηδυθ νΰεέαμ εαδ θα ελαηβγεέ σζκ 

ηκ δνθαησ ζε ξαηβζσηελκ επέπεδκ κ εέθδνθκμ ηπθ αδηαηκΰεθυμ ηεηαδδδσηεθπθ 

ζκδηυιεπθ, γα πλΫπεδ θα ηβλκτθηαδ ζνθεξυμ κδ δδεγθεέμ εαθσθεμ πλσζβοβμ [1].  

Ώνησ ζβηαέθεδ σηδ, 

Σα ζπηαηδεΪ νΰλΪ σζπθ ηπθ αζγεθυθ γα πλΫπεδ θα γεπλκτθηαδ θκλεέμ 

ηδελκκλΰαθδζηυθ (Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, 1998).  

 ΠλΫπεδ θα ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰΪθηδα ηδαμ ξλάζβμ (εαγυμ εαδ πκδδΫμ εαδ ΰναζδΪ 

ζε ηελδεΫμ πελδπηυζεδμ) εαδ  

 ΠλΫπεδ θα ΰέθεηαδ πλκζεεηδεσ πζτζδηκ ηπθ ξελδυθ, πλδθ εαδ ηεηΪ απσ εΪγε 

θκζβζενηδεά δδαδδεαζέα. 

 ΠλΫπεδ ΰδα ηβ ζνζζκΰά δεδΰηΪηπθ αέηαηκμ, θα πλκηδηκτθηαδ εζεδζηΪ 

ζνζηάηαηα πκν νπΪλξκνθ ζηκ εηπσλδκ, σππμ ΰδα παλΪδεδΰηα ηκ Sarstedt 

«Monovette» εαδ ηκ Becton Dickinson «Vacutainer».  

Με ανηΪ ηα ζνζηάηαηα δεθ εέθαδ αθΪΰεβ θα ηκπκγεηβγεέ ηκ αέηα απσ ηβ ζτλδΰΰα 

ζηκ δκεδηαζηδεσ ζπζβθΪλδκ ηε εέθδνθκ ηνξαέκν ηλνπάηαηκμ εαδ πδγαθάμ 

ησζνθζβμ, επεδδά ηκ ζτζηβηα ζνζζκΰάμ αέηαηκμ εαζτπηεδ εαδ ηδμ δτκ ζεδηκνλΰέεμ.  

Δ ξλάζβ ζνλδΰΰυθ εαδ ίεζσθπθ ΰδα ηβ ηεηαθκλΪ ηκν αέηαηκμ ζηκ δκεδηαζηδεσ 

ζπζβθΪλδκ γα πλΫπεδ θα ξλβζδηκπκδεέηαδ ησθκ σηαθ εέθαδ απκζτηπμ απαλαέηβηβ.  

Οδ κδβΰέεμ απαδηκτθ ηα δεέΰηαηα αζγεθυθ, πκν εέθαδ ΰθπζησ σηδ εέθαδ ηκζνζηΫθα 

ηε ΔΕV, βπαηέηδδα ΐ ά C ά Ϊζζκνμ ηδελκκλΰαθδζηκτμ, θα ηκπκγεηκτθηαδ ηΫζα ζε 

εδδδεΫμ ζνζεεναζέεμ, πκν Ϋξκνθ ηδμ ξαλαεηβλδζηδεΫμ εέηλδθεμ επδΰλαθΫμ 

«ηκζνζηΫθκ» εαδ θα εζΫΰξκθηαδ ζηκ ηΫζκμ ηπθ δεδΰηΪηπθ.  

ηβθ κζκεζάλπζβ ηβμ δδαδδεαζέαμ δεθ πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ πλκζπΪγεδα θα 

επαθαηκπκγεηβγεέ ηκ εαπΪεδ ηβμ ίεζσθαμ. Βέθαδ ζεσπδηκ αηΫζπμ ηεηΪ ηβ ξλάζβ 

θα απκλλέπηεηαδ ζηκ εδδδεσ εκνηέ αδξηβλυθ αθηδεεδηΫθπθ. Ο ηλανηαηδζησμ απσ 

ίεζσθα εέθαδ ηδα πελδηηά ηκλθά αηνξάηαηκμ.  

  
ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ 

 

Βλΰκθκηέα εέθαδ κ ηλσπκμ ηεζΫηβμ εαδ ζξεδδαζηκτ ηβμ ελΰαζέαμ ηε ζεκπσ θα 

κλΰαθπγεέ ανηά ηε ηΫηκδκ ηλσπκ υζηε θα αθηαπκελέθεηαδ ζηδμ δεαθσηβηεμ εαδ 

αθΪΰεεμ ηπθ αθγλυππθ πκν ηβθ εεηεζκτθ [7]. 

άηελα παλσηδ β ξεδλκθαεηδεά ελΰαζέα ζε πκζζΫμ πελδπηυζεδμ Ϋξεδ 

αθηδεαηαζηαγεέ απσ ηβξαθΫμ, ζε κλδζηΫθκνμ ξυλκνμ σππμ ανησθ ηκν 

θκζκεκηεέκν δεθ εέθαδ δνθαησθ β αθηδεαηΪζηαζβ ηκν αθγλυπδθκν δνθαηδεκτ.  

ΓεθδεΪ, κδ επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ επδίαλτθκθηαδ ηε ηεΰΪζκ θκληέκ, εαηΪ ηβθ 

ηεηαησπδζβ ηκν αζγεθκτμ απσ ηκ ελείΪηδ ζε ηδα αθαπβλδεά εαλΫεζα ά ζηκ θκλεέκ 
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ά εαηΪ ηβθ αθτοπζβ ηκν αζγεθκτμ ζηκ ελείΪηδ εαδ εαηΪ ηβθ αθτοπζβ ηβμ πζΪηβμ 

ανηκτ εδδδεΪ σηαθ κ αζγεθάμ δε ζνθελΰΪαεηαδ.  

ε κλδζηΫθα ηηάηαηα σππμ ηβμ ΜΣΝ εαδ ΰδα κλδζηΫθεμ ελΰαζέεμ κ θκζβζενηάμ 

επδίαλτθεηαδ ηε ξεδλκθαεηδεά δδαεέθβζβ θκληέπθ.  

ηα πζαέζδα ηκν εθκδδαζηκτ ηβμ αέγκνζαμ ηε νζδεσ, ηεηαεδθκτθ ζηβθ απκγάεβ  

εδίυηδα κλκτ 12 εδζυθ πλκεεδηΫθκν θα ηαεηκπκδάζκνθ ηκ κΰευδεμ νζδεσ πκν 

απαδηεέηαδ ΰδα ηβ ζνθεδλέα ηπθ αζγεθυθ, ζηβ ζνθΫξεδα ηκπκγεηκτθ ηκ νζδεσ ανησ 

ζηκ ηλκξάζαηκ ηλαπεαέδδκ, εαδ ηκ ηεηαθΫλκνθ ζηβθ αέγκνζα ηβμ ηκθΪδαμ.  

Γδα κλδζηΫθεμ ηεγσδκνμ αδηκεΪγαλζβμ απαδηεέηαδ θα ελεηαζηκτθ ζηα ζηαησ ηπθ 

ηβξαθβηΪηπθ τοκνμ δνκ ηΫηλπθ ηα δδαζτηαηα δδηαθγλαεδεκτ θαηλέκν πκν ηκ 

εαγΫθα ανΰέαεδ πΪθπ απσ πΫθηε εδζΪ.  

Ο θκζβζενηάμ ηβμ ΜΣΝ εΪγε θκλΪ πκν Ϋθαμ αζγεθάμ ηεζεδυθεδ ηβ ζνθεδλέα ηκν 

πλΫπεδ θα ίκβγΪ ηκθ Ϊλλπζηκ θα ζβεπγεέ απσ ηβθ πκζνγλσθα, ανησ ΰδαηέ κ 

αδηκεαγαλκτηεθκμ Ϊλλπζηκμ αεσηα εαδ ανησμ πκν ίλέζεεηαδ ζε εαζά θνζδεά 

εαηΪζηαζβ ά Ϋξεδ ηδελά βζδεέα ηεηΪ απσ 3-4 υλεμ αδηκεΪγαλζβμ αδζγΪθεηαδ 

ηκνδδαζηΫθκμ εαδ εαηαίείζβηΫθκμ.  

Βπέζβμ ηβθ υλα πκν πλκεηκδηΪαεδ ηκθ Ϊλλπζηκ ΰδα θα ζνθδεγεέ ηε ηκ ηβξΪθβηα 

ά θα απκζνθδεγεέ απσ ανησ β γΫζβ ηκν ζυηαηκμ ηκν θκζβζενηά εέθαδ Ϊίκζβ 

(αθαΰεΪαεηαδ θα εΪθεδ εΪηοβ) ζσΰπ εαεάμ γΫζβμ τοκνμ ηβμ πκζνγλσθαμ (αλΰεέ 

θα αθείκεαηΫίεδ) ζ’ σζβ ηβ δδΪλεεδα ηβμ ίΪλδδαμ αθαΰεΪαεηαδ θα ζετοεδ 

επαθεδζβηηΫθα εέηε ΰδα θα πζτθεδ ηκ ηβξΪθβηα αδηκεΪγαλζβμ εέηε ΰδα θα ηααΫοεδ 

ηα πλκζππδεΪ αθηδεεέηεθα ηκν αλλυζηκν (παπκτηζδα εαδ ηπαζηκτθδα) 

πλκεεδηΫθκν θα ηκθ δδενεκζτθεδ. 

Οδ παλαπΪθπ ελΰαζέεμ πκν απαδηκτθ ξεδλκθαεηδεά δδαεέθβζβ θκληέπθ, 

απκηεζκτθ εδθδτθκνμ ΰδα ηλανηαηδζησ ηβμ κζθνρεάμ ηκέλαμ ηβμ ζπκθδνζδεάμ 

ζηάζβμ εαδ ΰδα πλσεζβζβ ηνκζεεζεηδευθ παγάζεπθ. Δ κζθναζΰέα εέθαδ β πλυηβ 

αδηέα αθαπβλέαμ ζηκθ πζβγνζησ εΪηπ ηπθ 45 εηυθ, ηκ 20% ηπθ ελΰαηδευθ 

αηνξβηΪηπθ πελδζαηίΪθκνθ ηβθ κζθνρεά ηκέλα ηβμ ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ πμ 

απκηΫζεζηα ηβμ αθτοπζβμ ίαλΫπθ θκληέπθ πκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ηε εαεά 

ηεξθδεά [2]. 

Σκ NIOSHI (National Institute of Occupational Safety and Health) ηπθ Δ.Π.Ώ. 

ηκπκγεηεέ ηδμ ηνκζεεζεηδεΫμ παγάζεδμ ζε δετηελβ γΫζβ ηεηαιτ ηπθ δΫεα 

ζβηαθηδεσηελπθ πλκίζβηΪηπθ νΰεέαμ ζηκνμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ. Ώνησ ζβηαέθεδ 

εαεά πκδσηβηα απάμ ΰδα ηκ Ϊηκηκ πκν νπκθΫλεδ απσ ηΫηκδκν εέδκνμ πλκίζάηαηα 

νΰεέαμ. Χμ ελΰαασηεθκμ πΪζδ, ξαλαεηβλέαεηαδ απσ ξαηβζά παλαΰπΰδεσηβηα ζνξθά 

απκξά απσ ηβθ ελΰαζέα εαδ αζζαΰά γΫζβμ ελΰαζέαμ εέηε πλκζπλδθά  εέηε ησθδηβ. 

Ώνησ ζνθεπΪΰεηαδ Ϋθα ηελΪζηδκ κδεκθκηδεσ εσζηκμ ησζκ ΰδα ηκθ αζθαζδζηδεσ 

θκλΫα ηκν ελΰαασηεθκν σζκ εαδ ΰδα ηβθ επδξεέλβζβ ά κλΰαθδζησ πκν ελΰΪαεηαδ. Δ 

ενλππαρεά Ϋθπζβ Ϋξεδ εεδυζεδ ζνΰεεελδηΫθβ κδβΰέα (90/269 ΒΟΚ) ΰδα ηκθ 

πελδκλδζησ ζε απκδεεηΪ σλδα ηβμ ξεδλκθαεηδεάμ ελΰαζέαμ ζηδμ παλαΰπΰδεΫμ 

δδαδδεαζέεμ δδαεέθβζβμ θκληέπθ. ηβ ξυλα ηαμ β κδβΰέα ανηά Ϋξεδ εθαληκζγεέ ηε 

ηκ Π.Α. 397/94.  
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Οδ ηνκζεεζεηδεΫμ παγάζεδμ αθ εαδ Ϋξκνθ επδζβηαθγεέ ζξεηδεΪ πλσζθαηα, δεθ 

εέθαδ εαδθκτλΰδα θκζκζκΰδεά κθησηβηα [3]. Ο πλυηκμ πκν εαηΫΰλαοε ηβθ τπαλιβ 

ηκνμ ζηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ εέθαδ κ Bernadino Ramazzini, πκν γεπλεέηαδ 

ζάηελα κ γεηεζδπηάμ ηβμ Εαηλδεάμ ηβμ ελΰαζέαμ. ηκ εζαζζδεσ Ϋλΰκ ηκν “Οδ 

αζγΫθεδεμ ηπθ ελΰαηυθ” κ Ramazzini παλαηβλυθηαμ ηκνμ ελΰαζδαεκτμ ξυλκνμ, 

ζναβηυθηαμ ηε ηκνμ ελΰΪηεμ εαδ ζνζξεηέακθηαμ ηβ ζνηπηπηαηκζκΰέα πκν 

παλκνζέαααθ ηε ηβθ Ϋεγεζβ ηκνμ ζε δδΪθκλκνμ παλΪΰκθηεμ ηκν ελΰαζδαεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ, πλκζδδσλδζε ηε ζαθάθεδα ηβ ζξΫζβ ηεηαιτ ηκν ηλσπκν πκν κδ 

αζγεθεέμ ηκν ξλβζδηκπκδκτζαθ ηκ ζυηα ηκνμ εαηΪ ηβθ ελΰαζέα εαδ ηπθ 

ζνηπηπηΪηπθ πκν παλκνζέαααθ.  

“ΚαηΪ ηβ ΰθυηβ ηκν” ΰλΪθεδ κ Ramazzini ηκ 1713, “δτκ εέθαδ κδ αδηέεμ πκν 

πλκεαζκτθ ηδμ πκδεέζεμ εαδ ζκίαλΫμ αζγΫθεδεμ ηπθ ελΰαηυθ...Δ πλυηβ εαδ 

ζκίαλσηελβ αδηέα αθκλΪ ηδμ δδδσηβηεμ ηπθ ξλβζδηκπκδκτηεθπθ κνζδυθ...Δ 

δετηελβ αθκλΪ εεεέθεμ ηδμ ίέαδεμ  εδθάζεδμ εαδ ηδμ αθτζδεεμ εθΫλΰεδεμ πκν 

πλκεαζκτθ αθπηαζέεμ ζηβ δκηά ηκν ζυηαηκμ, ηΫηκδεμ πκν ηε ηκθ εαδλσ 

επΫλξκθηαδ ζκίαλΫμ αζγΫθεδεμ.” Ο Ramazzini εαηΫΰλαοε ηε αελέίεδα ηδμ πδγαθΫμ 

αδηέεμ εαδ ηδμ ηαελκπλσγεζηεμ ζνθΫπεδεμ απσ ηβθ Ϋεγεζβ ζε ξβηδεΫμ κνζέεμ, 

ηκιέθεμ, ζηλεζκΰσθα εαγάεκθηα ά επέπκθεμ ζηΪζεδμ ελΰαζέαμ. Ήδβ ζηδμ αλξΫμ ηκν 

18κν αδ. πλκζδδσλδζε σηδ “παλαηεηαηΫθβ εαγδζηδεά ελΰαζέα”, “αεαηΪπανζηβ 

εέθβζβ ηκν ξελδκτ”, “Ϋθηαζβ/εκτλαζβ ηκν ηναζκτ”, εαγυμ εαδ “ίέαδεμ εαδ Ϊηαεηεμ 

εδθάζεδμ” άηαθ παλΪΰκθηεμ εαγκλδζηδεάμ ζβηαζέαμ ΰδα ηβθ αθΪπηνιβ 

ηνκζεεζεηδευθ παγάζεπθ.  

ηα θκζκεκηεέα ζβηαθηδεσ λσζκ ΰδα ηβθ απκθνΰά, σζκ εέθαδ δνθαησθ, ηΫηκδκν 

εέδκνμ παγάζεπθ παέαεδ ησζκ β δκηά εαδ β κλΰΪθπζά ηβμ ελΰαζέαμ, σζκ εαδ β 

εαηΪληδζβ ηκν ελΰαασηεθκν. Θα πλΫπεδ εκθηΪ ζηβθ εεθηλδεά απκγάεβ ηκν 

θκζκεκηεέκν θα ίλέζεεηαδ αθεζενζηάλαμ ηεΰΪζβμ ξπλβηδεσηβηαμ εαδ θα εέθαδ 

πλκζδησμ ζ’ σζκνμ ηκνμ ξυλκνμ ηκν θκζκεκηεέκν, β απκγάεβ θα εέθαδ ενλτξπλβ 

ηε ηκ δδΪδλκηκ εζετγελκ απσ εηπσδδα εαδ σξδ θα εέθαδ ζηκδίαΰηΫθα ηα νζδεΪ ηε 

ηΫηκδκ ηλσπκ πκν θα εηπκδέακνθ ηβ δδαεέθβζβ ηκνμ ά θα εδθδνθετκνθ θα πΫζκνθ. 

Να νπΪλξκνθ εαηΪζζβζκδ εζετγελκδ ξυλκδ ΰδα ηβ ηεηαεέθβζβ ηπθ αζγεθυθ. Σκ 

δΪπεδκ θα εέθαδ επέπεδκ ξπλέμ αθπηαζέεμ ΰδα ηβθ ετεκζβ δδΫζενζβ θκλεέπθ, 

ηλκξάζαηπθ, εαλκηζδυθ εζπ. Σα ελείΪηδα (σππμ εαδ κδ πκζνγλσθεμ ζηβ ΜΣΝ) θα 

ηπκλκτθ θα λνγηέακθηαδ εαηΪ τοκμ ηε ηβξαθδζηκτμ, απκθετΰκθηαμ Ϋηζδ ηα 

ξαηβζΪ ελείΪηδα ηα κπκέα αθαΰεΪακνθ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζε εΪηοβ ηκν 

ζυηαηκμ. 

Σκ νΰεδκθκηδεσ πλκζππδεσ πλΫπεδ θα εεπαδδετεηαδ [2, 7] ΰδα:  

   ηκ ζπζησ ηλσπκ αθτοπζβμ εαδ ηεηαεέθβζβμ αζγεθυθ,  

 ηβ ξλάζβ νπκδβηΪηπθ ηε ζηαγελσ πΪηβηα ζηκ δΪπεδκ (θα εέθαδ αθηδκζδζγβηδεΪ 

εαδ αθαηκηδεΪ ΰδα ηβθ σζκ ηκ δνθαησθ εαζζέηελβ αθηδηεηυπδζβ ηβμ κλγκζηαζέαμ),  

εαηΪ ηβ ηεηαεέθβζβ ίαλΫπθ αθηδεεδηΫθπθ εέθαδ εαζζέηελα θα πγκτθ απσ ηκ θα 

ηλαίκτθ, εαηΪ ηβθ αθτοπζβ θκληέπθ απσ ηκ δΪπεδκ, εδεσθα 3, πλΫπεδ κδ 

παηκτζεμ θα ίλέζεκθηαδ ζε απσζηαζβ ηεηαιτ ηκνμ εαδ ηκ ζυηα ζε ζπζηά 
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δζκλλκπέα, ΰδα ηβθ αθτοπζβ θκληέκν. Ο εαθσθαμ ζΫεδ: «λέιηε ηκνμ υηκνμ πλκμ ηα 

πέζπ, εΪηοηε ηβθ πζΪηβ ζαμ εαδ ζνΰέζηε ηα ΰσθαηΪ ζαμ ελαηάζηε ηκ θκληέκ σζκ 

πδκ εκθηΪ ζηκ ζηάγκμ εαδ ηεηΪ δζδυζηε ηα πσδδα ζαμ ΰδα θα ζβευζηε ηκ ίΪλκμ 

εθυ δδαηβλεέηε έζδα ηβθ πζΪηβ ζαμ», σπκν εέθαδ δνθαησθ ηκ θκληέκ θα ελαηδΫηαδ ηε 

ηα δνκ ξΫλδα εαδ εκθηΪ ζηκ ζυηα εαηΪ ηβθ αθτοπζβ ηκν θκληέκν πλΫπεδ θα 

απκθετΰεηαδ β πελδζηλκθά ηκν ζυηαηκμ εαδ β εΪηοβ ηβμ ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ. 

 

 

 
 
Δηθφλα 3. Σλσπκμ Ϊλζβμ ίΪλκνμ. 

 

 Οδ ελΰαασηεθκδ πλΫπεδ θα εθβηελυθκθηαδ ΰδα ηκνμ πδγαθκτμ εδθδτθκνμ ηκν 

ηνκζεεζεηδεκτ ζνζηάηαηκμ, ΰδα ηβθ πλσζβοβ ανηυθ πλΫπεδ θα εθηκπέακθηαδ κδ 

αδηέεμ πκν ηδμ πλκεαζκτθ εαδ θα ΰέθκθηαδ δδκλγπηδεΫμ παλεηίΪζεδμ ζηκθ 

ελΰαζδαεσ ξυλκ ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ σξδ ησθκ ηκνμ ΰεθδεκτμ εαθσθεμ 

ζξεδδαζηκτ αζζΪ εαδ ηα δδδαέηελα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηπθ ελΰαακηΫθπθ (θνζδεΪ εαδ 

ονξκζκΰδεΪ) εαδ ηκν αθηδεεδηΫθκν ηε ηκ κπκέκ απαζξκζκτθηαδ. 

ΠλκζβπηδεΪ ηα απκδεεηΪ απσ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ  ίΪλβ εαδ β επδίΪλνθζβ πκν 

πλκεαζκτθ ηπκλκτθ θα ηεηλβγκτθ νπσ εζεΰξσηεθεμ ζνθγάεεμ εαδ ηε ίΪζβ ηδμ 

πζβλκθκλέεμ πκν ζαηίΪθκθηαδ απσ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ, θα εαηαζεεναζηκτθ 

εζέηαεεμ, ελΰαζεέα ηΫηλβζβμ ηβμ ονξκθνζδεάμ επδίΪλνθζβμ ηκν ελΰαασηεθκν. Οδ 

εζέηαεεμ Borg εέθαδ ηα ζνξθσηελα ξλβζδηκπκδκτηεθα «ελΰαζεέα» [5], επδπζΫκθ 

πλΫπεδ θα πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζεπηκηελάμ Ϋζεΰξκμ ηβμ ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ ηε 

εζδθδεά ειΫηαζβ εαδ σπκν ελέθεηαδ απαλαέηβηκ ηε αεηδθκζκΰδεά ΰδα ηβθ εεηέηβζβ 

ηβμ εαηαζζβζσηβηαμ ηκν ελΰαασηεθκν ΰδα ηβ ζνΰεεελδηΫθβ γΫζβ ελΰαζέαμ. Οδ 

ελΰαασηεθκδ πλΫπεδ θα ειεηΪακθηαδ πελδκδδεΪ ΰδα ηβθ πλυδηβ δδΪΰθπζβ ηπθ 

ίζαίυθ ηβμ νΰεέαμ ηκνμ πκν ζνθδΫκθηαδ ηε ηβθ ελΰαζέα ΰδα ηβθ απκηλκπά 
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πελαδηΫλπ επδδεέθπζβμ ηβμ νΰεέαμ ηκνμ εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηβμ 

εαηΪζζβζβμ γελαπενηδεάμ αΰπΰάμ ΰδα ηβθ εδθβηδεά ηκνμ απκεαηΪζηαζβ. 

 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ (ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 

 

Οδ αζγεθεέμ Ϋξκνθ δδεαέπηα θα ζαηίΪθκνθ θλκθηέδα απσ θκζβζενηΫμ δεαθκτμ εαδ 

ΰθυζηεμ σζπθ ηπθ πζενλυθ ηβμ γελαπεέαμ ηε αδηκεΪγαλζβ [1]. Ο θκζβζενηάμ 

εέθαδ κ πδκ ζηεθσμ παλαηβλβηάμ ηκν αζγεθά. Με ηδμ ΰθυζεδμ ηκν, ηβ εηπεδλέα ηκν 

εαδ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά ηκν εαηΪληδζβ αιδκζκΰεέ ηκθ αζγεθά. Ώνηά β αιδκζσΰβζβ 

πελδζαηίΪθεδ ζναάηβζβ αθβζνξδυθ πλδθ ηβ ζνθεδλέα ηκν αζγεθά ΰεθδεΪ ά ΰτλπ 

απσ ηβθ ηεζενηαέα ζνθεδλέα, αθΪΰθπζβ ηκν δδαΰλΪηηαηκμ ηβμ πλκβΰκτηεθβμ ΏΚ 

εαδ ελυηβζβ ΰδα κπκδαδάπκηε πλκίζάηαηα πκν νπάλιαθ ζηκ ηεζκδδΪζηβηα. Δ 

ηΫηλβζβ ηβμ αληβλδαεάμ πέεζβμ, ηπθ νΰλυθ εαδ β εζδθδεά αιδκζσΰβζβ ζνηίΪζζκνθ 

ζηβ ζπζηά αιδκζσΰβζβ ηκν ιβλκτ (δδαθδεκτ) ίΪλκνμ ηκν αζγεθά. Πλδθ απσ εΪγε 

θζείκεΫθηδζβ ΰέθεηαδ ζεπηκηελάμ θνζδεά ειΫηαζβ ηβμ θέζηκνζαμ 

(αληβλδκθζείδεάμ) ΰδα θα εθηκπδζηκτθ πδγαθΪ ζβηεέα κδδάηαηκμ ά ζκέηπιβμ. 

Βπέζβμ εζΫΰξεηαδ β τπαλιβ αδηαηδεάμ λκάμ ζηβ θέζηκνζα ηε ηβθ παλκνζέα 

«λέακν». Βνγτθβ ηκν θκζβζενηά εέθαδ: β δδαηάλβζβ ηβμ δδαίαησηβηαμ ηκν 

εαγεηάλα, β εεπαέδενζβ ηκν αζγεθά, β πλσζβοβ ζκέηπιβμ εαδ β πλυδηβ 

παλΫηίαζβ σηαθ νπΪλιεδ ζκέηπιβ. Οδ δειδσηβηεμ επκηΫθπμ πκν απαδηκτθηαδ ΰδα 

ηβθ παλκξά ειαηκηδεενηΫθβμ θκζβζενηδεάμ θλκθηέδαμ ζε αζγεθεέμ ηε ΏΚ δεθ 

ηπκλκτθ θα ηεηλβγκτθ ησθκ απσ ηβθ δεαθσηβηα ηκν θκζβζενηά θα ζηάζεδ εαδ θα 

ξλβζδηκπκδάζεδ ηκ ηβξΪθβηα αδηκεΪγαλζβμ ά ηε ηβθ δεαθσηβηα θα ηλνπάζεδ ηκθ 

αζγεθά ΰδα πλυηβ θκλΪ. Ο θκζβζενηάμ ηβμ ΜΣΝ γα πλΫπεδ ζνθεξυμ θα ανιΪθεδ 

ηδμ ΰθυζεδμ ηκν ΰδα θα ηπκλεέ θα αθηαπειΫζγεδ ζηδμ ανιβηΫθεμ απαδηάζεδμ ηκν 

επαΰΰΫζηαησμ ηκν. ησξκμ ηκν εέθαδ θα πεητξεδ Ϋθα ζνθδναζησ δειδκηάηπθ, 

ΰθυζεπθ εαδ ζνηπελδθκλυθ πκν κδβΰκτθ ζε εθαληκΰά ειεδδδεενηΫθβμ εαδ 

νοβζάμ πκδσηβηαμ θλκθηέδαμ.  

 
ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΡΔ ΣΖ ΜΣΝ 

 

Σκ θκζκεκηεέκ ηπκλεέ θα ξαλαεηβλδζγεέ «ίαλδΪ ίδκηβξαθέα» ηε ηκνμ 

ελΰαασηεθκνμ ζηκθ νΰεδκθκηδεσ ηκηΫα θα εέθαδ εεηεγεδηΫθκδ ζε ζκίαλκτμ 

επαΰΰεζηαηδεκτμ εδθδτθκνμ. Οδ εέθδνθκδ ανηκέ απκηεζκτθ απεδζά ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ 

αζθΪζεδα ηκνμ ζηβθ ελΰαζέα, αθκτ κδ ελΰαασηεθκδ ζηδμ νπβλεζέεμ παλκξάμ 

θλκθηέδαμ νΰεέαμ γΫηκνθ πμ πλπηαλξδεσ ηΫζβηΪ ηκνμ ηβ ίεζηέπζβ ηβμ 

εαηΪζηαζβμ ηβμ νΰεέαμ ηπθ αζγεθυθ ηκνμ πκζζΫμ θκλΫμ ζε ίΪλκμ ηβμ δδεάμ ηκνμ 

νΰεέαμ. Σκ ελΰαζδαεσ ζηλεμ πμ ονξκεκδθπθδεσμ παλΪΰκθηαμ εδθδτθκν δεθ εέθαδ 

ησθκ Ϋθαμ απσ ηκνμ πδκ ζνξθκτμ εαδ ανιαθσηεθκνμ ζηδμ ηΫλεμ ηαμ εδθδτθκνμ 

αζζΪ ζνΰξλσθπμ Ϋθαμ απσ ηκνμ πδκ δτζεκζα αθαΰθπλέζδηκνμ. Καδ ανησ ΰδαηέ κδ 

αδηδκζκΰδεκέ παλΪΰκθηεμ ηκν ζηλεμ εέθαδ ζνθΪληβζβ ηβμ εκδθπθδεκπκζδηδζηδεάμ 

εκνζηκτλαμ ηβμ εΪγε ξυλαμ, ηπθ δδδαέηελπθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηκν εΪγε 
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επαΰΰΫζηαηκμ, ηπθ δδδαέηελπθ ελΰαζδαευθ ζνθγβευθ ηκν εΪγε επαΰΰεζηαηδεκτ 

ξυλκν εαδ ηπθ δδδκζνΰελαζδυθ ηκν εΪγε αησηκν [4]. 

Με ηκθ σλκ ζηλεμ εθθκκτηε ηδα εαηΪζηαζβ πκν δβηδκνλΰεέ ονξκζπηαηδεά 

αθηέδλαζβ ηκν κλΰαθδζηκτ. Σκ ζηλεμ ίΫίαδα ηπκλεέ πμ Ϋθα ίαγησ θα εέθαδ γεηδεσ 

εΪθ εέθαδ ηδελσ ζε Ϋθηαζβ εαδ δδΪλεεδα. Έηζδ πγεέ ηκ Ϊηκηκ θα εέθαδ εθελΰβηδεσ 

δβηδκνλΰδεσ εαδ παλαΰπΰδεσ απαθηυθηαμ ζηδμ πλκεζάζεδμ εαδ ηα θΫα δεδκηΫθα 

ηβμ απάμ.  Σκ αλθβηδεσ σηπμ ζηλεμ ηπζκεΪλεδ ηκθ κλΰαθδζησ εαδ δδαηαλΪζζεδ ηβθ 

αληκθέα εαδ δζκλλκπέα ηκν πθετηαηκμ εαδ ηκν ζυηαηκμ. 

Σκ πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ απκηεζεέ ηδα απσ ηδμ ζβηαθηδεσηελεμ πβΰΫμ ξλσθδκν 

ζηλεμ. Σκ ελΰαζδαεσ ζηλεμ Ϋξεδ κλδζηεέ πμ ηκ ζηλεμ πκν κθεέζεηαδ ζηβθ ελΰαζέα 

εαδ παλκνζδΪαεηαδ σηαθ κδ απαδηάζεδμ πκν κθεέζκθηαδ ζε παλΪΰκθηεμ ελΰαζέαμ 

ιεπελθκτθ ηβθ δεαθσηβηα αθηδηεηυπδζβμ ά εζΫΰξκν ηβμ εαηΪζηαζβμ εαδ Ϋξεδ 

νπκεεδηεθδεά ηκλθά εαγυμ ηα έδδα δεδκηΫθα ΰδα Ϊζζκνμ απκηεζκτθ πβΰά ζηλεμ 

εθυ ΰδα Ϊζζκνμ σξδ.  

Σκ ζηλεμ απκηεζεέ ηκ δετηελκ ζε ζνξθσηβηα πλσίζβηα νΰεέαμ πκν αθκλΪ ζηκ 

ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ. Τπκζκΰέαεηαδ σηδ ηκ 20% (Ϋθαμ ζηκνμ πΫθηε πελέπκν) ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ ζηβθ ΒΒ ίδυθεδ ελΰαζδαεσ ζηλεμ. Σκ ζηλεμ κδβΰεέ ηκ Ϊηκηκ ζε 

ηεδπηΫθβ παλαΰπΰδεσηβηα εέηε ζσΰπ απκνζδαζηκτ απσ ηβθ ελΰαζέα εέηε ζσΰπ 

ζνθαδζγβηαηδεάμ δνζθκλέαμ. Ώεσηα ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ηκ Ϊηκηκ ζε αθγνΰδεδθΫμ 

ζνηπελδθκλΫμ σππμ β εαηαθΪζπζβ αζεκσζ ά εαπθέζηαηκμ, αθεπαλεκτμ τπθκν, 

παλΪζβοβμ ΰενηΪηπθ, απκνζέα Ϊζεβζβμ ε.Ϊ. Βεησμ ανηκτ ηέα ξλσθδα 

ζηλεζκΰσθα εαηΪζηαζβ ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζηβθ εηθΪθδζβ αζγΫθεδαμ ά ζηβθ 

επδδεέθπζβ άδβ νπΪλξκνζαμ (π.ξ. εαλδδαΰΰεδαεΪ θκζάηαηα) ά αεσηα εαδ ζε 

ελΰαηδεσ αητξβηα [4]. Οδ επηΪ ετλδεμ πβΰΫμ ζηλεμ πκν Ϋξκνθ αθαΰθπλδζηεέ ζηκ 

επΪΰΰεζηα ηβμ θκζβζενηδεάμ εέθαδ:  

  επαθά ηε ηκ γΪθαηκ,  

 δδαηΪξεμ ηε ηκνμ ΰδαηλκτμ,  

  Ϋζζεδοβ νπκζηάλδιβμ,  

αζγεθκτμ,  

 δδαηΪξεμ ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ,  

 ανιβηΫθκμ θσληκμ ελΰαζέαμ,  

 αίείαδσηβηα ζξεηδεΪ ηε ηβ γελαπεέα ηπθ αζγεθυθ.  

Σκ ζηλεμ Ϋξεδ επδπηυζεδμ εαδ ζηβ ζπηαηδεά νΰεέα ζσΰπ ατιβζβμ ηπθ κληκθυθ ηκν 

ζηλεμ εαδ ηβμ αζζαΰάμ ζνηπελδθκλΪμ νΰεέαμ. Υπλέακθηαδ ζε Ϊηεζεμ εαδ 

ηαελκπλσγεζηεμ. ηδμ Ϊηεζεμ πελδπηυζεδμ πελδζαηίΪθκθηαδ πλκίζάηαηα σππμ κ 

πσθκμ ζηβθ πζΪηβ, ηνρεκέ ζπαζηκέ, ηαξνπαζηέεμ, πκθκεΫθαζκμ, δεληαηδεΪ 

ειαθγάηαηα, ατιβζβ ηπθ δδαηαλαξυθ ηκν τπθκν, δτζπθκδα, εθδδλυζεδμ, ηδα 

ΰεθδεά ηνρεά Ϋθηαζβ πκν ζνθδΫεηαδ ηε ηβθ ονξκεδθβηδεά αθβζνξέα εαδ 

αθδεαθσηβηα ξαζΪλπζβμ, ζεικναζδεά ονξλσηβηα ά αθδεαθσηβηα εαδ εσππζβ.  Δ 

Ϋεγεζβ ηκν αησηκν ζε ζνθεξΫμ Ϋθηκθκ ζηλεμ ηπκλεέ ηαελκπλσγεζηα θα επδθΫλεδ 

ζκίαλΪ εαλδδκζκΰδεΪ θκζάηαηα, αληβλδαεά νπΫληαζβ εαδ Ϋζεβ ΰαζηλεθηελδεκτ 
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ζνζηάηαηκμ, εθυ εΪπκδκδ ονξκζσΰκδ πκν Ϋξκνθ δεέιεδ ανιβηΫθκ εθδδαθΫλκθ ζηκ 

λσζκ ηκν ονξκζκΰδεκτ παλΪΰκθηα ζηβ δβηδκνλΰέα αζγΫθεδαμ, νπκζηβλέακνθ ηβ 

ζνζξΫηδζβ ηκν ελΰαζδαεκτ ζηλεμ ηε ηκθ εαλεέθκ εαδ ηβ ζηεθαθδαέα θσζκ. 

Ώιέαεδ θα εΪθκνηε δδδαέηελβ αθαθκλΪ ζηκ ελΰαζδαεσ ζηλεμ ηπθ θκζβζενηυθ ζηβ 

ΜΣΝ ΰδαηέ β θλκθηέδα ηπθ αζγεθυθ πκν πΪζξκνθ απσ ξλσθδα θεθλκζκΰδεά 

αθεπΪλεεδα, εέθαδ Ϋθαμ δδδαέηελα ειεδδδεενηΫθκμ ηκηΫαμ ηβμ θκζβζενηδεάμ, ηε 

δδδαέηελεμ απαδηάζεδμ,  δεαθκπκδάζεδμ, αζζΪ εαδ ηκθαδδεσ Ϊΰξκμ, δεθ νπΪλξεδ 

Ϊζζκμ ξυλκμ ζηβθ θκζκεκηεδαεά θκζβζενηδεά πκν θα πελδζαηίΪθεδ ησζκ Ϊηεζβ 

ζξΫζβ ηε ηκνμ αζγεθεέμ ΰδα ησζκ ηεΰΪζκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα. Δ νοβζά ηεξθκζκΰέα 

έζπμ θαέθεηαδ σηδ νπελδζξτεδ αζζΪ παλΪ ηβθ ειΪληβζβ ηκν αζγεθά απσ Ϋθα 

πκζτπζκεκ ηεξθδεσ ζτζηβηα δδαηάλβζβμ ηβμ απάμ, δβηδκνλΰεέηαδ ηδα πκδσηβηα 

ζηδμ ζξΫζεδμ ηκν αζγεθά ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά κηΪδα πκν εαγκλέαεδ ηβθ επδηνξέα 

ηβμ σζβμ δδαδδεαζέαμ. Οδ εζδθδεΫμ δειδσηβηεμ δεθ αλεκτθ ΰδα θα δυζκνθ ζηκθ 

αδηκεαγαδλσηεθκ αζγεθά ηβθ ενεαδλέα θα αάζεδ σζκ ηκ δνθαησθ εαζτηελα. Δ 

δΫζηενζβ ησζκ ηκν αζγεθά σζκ εαδ ηβμ κηΪδαμ νΰεέαμ σππμ εέθαδ θνζδεσ εέθαδ 

δζσίδα. Χμ απκηΫζεζηα, εέθαδ ηδα αζνθάγδζηα ζηεθά ζξΫζβ ηε σηδ ανησ 

ζνθεπΪΰεηαδ. Με σζα ηα γεηδεΪ εαδ αλθβηδεΪ ηβμ ζξΫζβμ ανηάμ. Οδ θκζβζενηΫμ ζε 

θεθλκζκΰδεΫμ ηκθΪδεμ Ϋξκνθ εκδθά ηβθ αέζγβζβ σηδ αθάεκνθ ζε ηδα δδενλνηΫθβ 

κδεκΰΫθεδα, ξπλέμ ίΫίαδα θα ζεέπκνθ δδαθπθέεμ, αΰξκΰσθεμ εαηαζηΪζεδμ εαδ 

πλκίζβηαηδζηκέ. 

Σκ πλκζππδεσ σζκ εαδ κδ αζγεθεέμ ξλεδΪακθηαδ ζηάλδιβ εαδ πκζζΫμ ηκθΪδεμ ηκν 

ειπηελδεκτ ηκ αθαΰθπλέακνθ εαδ Ϋξκνθ εαζΪ ζνζηάηαηα ονξκζκΰδεάμ ζηάλδιβμ 

επέζβηα εαδ ηβ. Βέθαδ αδτθαηκθ ΰδα ηκνμ θκζβζενηΫμ ηβμ ΜΣΝ θα απκθτΰκνθ Ϋθα 

ίαγησ πλκζππδεάμ αθΪηεδιβμ, εέθαδ αδτθαηβ β ηΫζεδα απκζηαζδκπκέβζβ απσ 

ηκνμ αζγεθεέμ ηε ηκνμ κπκέκνμ ηκδλΪακθηαδ ΰδα ηάθεμ ξλσθδα ά εαδ δεεαεηέεμ ηβ 

ηΪξβ ΰδα ηβ δδαηάλβζβ ζηβ απά. Σκ πλκζππδεσ ηβμ ΜΣΝ δεθ ηπκλεέ παλΪ θα 

γανηΪζεδ ηκ εκνλΪΰδκ ηπθ αζγεθυθ εαδ ηπθ ζνθηλσθπθ / ζνατΰπθ, θα ηκνμ 

ζνηηελέαεηαδ εαδ θα αΰξυθεηαδ ΰδα ανηκτμ, θα θκδυγεδ κλΰά εαδ ηβθ νπκηκθά ηκν 

θα ηεζεδυθεδ, θα θκδυγεδ ζτπβ σηαθ ξΪθκθηαδ ηΪξεμ εαδ ηεΰΪζβ ξαλΪ σηαθ 

εελδέακθηαδ. Γδα θα εαηαθκάζκνηε σηπμ σζα ηα παλαπΪθπ γα πλΫπεδ θα 

αθαζτζκνηε ζέΰκ ηβθ πκδσηβηα απάμ αζζΪ εαδ ηβθ ονξκζκΰδεά εαηΪζηαζβ ανηυθ 

ηπθ αθγλυππθ.  

Οδ θεθλκπαγεέμ πκν ΰθπλέακνθ ηβθ αζγΫθεδα ηκνμ εαδ ηβθ παλαεκζκνγκτθ ΰδα 

πκζτ εαδλσ ά εαδ ΰδα ξλσθδα πλκεηκδηΪακθηαδ σζκ ανησ ηκ δδΪζηβηα ΰδα ηβθ 

ηεζδεκτ ζηαδέκν θσζκ εαδ ΰδα ηκ ΰεΰκθσμ ηβμ αδηκεΪγαλζβμ, ΰδ’ ανηκτμ εέθαδ πδκ 

ετεκζκ θα πλκζαληκζηκτθ ζ’ ανηά ηβθ δδΫα παλΪ ανηκέ κδ αζγεθεέμ πκν 

παλκνζέαζαθ αδδΪΰθπζηβ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα (ΥΝΏ) ά νμεία λεθξηθή 

αλεπάξθεηα (ΟΝΏ). Οδ θεσηελκδ δε αζγεθεέμ απκδΫξκθηαδ δνζεκζσηελα ηβ 

δδαδδεαζέα ηβμ αδηκεΪγαλζβμ απ’ σηδ κδ ηεΰαζτηελκδ ζε βζδεέα αζγεθεέμ ΰδαηέ 

ανηκέ πλΫπεδ θα εΪθκνθ δδαεκπά ηκν ζξεδέκν απάμ, ηπθ πλκκπηδευθ εαλδΫλαμ, 

ΰΪηκν εαδ απσεηβζβμ παδδδυθ. Μααέ ίΫίαδα ηε ηκνμ αζγεθεέμ αζζΪαεδ εαδ β απά 

κζσεζβλβμ ηβμ κδεκΰΫθεδαμ. Γδ' ανησθ ηκ ζσΰκ ηκ εκηηΪηδ ηβμ πλκεηκδηαζέαμ ησζκ 
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ηκν αζγεθκτμ σζκ εαδ ηβμ κδεκΰΫθεδαμ εέθαδ πκζτ ζβηαθηδεσ. Καζσ γα άηαθ θα 

νπΪλξεδ εαηαληδζηΫθβ κηΪδα επαΰΰεζηαηδυθ νΰεέαμ πκν ηΫζα απσ ζνθεδλέεμ - 

ζναβηάζεδμ γα ηκνμ εθβηΫλπθαθ ΰδα: 

 ηβ ζβηαζέα εαδ ηκ ζεκπσ ηπθ θαληΪεπθ εαδ ηβμ δέαδηαμ 

 ηκθ ητπκ πλκζπΫζαζβμ (επδζκΰά γελαπεέαμ) 

 ηα επαΰΰεζηαηδεΪ εαδ κδεκθκηδεΪ πλκίζάηαηα πκν γα πλκετοκνθ ζσΰπ 

εσζηκνμ ηβμ γελαπεέαμ αζζΪ εαδ ηβμ ξλκθκίσλκν δδαδδεαζέαμ 

 ηα πλκίζάηαηα πκν πλκετπηκνθ ζηκ ζπέηδ ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ ηδμ αθΪΰεεμ 

γελαπεέαμ 

 ηβθ αζζαΰά λσζπθ ηΫζα ζηβ ζξΫζβ εαδ ηα νπσζκδπα ηΫζβ ηβμ κδεκΰΫθεδαμ 

 ηδμ δνζεκζέεμ ζηδμ ζεικναζδεΫμ ζξΫζεδμ 

 ηδμ επδδλΪζεδμ ηβμ θεθλδεάμ αθεπΪλεεδαμ ηεζδεκτ ζηαδέκν ζηδμ δδαεκπΫμ ηκνμ 

εαδ ΰεθδεσηελα ζηβθ εκδθπθδεά ηκνμ απά. 

Οδ αζγεθεέμ ηεηΪ ηβ δδΪΰθπζβ ηβμ θεθλδεάμ αθεπΪλεεδαμ πελθκτθ απσ ηδα ζεδλΪ 

ονξκζκΰδευθ θΪζεπθ σππμ, αλξδεΪ ηκν ζκε εαδ ηκν ηκνδδΪζηαηκμ, 

αεκζκνγκτηεθβ απσ ηβθ Ϊλθβζβ, ηβ ζηΫλβζβ, ηβ γζέοβ εαδ ηκ γνησ, πλδθ θηΪζκνθ 

ηΫζκμ ζηκ επέπεδκ ηβμ απκδκξάμ.  

Δ αηκνθάζαξζε (ΏΚ) δεθ εέθαδ δνθαησθ θα εΪθεδ ηκθ πΪζξκθηα θα θκδυζεδ εθηεζυμ 

εαζΪ. Κσππζβ, Ϋζζεδοβ εθΫλΰεδαμ εαδ εθγκνζδαζηκτ ΰδα ηβ απά, ενελεγδζησηβηα, 

Ϋζζεδοβ τπθκν εαδ εζαθλΪ εαηΪγζδοβ εΪθκνθ ηβ απά ηε ΏΚ δτζεκζβ ενλέπμ ΰδα 

ανηκτμ πκν πελέηεθαθ θα θκδυζκνθ «απέζηενηα εαζτηελα». Έθαμ ηΫηκδκμ 

Ϊλλπζηκμ εαδ ηβθ υλα ηβμ ζνθεδλέαμ ηπκλεέ θα εέθαδ εαεσεεθκμ, ενΫιαπηκμ ά 

αεσηα εαδ ηβ ζνθελΰΪζδηκμ. ΒδδδεΪ αθ νπΪλιεδ εΪπκδα εαγνζηΫλβζβ ζηβθ 

πλκεηκδηαζέα ηκν ηβξαθάηαηκμ ά δνζεκζέα εαηΪ ηβθ πλκζπΫζαζβ ηβμ θέζηκνζαμ.  

Δ αδνθαηέα απκίκζάμ ηπθ νΰλυθ απσ ηκθ κλΰαθδζησ ηπθ θεθλκπαγυθ, ηκνμ 

θΫλθεδ ηβθ βηΫλα ηβμ ζνθεδλέαμ ΏΚ ηε εΪπκδα πελέζζεδα ζηκ ίΪλκμ ηκνμ, β κπκέα 

γα πλΫπεδ θα αθαδλεγεέ εαηΪ ηβ δδαδδεαζέα ηβμ ΏΚ. Δ δνθαησηβηα ηβμ αθαέλεζβμ 

ίΪλκνμ (ηΫζπ ηπθ νΰλυθ εαηΪ ηβθ ΏΚ) δεθ εέθαδ απελδσλδζηβ εαδ Ϋηζδ γα πλΫπεδ 

θα αθαδλεέηαδ εΪγε θκλΪ εαδ ζέΰκ απσ ηκ επδπζΫκθ ίΪλκμ, κτηκμ υζηε θα ηβθ 

παγαέθκνθ ελΪηπεμ εαηΪ ηβ ζνθεδλέα. Σκ ΰεΰκθσμ ανησ απκηεζεέ ζβηεέκ ηλδίάμ 

εαδ ονξκζκΰδεάμ Ϋθηαζβμ ηεηαιτ αλλυζηκν εαδ θκζβζενηά. ΒΪθ πΪζδ ηκ επδπζΫκθ 

ίΪλκμ αθΪηεζα ζηδμ ζνθεδλέεμ (ηε νπαδηδσηβηα ηκν αζγεθά) εέθαδ πκζτ 

πελδζζσηελκ απσ ανησ πκν ηπκλεέ θα αθαδλεγεέ ζε εΪγε ζνθεδλέα, ησηε ηΫθεδ 

εΪπκδκ ίΪλκμ νΰλυθ πκν δεθ αθαδλεέηαδ εαδ Ϋηζδ απσ ζνθεδλέα ζε ζνθεδλέα 

ζπλετεηαδ ηκ ίΪλκμ εαδ εέθαδ αδτθαηκθ θα απκηαελνθγεέ. Δ πλκζπΪγεδα ηκν 

αζγεθά θα ελαηάζεδ ζε δζκλλκπέα ηκ ίΪλκμ ηκν  Ϋξεδ πκζτ ηεΰΪζβ ζβηαζέα,  εαδ 

γα ηκ εαηαθΫλεδ πλκζΫξκθηαμ ηβ δδαηλκθά ηκν (ζηελεΪ εαδ πελδζζσηελκ νΰλΪ).  

ηβθ πλκζπΪγεδα ανηά πλκζπαγεέ θα ζηαγεέ αλπΰσμ κ θκζβζενηάμ, ηε ηβθ 

εαγβηελδθά θκνγεζέα εαδ νπεθγτηδζβ ΰδα ηβθ πλκζεεηδεσηελβ πλσζζβοβ νΰλυθ 

ΰεΰκθσμ πκν ηκνμ θΫλθεδ αθηδηΫηππκνμ ηε ηδα αλθβηδεά ζηΪζβ απσ ηβ ηελδΪ ηκν 

αζγεθκτμ θα νπαεκτζεδ εαδ θα ζνηηκλθπγεέ πλκμ ηβθ παλαέθεζβ ηκν θκζβζενηά 

ΰδα ηβ δδαηάλβζβ ηκν ίΪλκνμ ηκν (ενλέπμ σζκ αθκλΪ ηβθ πλσζζβοβ νΰλυθ).  Οδ 



 

84 
 

ελΪηπεμ εαδ κδ δδαηΪξεμ ΰδα ηκ πλκζζαηίαθσηεθκ ίΪλκμ αθΪηεζα ζηδμ ζνθεδλέεμ 

εέθαδ ζνξθΫμ.  

Οδ αζζαΰΫμ ζηκ πλσΰλαηηα ηπθ ζνθεδλδυθ ζσΰπ εεηΪεηπθ πελδζηαηδευθ ά αεσηα 

εαδ β ξλάζβ Ϊζζκν ηβξαθάηαηκμ απ’ ανησ πκν εέξαθ ζνθβγέζεδ ηκνμ πλκεαζεέ 

εεθενλδζησ εαδ ΰέθεηαδ αδηέα ΰδα Ϋθηαζβ εαδ θαζαλέα.  

Δ δδαδδεαζέα ηβμ ΏΚ πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ ηε Ϋθαθ εαγδελπηΫθκ «δελκηεζεζηδεσ» 

ηλσπκ. Ώεσηα εαδ β ανηκεσζζβηβ ηαδθέα πκν ξλβζδηκπκδεέηαδ ΰδα ηβ ζηελΫπζβ ηβμ 

θέζηκνζαμ εαδ ηπθ ΰλαηηυθ πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ πΪθηα ηε Ϋθα ζνΰεεελδηΫθκ ηλσπκ. 

Θα πλΫπεδ κ θκζβζενηάμ θα ΰθπλέαεδ ππμ πλκηδηΪ κ αζγεθάμ ηκ ζεθησθδ (ηκθσ ά 

δδπζσ, ζεπησ ά ξκθηλσ) ηε ηκ κπκέκ γα ηκθ ζεεπΪζεδ. 

 Δ παλκνζέα ζηβ ηκθΪδα εθσμ εαδθκτλΰδκν εεπαδδενσηεθκν θκζβζενηά 

αθηδηεηππέαεηαδ ηε εαξνπκοέα εαδ παέλθεδ πκζτ εαδλσ ζηκνμ αζγεθεέμ, ΰδα θα 

εικδεεδπγκτθ ηααέ ηκν εαδ θα ηκθ εηπδζηενηκτθ.  

Γδα κηδδάπκηε ζνηίεέ ζηβ δδαδδεαζέα ηβμ ΏΚ κ αζγεθάμ γπλεέ νπετγνθκ εαδ 

εαηβΰκλεέ ηκ θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ. 

Σκ ίΪλκμ ηπθ αλθβηδευθ ζνθαδζγβηΪηπθ ηκν εΪγε αζγεθκτμ εππηέαεηαδ εαδ β 

κδεκΰΫθεδα ηκν β κπκέα δέθεδ ηβ δδεά ηβμ ηΪξβ. Οδ Ϊθγλππκδ ηκν ζηεθκτ 

κδεκΰεθεδαεκτ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, πκζζΫμ θκλΫμ θκληδζηΫθκδ εαδ εκνλαζηΫθκδ 

ονξκζκΰδεΪ εεηκθυθκνθ σζβ ηβθ Ϋθηαζβ ηβμ εαηΪζηαζβμ ιεζπυθηαμ ζηκνμ 

θκζβζενηΫμ. ΠκζζΫμ θκλΫμ ηε ηβθ παλεηίαηδεά ηκνμ ζηΪζβ εαδ ηδμ απαδηάζεδμ ηκνμ 

δνζεκζετκνθ αεσηα πελδζζσηελκ ηκ Ϋλΰκ ηκν θκζβζενηά. 

Εδδαέηελα ζε ηδα ηδελά επαλξδαεά ηκθΪδα, σππμ εδυ ηε ηδελσ αλδγησ θκζβζενηυθ 

εαδ αζγεθυθ κδ ζξΫζεδμ ιεπελθκτθ ηα σλδα επαΰΰεζηαηδζηκτ. Οδ Ϊθγλππκδ ανηκέ 

ζνθαθηδκτθηαδ ηλεδμ θκλΫμ ηβθ είδκηΪδα επέ ηλεδμ ηε ηΫζζελδμ ζνθάγπμ υλεμ ΰδα 

Ϋθα πκζτ ηεΰΪζκ δδΪζηβηα απσ ζέΰκνμ ηάθεμ ηΫξλδ εαδ ξλσθδα. ζκδ ΰθπλέακνθ ηκ 

κδεκΰεθεδαεσ πελδίΪζζκθ σζπθ, ηα πλκίζάηαηα ηκνμ, ηδμ αθβζνξέεμ ηκνμ, ηβθ 

εαγβηελδθσηβηα ηκνμ. Ο Ϋθαμ ζνηπΪζξεδ ηε ηκθ πσθκ ηκν Ϊζζκν εαδ ζνηηεηΫξεδ 

ζηδμ ξαλΫμ ηκν. ΝκζβζενηΫμ εαδ αζγεθεέμ ΰέθκθηαδ ηδα ηεΰΪζβ παλΫα ηΫζα ζηβθ 

αέγκνζα ηεξθβηκτ θεθλκτ σπκν ζξκζδΪακνθ, εαζαηπκνλέακνθ, ζαηδλέακνθ 

πλσζππα εαδ εαηαζηΪζεδμ αζζΪ εαδ δδαθπθκτθ εαδ δδαπζβεηέακθηαδ Ϋθηκθα 

πκζζΫμ θκλΫμ.  

Αε ζεέπκνθ σηπμ εαδ ηα δνζΪλεζηα, εΪπκδα ζηδΰηά Ϋλξεηαδ ηκ ηκδλαέκ ζηκθ 

δδπζαθσ ά ζηκθ απΫθαθηδ αζγεθά εαδ σζκδ παΰυθκνθ απσ γζέοβ. ζκδ 

αθαλπηδκτθηαδ αθ γα εέθαδ ανηκέ ηα επσηεθα γτηαηα.  

Σα Ϊηκηα πκν Ϋξκνθ ηδα γαθαηβθσλα θσζκ σππμ β θεθλδεά αθεπΪλεεδα ακνθ 

ζηβθ εσοβ ηκν ινλαθδκτ, ηε ηβ δαησεζεδα ζπΪγβ πΪθπ απσ ηκ εεθΪζδ ηκνμ εαδ 

δδαηβλκτθηαδ ζηβ απά απσ Ϋθα ηβξΪθβηα. Ώνηκέ κδ Ϊλλπζηκδ Ϋξκνθ ηβθ ητξβ εαδ 

ηβθ αηνξέα θα ΰθπλέακνθ πελδζζσηελκ απσ σζκνμ πσζκ ετγλανζηβ εέθαδ β απά 

εαδ πσζκ πλσπλα ηπκλεέ θα πεγΪθκνθ. Δ εαηΪζηαζβ εέθαδ ηβ αθαζηλΫοδηβ εαδ 

δνζΪλεζηβ.  

Οδ θκζβζενηΫμ ηεξθβηκτ θεθλκτ ίλέζεκθηαδ ζ’ Ϋθαθ ελΰαζδαεσ ξυλκ ηε ηεΰΪζκ 

ζηλεμ, ηε ηεΰΪζβ ξλάζβ ηβξαθβηΪηπθ εαδ ηαελκξλσθδα επαθά ηε ηκνμ έδδκνμ 
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αλλυζηκνμ. Αεθ εέθαδ ζε γΫζβ «θα γελαπετζκνθ» ηκνμ αζγεθεέμ εαδ ΰδα ανησ ηκ 

ζσΰκ Ϋξκνθ ζνΰεεελδηΫθκνμ ζησξκνμ παέλθκθηαμ δεαθκπκέβζβ απσ ηβθ επΪλεεδα 

εαδ ηβθ απκηεζεζηαηδεσηβηα ηβμ δδαδδεαζέαμ αδηκεΪγαλζβμ. Οδ θκζβζενηΫμ πκν 

θλκθηέακνθ Ϋθαθ ά αλεεηκτμ αζγεθεέμ ηβ ζνθελΰΪζδηκνμ πκν εθ ΰθυζεδ ηκνμ 

αλθκτθηαδ θα ηκνμ πλκζθΫλκνθ ανηά ηβθ δεαθκπκέβζβ, ίλέζεκθηαδ ζε εέθδνθκ θα 

εηπζαεκτθ ζε ηδα πλκζππδεά ηΪξβ πκν ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζε Ϊΰξκμ, γνησ, 

εσππζβ εαδ απκΰκάηενζβ, αλθβηδεΪ ηεθ ζνθαδζγάηαηα, δδεαδκζκΰβηΫθα δε, αθκτ 

εΪγε αζγεθάμ γεπλεέηαδ πλκζππδεά ζηανλκθκλέα ηκν θκζβζενηά, κ κπκέκμ 

εκπδΪαεδ πΪθηα ΰδα ηκ εαζσ ηκν αζγεθά. 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

Γδα ηβ ηκθΪδα ηεξθβηκτ θεθλκτ ηκν θκζκεκηεέκν Αδδνηκηεέξκν εαδ νπσ ηκ ίζΫηηα 

ηβμ νπκεεδηεθδεάμ εηπεδλδεά παλαηάλβζβμ, ηπκλκτηε θα πκτηε σηδ, ζε ΰεθδεΫμ 

ΰλαηηΫμ, πζβλκτθηαδ κδ σλκδ εαδ κδ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ νΰδεδθά εαδ αζθΪζεδα 

ηκν πλκζππδεκτ.  

Βδδδεσηελα, πμ πλκμ ηβ ξπλκηαιέα νπΪλξκνθ κδ ξυλκδ πκν πλκίζΫπκθηαδ ξπλέμ 

δδδαέηελεμ παλαξπλάζεδμ ά εζζεέοεδμ, γα ηπκλκτζε έζπμ θα ίεζηδπγεέ β 

δδαξεέλδζβ εαδ απκγάεενζβ κλυθ εαδ  Ϊζζπθ κΰεπδυθ νζδευθ εαδ θα νπΪλιεδ 

ηΫλδηθα ΰδα ιεξπλδζησ ξυλκ θτζαιβμ εθεδλδευθ ηβξαθβηΪηπθ,   

Χμ πλκμ ηκ ηδελκεζέηα εαδ Ϊζζκνμ παλΪΰκθηεμ, ελέθκθηαδ δεαθκπκδβηδεκέ, ηε 

δνθαησηβηα ίεζηέπζβμ ηβ δβηδκνλΰέα ηδα νπβλεζέαμ - δδαδδεαζέαμ ηαεηδεκτ 

εζΫΰξκν εαδ ηεηλάζεπθ ηπθ ζνθγβευθ ηβμ αηησζθαδλαμ εαδ ηβμ εαζάμ ζεδηκνλΰέαμ 

ηκν εζδηαηδζηδεκτ ζνζηάηαηκμ 

Χμ πλκμ ηβθ ελΰκθκηέα,  κ ζξεδδαζησμ ΰεθδεΪ ηπθ ελΰαζεέπθ εαδ ηΫζπθ πκν 

απαδηκτθηαδ ΰδα ηβθ αδηκεΪγαλζβ εέθαδ ζπζησμ εαδ δδενεκζτθεδ ηβθ εεηΫζεζβ ηπθ 

ελΰαζδυθ απσ ηκ πλκζππδεσ, ίεζηδυζεδμ γα ηπκλκτζαθ θα ΰέθκνθ ζηβθ αλΰά 

ηεηαεέθβζβ γΫζβμ πμ πλκμ ηκ τοκμ ηβμ πκζνγλσθαμ, πκν αθαΰεΪακνθ ζε εΪηοβ 

ηκ πλκζππδεσ πκν θλκθηέαεδ ηκθ αζγεθά 

Χμ πλκμ ηκθ Ϊικθα αθγλυπδθκμ παλΪΰκθηαμ, απκηεζεέ Ϋθαθ Ϊικθα πκν Ϋξεδ 

ηεΰΪζβ ζβηαζέα εαδ επδίαλτθεδ πΪλα πκζτ ηβθ ονξκζκΰέα ηκν πλκζππδεκτ, β 

δνζεκζέα σηπμ θα ηεηλβγκτθ κδ παλΪΰκθηεμ πκν ηβθ επβλεΪακνθ αζζΪ εαδ β ηβ 

δΫκνζα πλκζκξά εαδ ζβηαζέα εαγδζηκτθ νπκδεΫζηελκ ηκθ παλΪΰκθηα ονξκζκΰέα 

εθυ γα Ϋπλεπε θα δκγεέ β απαλαέηβηβ πλκζκξά εαδ πλκμ ανηά ηβ εαηετγνθζβ θα 

αθαπηνξγκτθ ελδηάλδα εαδ ηεΰΫγβ πκν γα ηπκλκτζαθ θα ηεηλάζκνθ ηβθ 

ονξκζκΰδεά θσληδζβ εαδ ηδμ επδδλΪζεδμ ηβμ εαδ ζηβ ζνθΫξεδα γα ηπκλκτζαθ θα 

ίκβγάζκνθ θα ηεδπγεέ, ηε ηβθ εαηΪζζβζβ «εεπαέδενζβ» πλκζππδεκτ εαδ 

αζγεθυθ.    
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ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Δ αθααάηβζβ ζηβ ίδίζδκΰλαθέα εαδ β πλκζεεηδεά νπκεεδηεθδεά εηπεδλδεά  

παλαηάλβζβ εαηαδεδεθτκνθ ηκνμ Ϊικθεμ εαδ ηκνμ παλΪΰκθηεμ εεεέθκνμ πκν γα 

πλΫπεδ θα ζνηπελδζβθγκτθ  ζε Ϋθα ελπηβηαηκζσΰδκ ηδαμ πδκ επδζηαηΫθβμ 

Ϋλενθαμ πκν γα πλΫπεδ θα ΰέθεδ ΰδα ηβθ ηεεηβλέπζβ ηπθ παλαπΪθπ ά εαδ ηβθ 

αθΪδεδιβ Ϊζζπθ πηνξυθ επέ ηκν γΫηαηκμ. 

Να νδκγεηβγεέ εαδ θα ζεδηκνλΰάζεδ Ϋθα δνθαηδεσ τζηβηα πδζηκπκέβζβμ ηβμ 

πκδσηβηαμ ηπθ παλεξσηεθπθ νπβλεζδυθ, αθηέ ηβμ Κζδθδεάμ δδαξεέλδζβμ ΜΣΝ, πκν 

κλέαεηαδ πμ ηκ πζαέζδκ ελΰαζέαμ ηε ίΪζβ ηκ κπκέκ κδ κλΰαθδζηκέ ηκν Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο (ΒΤ) ζκΰκδκηκτθ ΰδα ηβ ζνθεξυμ ίεζηδπηΫθβ πκδσηβηα ηπθ 

νπβλεζδυθ ηκνμ εαδ ΰδα ηβθ ηάλβζβ νοβζυθ πλκητππθ θλκθηέδαμ ηε ηβ 

δβηδκνλΰέα εθσμ πελδίΪζζκθηκμ ηΫζα ζηκ κπκέκ αθγεέ β εζδθδεά θλκθηέδα. 

Κεθηλδεσ λσζκ ζ’ ανηά ηβθ πλπηκίκνζέα παέακνθ β εαηαθσβζβ σηδ σζκδ ζηβθ 

εζδθδεά θλκθηέδα εέθαδ νπετγνθκδ ΰδα ηβθ παλκξά νοβζάμ πκδσηβηαμ νπβλεζδυθ 

Να αθαπηνξγκτθ ελδηάλδα εαδ ηεΰΫγβ πκν γα ηπκλκτζαθ θα ηεηλάζκνθ ηβθ 

ονξκζκΰδεά θσληδζβ εαδ ηδμ επδδλΪζεδμ ηβμ εαδ ζηβ ζνθΫξεδα γα ηπκλκτζαθ θα 

ίκβγάζκνθ θα ηεδπγεέ β εζζδπάμ εαηΪληδζβ εαδ θα αθαπηνξγκτθ κδ δειδσηβηεμ ηπθ 

θκζβζενηυθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ δδδαδηελκηάηπθ ηβμ ΜΣΝ.  
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HEALTH AND SAFETY  
IN HAEMODIALYSIS UNIT  
 

Efthymia Boutzika and T.C. Constantinidis 
 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace. 

 

Abstract: Any one workplace in order to be functional, should meet some 

conditions/requirements determined by the specific target, which is set by the 

management and the employees. This need, becomes more necessary in places 

related with health, because in this case the goal is the commodity of life itself. The 

function of a place related to health, should ensure the best treatment for the 

patients and at the same time should ensure a healthy and safety environment for 

the employees. More specifically, in an Haemodialysis Unit (HU) of any hospital or 

clinic, specific standards for the spatial organization, the environmental factors, the 

ergonomics and the training of employees should be followed every time. 

Regarding the spatial organization of HU is necessary measures to be taken for 

the design of all the rooms, including the lobby, the changing room, the 

preparation room, the chief’s office and the nurse’s room. Also, it is required 

specific planning for the storage of material, the doctor’s office, the laboratory 

analysis workplace, the place in which the  filtered water is stored, the dialysis unit 

room, the aisles and the room with auxiliary stand-by machines. Furthermore, the 

proper function of an HU assured by the regulation of the environmental factors, 

such as microclimate, the air quality, the air conditioning machines, the lighting, the 

electrical supply and the protection from this and the correct management of 

infectious materials. Also, regarding the ergonomics, it is recommended that 

suitable measures for the movement of patients and for the manual handling of 

heavy objects should be taken, in order musculoskeletal disorders in the staff 

members not to be developed. Finally, two important factors for the correct 

function of an HU is first, the psychological support of the employees, avoiding the 

stress of work and second, the education about practical techniques and about the 

emotional support to their patients. In our study case about HU of Didymoteicho’s 

Hospital we find that,  it meets the standards necessary spatial organization, 

potential for improvement might exist as to the mitigating factor of work stress. In 

conclusion, the achievement of the proper function of an HU in any clinic requires, 

the detailed study, the design and the preservation of all those, that  are 

associated with patients and taking into the account the employees as well. 
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ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ  
ΣΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΟΫΠΑΛΛΖΛΧΝ 
 
Δπδνθία - ππξηδνύια Καββαδία εαδ Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο   
 

Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ Τΰδεδθά εαδ ΏζθΪζεδα ηβμ Βλΰαζέαμ, Tηάηα Εαηλδεάμ, 

Αβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ, ζε ζτηπλαιβ ηε ηα Σηάηαηα Αβησζδαμ Τΰδεδθάμ εαδ 

Νκζβζενηδεάμ, Σεξθκζκΰδεσ Βεπαδδενηδεσ Εδλνηα Ώγάθαμ. 

 

Πεξίιεςε: Δ παλκτζα ελΰαζέα πελδζαηίΪθεδ ηβθ ηεζΫηβ ηβμ νΰδεδθάμ εαδ 

αζθΪζεδαμ ηβμ ελΰαζέαμ ελΰαακηΫθπθ ζε ιεθκδκξεδαεΫμ επδξεδλάζεδμ. ΏλξδεΪ, 

ΰέθεηαδ ηδα εδζαΰπΰά ζηβθ Ϋθθκδα ηβμ ελΰαζέαμ εαγυμ εαδ ζηβθ ζνηίκζά ηβμ ζηβθ 

απά ηκν αθγλυπκν. ΏθαθΫλκθηαδ κδ ίζαπηδεΫμ επδδλΪζεδμ ηπθ ζνθγβευθ 

ελΰαζέαμ εαδ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ζηβ ζπηαηδεά εαδ ζηβθ ονξδεά νΰεέα 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαγυμ εαδ κδ δνζεκζέεμ πκν απαθηυθηαδ ζηβθ πλκζπΪγεδα 

ηεέπζβμ ηπθ ελΰαηδευθ αηνξβηΪηπθ εαδ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ αζγεθεδυθ. ηβ 

ζνθΫξεδα, αθαζτεηαδ β Ϋθθκδα ηκν ιεθκδκξεέκν εαδ β εαηΪηαιβ ηπθ ιεθκδκξεδαευθ 

επδξεδλάζεπθ ζε δδΪθκλεμ εαηβΰκλέεμ ζτηθπθα ηε ηβθ Βζζβθδεά Νκηκγεζέα. 

Ώθαζτεηαδ, επέζβμ, β κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ηπθ ιεθκδκξεέπθ ίΪζβ ηπθ 

ηηβηΪηπθ ηκνμ εαδ ηκν πλκζππδεκτ πκν απαζξκζκτθ. ΠαλκνζδΪακθηαδ κδ 

ελΰαζδαεΫμ ζξΫζεδμ ηπθ ιεθκδκξκςπαζζάζπθ εαδ κδ γΫζεδμ ελΰαζέαμ ζηα 

ιεθκδκξεέα. Ώεκζκνγεέ, β αθΪζνζβ ηπθ εθθκδυθ ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ εαδ ηκν 

ηεξθδεκτ αζθαζεέαμ, ηα εαγάεκθηα εαδ κδ νπκξλευζεδμ ανηυθ εαδ β ζβηαθηδεσηβηα 

ηβμ τπαλιβμ ηκνμ ζηδμ ιεθκδκξεδαεΫμ επδξεδλάζεδμ. ΏθαθΫλεηαδ, επέζβμ, β Ϋθθκδα, 

β ξλάζβ εαδ β ζβηαθηδεσηβηα τπαλιβμ ηκν ίδίζέκν εαηαΰλαθάμ ελΰαηδευθ 

αηνξβηΪηπθ. Βθ ζνθεξεέα, αθαζτεηαδ β Ϋθθκδα εαδ β ζβηαζέα ηβμ εεηέηβζβμ ηκν 

επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ εαδ εδδδεσηελα ηκν 

ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ηπθ ιεθκδκξεέπθ. ηκ ζβηεέκ ανησ, αθαθΫλεηαδ β 

ηαιδθσηβζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ εδθδτθπθ εαδ κδ δδαδδεαζηδεΫμ θΪζεδμ πκν 

πλΫπεδ θα αεκζκνγκτθηαδ πλκεεδηΫθκν θα ΰέθεδ ζπζηά εεηέηβζβ ανηυθ. ΣΫζκμ, 

αθαθΫλκθηαδ ηα ζνθβγΫζηελα πλκίζάηαηα νΰεέαμ εαδ παγάζεδμ πκν 

αθηδηεηππέακνθ κδ ελΰαασηεθκδ πμ ιεθκδκξκςπΪζζβζκδ, εαγυμ εαδ κδ ζνθγάεεμ 

ελΰαζέαμ εαδ κδ παλΪΰκθηεμ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ πκν κδβΰκτθ ζηβθ 

εηθΪθδζβ ανηυθ ηπθ πλκίζβηΪηπθ νΰεέαμ ζηκνμ ελΰαακηΫθκνμ ζηδμ 

ιεθκδκξεδαεΫμ επδξεδλάζεδμ. Σκ νζδεσ ηβμ ηεζΫηβμ απκηΫζεζε εζζβθδεά εαδ δδεγθάμ 

ίδίζδκΰλαθέα εαδ ζηκδξεέα απσ ηκ δδαδέεηνκ. Οδ ζΫιεδμ εζεδδδΪ πκν 

ξλβζδηκπκδάγβεαθ ζηβθ ετλεζβ νζδεκτ εέθαδ: ιεθκδκξεέκ, ελΰαζδαεΫμ ζξΫζεδμ 

ιεθκδκξκςπαζζάζπθ, Βζζβθδεά Νκηκγεζέα ιεθκδκξεδαευθ επδξεδλάζεπθ, δαηλσμ 

ελΰαζέαμ, ηεξθδεσμ αζθαζεέαμ, εεηέηβζβ επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν, παγάζεδμ 

ιεθκδκξκςπαζζάζπθ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Οδ ίζαπηδεΫμ επδδλΪζεδμ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ζηβ ζπηαηδεά εαδ ζηβθ 

ονξδεά νΰεέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ εέθαδ ΰθπζηΫμ εαδ δδαπδζηπηΫθεμ πλδθ αεσηα απσ 

ηβ ίδκηβξαθδεά επαθΪζηαζβ. Οδ αζζαΰΫμ πκν β ηεζενηαέα επΫθελε, β εδζαΰπΰά 

ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα θΫπθ παλαΰσθηπθ εδθδτθκν αζζΪ εαδ κδ αζζαΰΫμ 

ζηβθ κλΰΪθπζβ ηβμ ελΰαζέαμ επδίΪλνθαθ ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ. νθΫπεδα 

ηπθ παλαπΪθπ εέθαδ β πλσπλβ θγκλΪ ηβμ νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, κδ 

επαΰΰεζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ εαδ ηα ελΰαηδεΪ αηνξάηαηα (κνπδυθβμ πτλκμ, 2003). 

Δ ελΰαζέα επβλεΪαεδ ηβθ ονξδεά εαδ ζπηαηδεά νΰεέα, Ϊζζκηε ζε ηδελσηελκ εαδ 

Ϊζζκηε ζε ηεΰαζτηελκ ίαγησ, αθΪζκΰα ηε ηκ εέδκμ ηβμ. Δ ζξΫζβ ηβμ νΰεέαμ ηε ηβθ 

ελΰαζέα ΰέθεηαδ αθηδεεέηεθκ ηεζΫηβμ απσ πκζτ παζδΪ. άηελα, παλΪ ηβθ ειΪζεδοβ 

ηπθ εθδαζηδευθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ ηπθ πελαζηΫθπθ αδυθπθ, ηκνζΪξδζηκθ ηβμ 

αθεπηνΰηΫθεμ ξυλεμ, β ελΰαζέα ζνθεξέαεδ θα επδδλΪ ζηβθ νΰεέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

ηε πκζζκτμ ηλσπκνμ. Μπκλεέ θα επδίαλτθεδ θνζδκζκΰδεΫμ ζεδηκνλΰέεμ, θα 

επδδεδθυζεδ νπΪλξκνζεμ παγκζκΰδεΫμ εαηαζηΪζεδμ ά θα πλκεαζΫζεδ ζκίαλΫμ 

ίζΪίεμ ζηκθ κλΰαθδζησ ηβμ (http://osha.europa.eu/). 

ΑεδκηΫθκν σηδ πκζζΪ ελΰαηδεΪ αηνξάηαηα ζνηίαέθκνθ ζε ιεθκδκξεδαεΫμ 

επδξεδλάζεδμ  εαγέζηαθηαδ αθαΰεαέεμ κδ παλεηίΪζεδμ ΰδα ηεέπζβ ηπθ αηνξβηΪηπθ 

εαδ ηπθ αζγεθεδυθ πκν ζνθδΫκθηαδ ηε ηβθ ελΰαζέα. Χζησζκ, β ηεέπζβ ηπθ 

αηνξβηΪηπθ εαδ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ αζγεθεδυθ ζνθαθηΪ πκζζΫμ δνζεκζέεμ 

σππμ:  

- Αλυθηαμ ζε Ϋθα πκζτ αθηαΰπθδζηδεσ πελδίΪζζκθ κδ ελΰκδσηεμ απαζξκζκτθηαδ 

εαγβηελδθΪ ηε ηα Ϊηεζα πδεζηδεΪ πλκίζάηαηα ξπλέμ θα Ϋξκνθ ηκθ ξλσθκ θα 

αζξκζβγκτθ ηε πλκίζάηαηα ηπθ κπκέπθ κδ ζνθΫπεδεμ εέθαδ Ϋηηεζεμ εαδ 

ηαελκπλσγεζηεμ, σππμ ανηΪ ηβμ ίεζηέπζβμ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ εαδ ηβμ 

ηεέπζβμ ηπθ ελΰαηδευθ αηνξβηΪηπθ. 

- Μβθ απαζξκζυθηαμ ειεδδδεενηΫθα ζηεζΫξβ κδ ελΰκδσηεμ δεθ Ϋξκνθ ηβθ αθαΰεαέα 

νπκζηάλδιβ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ πλκίζβηΪηπθ σππμ ανηΪ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ 

εδθδτθπθ. 

- Οδ ζνθεξεέμ ειεζέιεδμ ζηβ ηεξθκζκΰέα δβηδκνλΰεέ θΫκνμ εδθδτθκνμ ΰδα κπκέκνμ 

δεθ νπΪλξεδ β αθαΰεαέα εηπεδλέα ΰδα ηβθ ηεέπζβ ά ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηκνμ 

(ξαλαεηβλδζηδεσ παλΪδεδΰηα απκηεζεέ β ξλάζβ ηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ). 

- νξθΪ απκνζδΪαεδ β εαηΪζζβζβ πζβλκθσλβζβ, εθβηΫλπζβ ά εεπαέδενζβ β 

κπκέα θα πεέγεδ ηκνμ ελΰκδσηεμ σηδ β ίεζηέπζβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ 

πλκζθΫλεδ γεηδεΪ ζηβθ πκλεέα ηβμ επδξεέλβζβμ ηκνμ (Τπκνλΰεέκ Βλΰαζέαμ εαδ 

Κκδθπθδευθ Ώζθαζέζεπθ, 2002). 

άηελα εεηδηΪηαδ σηδ Ϋθα πκζκζησ 40-50% ηκν παΰεσζηδκν πζβγνζηκτ εεηέγεηαδ 

ζε επαΰΰεζηαηδεκτμ εδθδτθκνμ θνζδεκτ, ξβηδεκτ, ίδκζκΰδεκτ εαδ ονξκεκδθπθδεκτ 

ξαλαεηάλα. ηαθ β ζνξθσηβηα ηε ηβθ κπκέα εηθαθέαεηαδ ηδα αζγΫθεδα ζε ηδα 

κηΪδα πζβγνζηκτ ηε ηβθ έδδα επαΰΰεζηαηδεά - ελΰαζδαεά δλαζηβλδσηβηα εέθαδ 

ηεΰΪζβ, ησηε β ζνΰεεελδηΫθβ αζγΫθεδα εαηαΰλΪθεηαδ πμ επαΰΰεζηαηδεά. Οδ 
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επαΰΰεζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ εεδβζυθκθηαδ ζσΰπ ηβμ ζνζηβηαηδεάμ Ϋεγεζβμ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ ζε δδΪθκλκνμ ίζαπηδεκτμ παλΪΰκθηεμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκ 

αθηδεεέηεθκ, ηβμ ζνθγάεεμ εαδ ηκθ ησπκ ελΰαζέαμ. Σα πδκ ζνξθΪ επαΰΰεζηαηδεΪ 

θκζάηαηα ζηβθ Βνλππαρεά Έθπζβ εέθαδ κδ ηνκζεεζεηδεΫμ παγάζεδμ, ηκ Ϊζγηα, κδ 

αζζελΰέεμ εαδ κδ ονξκζπηαηδεΫμ επδπηυζεδμ ηκν ζεΰσηεθκν mobbing (β βγδεά 

παλεθσξζβζβ ηβμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ). ζκ εαδ πδκ ζνξθΪ, θΫεμ Ϋλενθεμ 

ξαλαεηβλέακνθ δδΪθκλεμ ηκλθΫμ εαλεέθκν πμ επαΰΰεζηαηδεΪ θκζάηαηα, επεδδά 

απκδέδκθηαδ ζε αδηέεμ πκν ζνθδΫκθηαδ Ϋηηεζα ά Ϊηεζα ηε ηκ ελΰαζδαεσ 

πελδίΪζζκθ. Οδ πδκ ζνθάγεδμ επαΰΰεζηαηδεκέ εαλεέθκδ εεηδηΪηαδ σηδ εέθαδ κ 

εαλεέθκμ ηπθ πθενησθπθ, ηβμ κνλκδσξκν ετζηβμ, ηκν δΫληαηκμ εαδ ηπθ κζηυθ 

(http://osha.europa.eu/el/topics/accident_prevention/risks). 

ΠαλΪζζβζα, ηα ηεζενηαέα ξλσθδα ηα ανιβηΫθα ονξκζκΰδεΪ πλκίζάηαηα εαδ ηκ 

ζηλεμ ηβμ ελΰαζδαεκτμ ξυλκνμ, εεησμ ηπθ Ϊηεζπθ ζνθεπεδυθ, εθκξκπκδκτθηαδ 

εαδ ΰδα ηεζζκθηδεΫμ ζβηαθηδεΫμ ίζΪίεμ ζηβθ νΰεέα, σππμ εΰεεθαζδεΪ εαδ εαλδδαεΪ 

επεδζσδδα. τηθπθα ηε ζηκδξεέα ηκν Βνλππαρεκτ Ολΰαθδζηκτ ΰδα ηβθ ΏζθΪζεδα 

εαδ ηβθ Τΰεέα ζηβθ Βλΰαζέα (OSHA), πελέπκν 142.000 ενλππαέκδ ελΰαασηεθκδ 

πεγαέθκνθ εΪγε ξλσθκ απσ αδηέεμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε επαΰΰεζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ 

(http://osha.europa.eu/el/topics/accident_prevention/risks). 

Χζησζκ, ζηβ ξυλα ηαμ δεθ νπΪλξεδ κνζδαζηδεΪ β δδαδδεαζέα δδΪΰθπζβμ, 

αθαΰθυλδζβμ εαδ εαηαΰλαθάμ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ θσζπθ απσ ηκνμ 

αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ. Πκζζκέ ελΰαασηεθκδ, ειαδηέαμ ηβμ δκνζεέαμ ηκνμ 

νπκθΫλκνθ απσ ηνκζεεζεηδεΪ πλκίζάηαηα, αζζελΰέεμ, δεληαηκπΪγεδεμ, 

πλκίζάηαηα ζηβθ σλαζβ, ειαζγΫθβζβ ηκν αθκζκπκδβηδεκτ ζνζηάηαηκμ, 

πθενηκθκπΪγεδεμ, εεδάζπζβ θεκπζαζδυθ. Δ Ϋζζεδοβ εθσμ εαηΪζζβζκν 

ηβξαθδζηκτ αθαΰθυλδζβμ, δδελετθβζβμ εαδ εαηαΰλαθάμ ηπθ πλκίζβηΪηπθ ανηυθ 

πμ επαΰΰεζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ κδβΰεέ ηεζδεΪ ζηκ θα ξαλαεηβλέακθηαδ πμ εκδθΫμ   

αζγΫθεδεμ. Οδ εδδδεκέ εεηδηκτθ σηδ εέθαδ Ϊελπμ απαλαέηβηκ θα νπΪλιεδ εαδ ζηβθ 

ΒζζΪδα ηΫλδηθα ζε σηδ αθκλΪ ηβμ επαΰΰεζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ, θα δδαηκλθπγεέ Ϋθα 

απκηεζεζηαηδεσ ζτζηβηα αζθΪζδζβμ απσ ηκθ επαΰΰεζηαηδεσ εέθδνθκ, πκν θα 

εζηδΪαεδ ζηβθ πλσζβοβ, ζηβθ απκεαηΪζηαζβ, αθ ανηά εέθαδ δνθαηά, εαγυμ εαδ 

ζηβ δέεαδβ απκαβηέπζβ ηπθ παγσθηπθ ζε πελέπηπζβ πκν β πλσζβοβ δεθ άηαθ 

απκηεζεζηαηδεά (κνπδυθβμ πτλκμ, 2003). 

 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

 

Οξηζκφο  

 

Ξεθκδκξεέα εέθαδ κδ ηκνλδζηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ πκν πελδζαηίΪθκνθ νπκδκξά 

(reception), δδκέεβζβ,  εκδθκξλάζηκνμ ξυλκνμ νπκδκξάμ,  παλαηκθάμ,  εζηέαζβμ,  

αθαονξάμ πεζαηυθ εαδ ξυλκνμ δδαθνεηΫλενζβμ.  ΒπδπζΫκθ παλΫξκνθ εαδ 

δδΪθκλεμ εινπβλεηάζεδμ (service). ΒζΫΰξκθηαδ απσ ηκθ Β.Ο.Σ. ζε δτκ ζηΪδδα  
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(ζεκπδησηβηα - εαηαζζβζσηβηα κδεκπΫδκν - Ϋΰελδζβ αλξδηεεηκθδευθ ζξεδέπθ) εαδ β 

Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ ηκνμ ξκλβΰεέηαδ απσ ηκθ Β.Ο.Σ. 

Σα ιεθκδκξεέα δδαελέθκθηαδ ζηδμ παλαεΪηπ εαηβΰκλέεμ:  

• Ξεθκδκξεέα ηνπδεΪ {πκζνηεζεέαμ, Ώ, ΐ, Γ, Α εαδ Β ηΪιβμ}  

• Ξεθκδκξεέα ητπκν ηκηΫζ {Ώ, ΐ ηΪιβμ}  

• Ξεθκδκξεέα ητπκν ιεθυθα {πκζνηεζεέαμ, Ώ, ΐ, ιεθυθεμ θεσηβηαμ}  

• Ξεθκδκξεέα επδπζπηΫθπθ δδαηελδζηΪηπθ {Ώ, ΐ, Γ, Α, ηΪιβμ} 

(Τπκνλΰδεά Ώπσθαζβ 530992/28.09.1987) 

Σα ιεθκδκξεέα αθηδηεηππέακνθ ηκνμ πεζΪηεμ ηκνμ πμ θδζκιεθκτηεθκνμ εαδ 

πλκζπαγκτθ θα πλκζθΫλκνθ νπβλεζέεμ εαδ θδζκιεθέα β κπκέα θα ιεπελθΪ ηδμ 

πλκζδκεέεμ ηκνμ. Δ αλξδηεεηκθδεά εαδ ηκ ζηνζ ηβμ επδξεέλβζβμ ηπκλεέ θα εέθαδ 

ζβηαθηδεΪ ΰδα ηκθ ζξβηαηδζησ ηβμ ειπηελδεάμ εδεσθαμ,  αζζΪ ηκ πλκζππδεσ ηκν 

ιεθκδκξεέκν εαδ ενλέπμ ηβμ νπκδκξάμ εέθαδ απαλαέηβηκ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα ηβμ 

εαζάμ θάηβμ ηκν (Καπέεβ -  Πδίελκπκτζκν ΣΪθδα, 1998). 

Ο ητπκμ εαδ ηα εδδδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ ιεθκδκξεέκν ειαληυθηαδ απσ ηκθ ητπκ 

ηκν πεζΪηβ πκν θδζκιεθκτθ. Γδα παλΪδεδΰηα, ηελδεΪ ιεθκδκξεέα εέθαδ 

κδεκΰεθεδαεκτ ητπκν, εθυ Ϊζζα εέθαδ εηπκλδεΪ εαδ εινπβλεηκτθ ηβμ εηπσλκνμ 

ηαιδδδυηεμ πκν ηεηαεδθκτθηαδ ζνθεξυμ. Δ εαηΪηαιβ ηπθ ιεθκδκξεέπθ,  αθΪζκΰα ηε 

ηβμ αθΫζεδμ εαδ ηδμ νπβλεζέεμ πκν πλκζθΫλκνθ ΰέθεηαδ ηε αζηΫλδα αλξέακθηαμ 

απσ ηα ιεθκδκξεέα πκζνηεζεέαμ 5 αζηΫλπθ, ηα κπκέα Ϋξκνθ ηδμ νοβζσηελεμ 

πλκδδαΰλαθΫμ εαδ θηΪθκθηαμ ζηκ 1 αζηΫλδ, ηκ κπκέκ αθηδπλκζππετεδ ιεθκδκξεέα 

ηδελυθ ίαγηέδπθ ηε ζδηά επέπζπζβ εαδ πελδκλδζηΫθεμ αθΫζεδμ (Καπέεβ -  

Πδίελκπκτζκν ΣΪθδα, 1998). 

Γδα θα ζεδηκνλΰεέ κηαζΪ εαδ απκηεζεζηαηδεΪ Ϋθα ιεθκδκξεέκ,  πλΫπεδ σζκδ κδ 

νπΪζζβζκδ θα εαηαθκάζκνθ εαδ θα πλκζπαγκτθ θα επδητξκνθ ηκνμ ζεκπκτμ ηβμ 

επδξεέλβζβμ. Σκ εζεδδέ ΰδα ηβθ επδηνξέα εέθαδ β κηαδδεά ελΰαζέα. ζκδ κδ 

νπΪζζβζκδ πλΫπεδ θα δδαεαηΫξκθηαδ απσ πθετηα ζνθελΰαζέαμ ησζκ ηΫζα ζηκ έδδκ 

ηκ ηηάηα, σζκ εαδ ηεηαιτ ηπθ δδαθσλπθ ηηβηΪηπθ. ΚΪγε ηηάηα κθεέζεδ θα 

πλκζθΫλεδ εαδ θα ίεζηδυθεδ ηβθ πκδσηβηα ηπθ παλεξσηεθπθ νπβλεζδυθ ηκν ζηκνμ 

πεζΪηεμ. Δ δδετγνθζβ ηκν ιεθκδκξεέκν εέθαδ ζκΰδεσ θα εππηέαεηαδ ηκθ ζνθηκθδζησ 

εαδ ηβθ κλΰΪθπζβ σζβμ ανηάμ ηβμ πλκζπΪγεδαμ  (κνπδυθβμ πτλκμ, 2003). 

 

Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ξελνδνρείνπ  

  

ζα ηα ηηάηαηα ηκν ιεθκδκξεέκν ξαλαεηβλέακθηαδ ίΪζβ ζεδηκνλΰέαμ. Έηζδ, ηκ 

ιεθκδκξεέκ ξπλέαεηαδ ίΪζβ ζεδηκνλΰέαμ ζε πΫθηε δδκδεβηδεΪ ηηάηαηα:  

1. Σα δπηΪηδα 

2. Σλσθδηα εαδ πκηΪ 

3. Οδ ππζάζεδμ εαδ ηκ marketing 

4. Πλκζππδεσ 

5. Λκΰδζηάλδκ 
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Δ κλΰΪθπζβ εαδ β ζεδηκνλΰέα εΪγε ηηάηαηκμ απκηεζεέ ενγτθβ ηκν νπετγνθκν 

ηηάηαηκμ. Οδ νπετγνθκδ ηπθ πΫθηε ηηβηΪηπθ αθαθΫλκθηαδ ζηκθ ΰεθδεσ δδενγνθηά. 

ΚΪγε ηηάηα δδαξπλέαεηαδ ζε ηδελσηελα νπκ-ηηάηαηα ηα κπκέα αθηδπλκζππετκνθ 

επδπλσζγεηεμ ζεπηκηΫλεδεμ ηβμ ελΰαζέαμ. Οδ νπετγνθκδ ηπθ ηηβηΪηπθ ανηυθ 

αθαθΫλκθηαδ ζηκθ ΰεθδεσ δδενγνθηά (Rutherford D. J., 1999). 

Βπδεεθαζάμ ηκν ιεθκδκξεέκν εέθαδ κ δδδκεηάηβμ ανηκτ, κ κπκέκμ Ϋξεδ ζαθ 

νθδζηΪηεθκ ηκν ηκθ ΰεθδεσ δδενγνθηά. Ώνησμ Ϋξεδ δτκ Ϊηεζκνμ ζνθελΰΪηεμ: Ϋθαθ 

ζκΰδζηά εαδ Ϋθαθ δδδαέηελκ ΰλαηηαηΫα. Ο ηεζενηαέκμ, Ϋξεδ Ϋθαθ ίκβγσ κ κπκέκμ 

εέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηα δδΪθκλα ηηάηαηα ηκν ιεθκδκξεέκν εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε 

ηκνμ νπετγνθκνμ ανηυθ, σππμ εέθαδ κ δδενγνθηάμ αγζβηδευθ δλαζηβλδκηάηπθ, 

ονξαΰπΰέαμ, ηλκθκδκζέαμ εαδ πκηυθ, ξυλπθ ζηΪγηενζβμ, αθγλυπδθκν 

δνθαηδεκτ, marketing εαδ ππζάζεπθ, δδαθάηδζβμ, νπκδκξάμ, αζθαζεέαμ, 

εαηαζηάηαηκμ δυλπθ πλκρζηΪηεθκμ κλσθπθ εαδ κ ηβξαθδεσμ ηκν ζνΰελκηάηαηκμ. 

Ώνηκέ ηε ηβθ ζεδλΪ ηκνμ εέθαδ νπετγνθκδ ΰδα ηβθ κλγά ζεδηκνλΰέα εαδ κλΰΪθπζβ 

ηκν ηηάηαηκμ πκν Ϋξκνθ αθαζΪίεδ εαγυμ εαδ ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζηκθ εαγΫθα 

απσ ανηΪ. Οδ νπΪζζβζκδ ζηα δδΪθκλα ηηάηαηα ηκν ιεθκδκξεέκν εέθαδ κδ ειάμ:  

Αδετγνθζβ Ώγζβηδευθ Αλαζηβλδκηάηπθ: ΰνηθαζηάμ, θαναΰκζυζηβμ. 

Αδετγνθζβ ηλκθκδκζέαμ εαδ πκηυθ: επδηβλβηάμ ηλαπεααλέαμ, ηαηέαμ, ζελίδησλκμ, 

ίκβγσμ ζελίδησλκν, ζεθ, ίκβγσμ ζεθ, πλκζππδεσ εαγαλδζηκτ, πλκζππδεσ 

ηπΪλ. 

Αδετγνθζβ Υυλπθ ζηΪγηενζβμ: νπετγνθκμ ξυλπθ ζηΪγηενζβμ. 

Αδετγνθζβ αθγλυπδθκν δνθαηδεκτ: δδκδεβηδεσμ ίκβγσμ. 

Αδετγνθζβ marketing εαδ ππζάζεπθ: νπετγνθκμ ππζάζεπθ, ίκβγσμ νπετγνθκν 

ππζάζεπθ, νπετγνθκμ εηαδλδευθ ππζάζεπθ, νπετγνθκμ ππζάζεπθ 

ζνθεδλδαευθ εεδβζυζεπθ. 

Αδετγνθζβ δδαθάηδζβμ: νπετγνθκμ δδαθάηδζβμ. 

Αδετγνθζβ νπκδκξάμ: νπετγνθκμ ελαηάζεπθ, γνλπλσμ, νπετγνθκμ ΰελκνη, 

λεζεοδκθέζηεμ, ηβζεθπθβηΫμ. 

Αδετγνθζβ αζθαζεέαμ:  θλκνλκέ. 

Αδετγνθζβ εαηαζηάηαηκμ δυλπθ: ππζβηΫμ. 

ΠλκρζηΪηεθκμ κλσθπθ: ίκβγσμ πλκρζηαηΫθκν κλσθπθ, επδηβλβηάμ πζνθηβλέπθ, 

επδηβλβηάμ δπηαηέπθ, εαηαλδΫλεμ, εαηαλσηκδ. 

Μβξαθδεσμ ζνΰελκηάηαηκμ: νπετγνθκμ ζνθελΰεέκν (Rutherford D. J., 1999). 

Ο αλδγησμ ηπθ απαζξκζκτηεθπθ αησηπθ ζε εΪγε ιεθκδκξεδαεά επδξεέλβζβ 

ειαληΪηαδ απσ ηβθ δνθαηδεσηβηα εαδ ηβμ αθΪΰεεμ ηβμ.  

Οδ νπΪζζβζκδ αθΪζκΰα ηε ηκ ηηάηα ζηκ κπκέκ ελΰΪακθηαδ παλκνζδΪακνθ 

ηεΰαζτηελβ ά ηδελσηελβ επαθά ηε ηβμ πεζΪηεμ ηκν ιεθκδκξεέκν.  

Έηζδ δδαελέθκθηαδ ζε νπαζζάζκνμ ΰλαηηάμ σππμ εεεέθκδ ζηα ηπαλ, ζηκ room 

service, ζηκ εζηδαησλδκ, εαδ ζε νπαζζάζκνμ ηε νπκζηβλδεηδεΫμ ζεδηκνλΰέεμ ηπθ 

πλυηπθ σππμ κδ ελΰαασηεθκδ ζηβθ εκναέθα ζηκ ηηάηα ζνθηάλβζβμ, ζηα 

πζνθηάλδα ε.ζ.π. (Bardi J.A., 2000). 
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ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 

 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο Ξελνδνρνυπαιιήισλ 

 

Οδ πλκζζάοεδμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηα ιεθκδκξεέα Ϋξκνθ δδαθκλεηδεσ ξαλαεηάλα 

αθΪζκΰα εΪθ ηα ιεθκδκξεέα ζεδηκνλΰκτθ ζε ησθδηβ ά επκξδαεά ίΪζβ. ηβθ 

πελέπηπζβ ηβμ ησθδηβμ ζεδηκνλΰέαμ κδ πλκζζάοεδμ εαδ κδ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ ΰέθκθηαδ σππμ εαδ ζηδμ νπσζκδπεμ επδξεδλάζεδμ. Δ ζτηίαζβ 

ελΰαζέαμ επδίΪζζεηαδ θα εέθαδ ΰλαπηά εαδ κ ελΰκδσηβμ νπκξλεκτηαδ θα 

εθβηελυζεδ, ηΫζα ζε 2 ηάθεμ απσ ηβθ ζηδΰηά ηβμ ζτηίαζβμ, ηκθ ελΰαασηεθκ ΰδα 

ηκνμ ζπκνδαδσηελκνμ σλκνμ ηβμ, σππμ ΰδα παλΪδεδΰηα ηκθ ησπκ εαδ ηκ εέδκμ ηβμ 

ελΰαζέαμ, ηβθ Ϋθαλιβ εαδ ηβ ζάιβ ηβμ απαζξσζβζβμ, ηβθ δδΪλεεδα ηβμ Ϊδεδαμ ε.ζπ. 

ΏθΪζκΰα ηε ηβθ ξλκθδεά δδΪλεεδα κδ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ δδαελέθκθηαδ ζε:  

- τηίαζβ ελΰαζέαμ κλδζηΫθκν ξλσθκν: πλσεεδηαδ ΰδα ζτηίαζβ ζηβθ κπκέα 

ζνηθπθεέηαδ β ξλκθδεά ηβμ δδΪλεεδα εαδ β ζάιβ ηβμ. 

- τηίαζβ ελΰαζέαμ ακλέζηκν ξλσθκν: πλσεεδηαδ ΰδα ζτηίαζβ ζηβθ κπκέα δεθ 

Ϋξεδ εαγκλδζηεέ πσηε ηεζεδυθεδ κ ξλσθκμ ηβμ. 

Γδα θα εέθαδ Ϋΰενλβ ηδα ζτηίαζβ ελΰαζέαμ απαδηκτθηαδ εΪπκδεμ πλκςπκγΫζεδμ 

σππμ: κ ελΰαασηεθκμ εαδ κ ελΰκδσηβμ θα ίλέζεκθηαδ ζε ζπηαηδεά εαδ πθενηαηδεά 

εαηΪζηαζβ υζηε θα Ϋξκνθ πζάλβ ζνθεέδβζβ ηπθ πλΪιεπθ ηκνμ, θα ηβθ Ϋξκνθ 

εαηαδδεαζηεέ ΰδα εαεκνλΰβηαηδεΫμ πλΪιεδμ ηπθ κπκέπθ β πκδθά δδαλεεέ αεσηα εαδ 

θα ηβθ ηκνμ επδίΪζζεηαδ εαθΫθαμ εαηαθαΰεαζησμ (ΠδθηΫζκΰζκν Γλβΰσλβμ, 2001). 

ηβθ πελέπηπζβ ηβμ επκξδαεάμ ζεδηκνλΰέαμ (ζεδηκνλΰέα ηΫξλδ 9 ηάθεμ αθΪ ξλσθκ), 

ηα ιεθκδκξεέα νπκξλεκτθηαδ θα επαθαπλκζζΪίκνθ ηκ έδδκ πλκζππδεσ πκν 

απαζξσζβζαθ εαηΪ ηβθ πλκβΰκτηεθβ πελέκδκ. Γδα θα Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα ηβμ 

επαθαπλσζζβοβμ κδ ελΰαασηεθκδ πλΫπεδ θα εδδκπκδάζκνθ ΰλαπηΪ ηκθ ελΰκδσηβ 

σηδ επδγνηκτθ θα απαζξκζβγκτθ εαδ ηβθ πλκζεξά πελέκδκ. Δ εδδκπκέβζβ ανηά 

ΰέθεηαδ ηΫζπ ηβμ αλησδδαμ ζνθδδεαζδζηδεάμ κλΰΪθπζβμ. ηβθ πελέπηπζβ πκν κ 

ελΰαασηεθκμ εδδκπκδβγεέ ΰδα πλσζζβοβ εαδ δεθ εηθαθδζηεέ αδδεαδκζσΰβηα εθησμ 

πΫθηε βηελυθ ξΪθεδ ηκ δδεαέπηα ηβμ επαθαπλσζζβοβμ εαδ ηβμ απκαβηέπζβμ. Δ 

δδαδδεαζέαμ ηβμ επαθαπλσζζβοβμ ΰέθεηαδ ζηαδδαεΪ αθΪζκΰα ηε ηβθ πζβλσηβηα 

ηπθ ιεθκδκξεέπθ πκν ζεδηκνλΰκτθ επκξδαεΪ (ΠδθηΫζκΰζκν Γλβΰσλβμ, 2001). 

 
Πιεξφηεηα  Πνζνζηφ Δξγαδνκέλσλ  

20% 1/3 ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

50% 2/3 ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

80% Σκ ζτθκζκ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

πλκβΰκτηεθβμ πελδσδκν ζεδηκνλΰέαμ 

 

Πίλαθαο 1. Αδαδδεαζέα Βπεθαπλσζζβοβμ Ξεθκδκξκςπαζζάζπθ ζε ΞεθκδκξεδαεΫμ 

ΜκθΪδεμ πκν Λεδηκνλΰκτθ ΒπκξδαεΪ [Πβΰά: ΠδθηΫζκΰζκν, 2001]. 
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πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ζηα Ξελνδνρεία 

 

νζζκΰδεά ζτηίαζβ ελΰαζέαμ εέθαδ β ζτηίαζβ β κπκέα εαηαληέαεηαδ ηεηαιτ ηδαμ ά 

πελδζζκηΫλπθ επαΰΰεζηαηδευθ κλΰαθυζεπθ ά ηδαμ ά πελδζζκηΫλπθ 

ελΰκδκηδευθ. Οδ ζνζζκΰδεΫμ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ δδαελέθκθηαδ ζε:  

- ΒγθδεΫμ ΰεθδεΫμ 

- ΒγθδεΫμ κηκδκ-επαΰΰεζηαηδεΫμ 

- ΣκπδεΫμ κηκδκ-επαΰΰεζηαηδεΫμ 

- ΒπδξεδλβζδαεΫμ  

- ΚζαδδεΫμ 

- ΣκπδεΪ ζτηθπθα απαζξσζβζβμ 

Δ αθυηελβ ηκλθά ζνζζκΰδεάμ ζτηίαζβμ ελΰαζέαμ εέθαδ β Βγθδεά νζζκΰδεά 

τηίαζβ Βλΰαζέαμ ηε αλησδδα ζνθδδεαζδζηδεά κλΰΪθπζβ απσ πζενλΪμ 

ελΰαακηΫθπθ ηβθ ΓΒΒ εαδ ηε ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηκθ εαγκλδζησ ηπθ ηδζγυθ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ (ΠδθηΫζκΰζκν Γλβΰσλβμ, 2001). 

Δ ζνζζκΰδεά ζτηίαζβ ελΰαζέαμ ηπθ ιεθκδκξκςπαζζάζπθ πελδζαηίΪθεδ 3 ενλέπμ 

γΫηαηα:  

- Καηβΰκλέεμ ΒλΰαακηΫθπθ: Καηβΰκλέα Ώ΄ (νπΪζζβζκδ νπκδκξάμ, ηαδηλ, γνλπλκέ, 

ηΪΰεδλκδ, πλκρζηΪηεθκδ δπηαηέπθ εαδ εκδθσξλβζηπθ ξυλπθ), Καηβΰκλέα ΐ΄ 

(πλκρζηΪηεθκμ ζδθκγάεβμ εαδ πζνθηβλέπθ, ίκβγσμ νπκδκξάμ, ζελίδησλκδ, 

ηπΪληαθ), Καηβΰκλέα Γ΄ (ίκβγκέ ζελίδησλπθ, ίκβγκέ γνλπλεέκν, ηπκνθΫ, 

εζηδαηκλέκν, ηπαλ, κλσθπθ, ζδθκγάεβμ, ΰελκνη, εαηαλδΫλεμ), Καηβΰκλέα Α΄ 

(πζτθηεμ, ζδδελπηΫμ, εαγαλδζηΫμ εκδθσξλβζηπθ ξυλπθ, ζαθηαδΫλβδεμ, 

ζκνηλκθσηκδ, πλκρζηΪηεθκμ εαδ ίκβγσμ δαηλυθ, ηκδέζηλεμ). 

- ΏηκδίΫμ: κδ αηκδίΫμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ εέθαδ αθΪζκΰεμ ηε ηβθ εαηβΰκλέα ζηβθ 

κπκέα αθάεεδ κ εαγΫθαμ απσ ηβμ. 

- Βπδδσηαηα: κδ ελΰαασηεθκδ δδεαδκτθηαδ εΪπκδα επδδσηαηα σππμ πλκςπβλεζέαμ, 

κδεκΰεθεδαευθ ίαλυθ, ηκνλδζηδεάμ εεπαέδενζβμ, επκξδαεάμ απαζξσζβζβμ, 

αθγνΰδεδθάμ ελΰαζέαμ, ζηκζάμ, ηλκθάμ ε.ζπ. Βπέζβμ, δδεαδκτθηαδ εαδ ηδμ 

πλκζανιάζεδμ ζε πελέπηπζβ ελΰαζέαμ ηβθ Κνλδαεά εαδ ηδμ αλΰέεμ εαγυμ εαδ ηδμ 

θνξηελδθΫμ υλεμ. (ΠδθηΫζκΰζκν Γλβΰσλβμ, 2001) 

 

Θέζεηο Δξγαζίαο ζε Ξελνδνρεία 

 

Σκ πλκζππδεσ πκν ελΰΪαεηαδ ζε Ϋθα ιεθκδκξεέκ ηπκλεέ θα δδαελδγεέ ζε:  

 

1. Πξνζσπηθφ δηεχζπλζεο, δηαρείξηζεο, γξαθείνπ: πεξηιακβάλνληαη νη δηεπζπληέο, 

νη γξακκαηείο, νη ηακίεο, νη δηεξκελείο, νη ινγηζηέο ην ηκήκα πξνζσπηθνχ θαη νη 

δηαρεηξηζηέο.  

 

Οδ δδενγνθηΫμ ηπθ ιεθκδκξεέπθ ίλέζεκθηαδ ζηβθ εκλνθά ηβμ κλΰΪθπζβμ ανηυθ 

εαδ εέθαδ Ϊθγλππκδ κδ κπκέκδ γεπλεέηαδ σηδ Ϋξκνθ θηΪζεδ ζηβθ αεηά ηβμ εαλδΫλαμ 
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ηκνμ ζηδμ ιεθκδκξεδαεΫμ επδξεδλάζεδμ. Δ ελΰαζέα ζηα ιεθκδκξεέα ΰδα ηκνμ 

δδενγνθηΫμ παλκνζδΪαεδ ηδα ζεδλΪ απσ απαδηάζεδμ εαδ πλκίζάηαηα πκν πλΫπεδ 

θα αθηδηεηππέαεδ απκηεζεζηαηδεΪ εαδ ξαλαεηβλέαεηαδ πμ πκζτπλβ ελΰαζέα, 

θνξηελδθά ελΰαζέα, ελΰαζέα ζε δδαεκπΫμ εαδ αλΰέεμ. Έξεδ απκδεδξγεέ, ζε 

δδΪθκλεμ Ϋλενθεμ, σηδ νοβζσ πκζκζησ ελΰαακηΫθπθ πμ δδενγνθηΫμ ιεθκδκξεδαευθ 

επδξεδλάζεπθ (πελέπκν 44%) ελΰΪακθηαδ 61 - 70 υλεμ ηβθ είδκηΪδα, 

ξαλαεηβλέακθηαμ ηβθ ελΰαζέα ηκνμ πμ δδδαέηελα αΰξυδβ. Βπέζβμ, πκζκζησ πκν 

θηΪθεδ ηκ 56% ηπθ δδενγνθηυθ εέθαδ δδααενΰηΫθκδ εαδ ηβ δεαθκπκδβηΫθκδ απσ ηδμ 

υλεμ ελΰαζέαμ εαδ ηδμ κδεκθκηδεΫμ απκζαίΫμ (Rutherford D. J., 1999). 

Σκ ηηάηα ζκΰδζηβλέκν απκηεζεέ ζβηαθηδεσ ηηάηα ζηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα 

ηκν ιεθκδκξεέκν. Κτλδεμ αληκδδσηβηεμ ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ εέθαδ β εαηαξυλδζβ ηπθ 

κδεκθκηδευθ ζνθαζζαΰυθ, β ηδζγκδκζέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ, β εισθζβζβ εαδ β 

εέζπλαιβ ζκΰαλδαζηυθ εαδ β πλκεηκδηαζέα εαγβηελδθυθ αθαθκλυθ εσζηκνμ ΰδα 

ηα δδΪθκλα νζδεΪ, ελΰαζεέα, ηλσθδηα, πκηΪ πκν εαηαθαζυθκθηαδ. Σκ πλκζππδεσ 

ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ ζνθελΰΪαεηαδ Ϊηεζα ηε ηκ πλκζππδεσ νπκδκξάμ, ηκνμ ηαηέεμ 

εαδ ηκθ κδεκθκηδεσ δδενγνθηά. (Rutherford D. J., 1999). 

Δ ηεΰαζτηελβ πλσεζβζβ πκν αθηδηεηππέαεδ ηκ ηηάηα πλκζππδεκτ εέθαδ β 

πλκζπΪγεδα επδζκΰάμ, πλσζζβοβμ, εεπαέδενζβμ, ειΫηαζβμ, παλαεκζκτγβζβμ εαδ 

επδίλΪίενζβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαγυμ εαδ β δδαηάλβζβ ηβμ εαζάμ πκδσηβηαμ ηκν 

πλκζππδεκτ. Σκ ηηάηα ανησ παέαεδ ζπκνδαέκ λσζκ ζηβθ αθηδηεηυπδζβ γεηΪηπθ 

σππμ β ελΰαζδαεά δεαθκπκέβζβ, κδ δδαηηβηαηδεΫμ ζνΰελκτζεδμ, ηκ Ϊΰξκμ εαδ β 

ειΪθηζβζβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ (Umbreit W.T. et al, 1999). 

 

2. Κπξίσο μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ: πεξηιακβάλνληαη νη ζπξσξνί, νη 

ξεζεςηνλίζη, νη δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ ηκεκάησλ νξφθσλ φπσο: νη 

απνζεθάξηνη, νη κπάξκαλ, νη κάγεηξνη, νη δαραξνπιάζηεο, νη γθξνπκ, νη 

ηξαπεδνθφκνη, νη ζεξβηηφξνη, νη θακαξηέξεο, νη θαζαξίζηξηεο θ.ι.π. 

 

Σκ ηηάηα νπκδκξάμ ξαλαεηβλέαεδ ηβ θδζκιεθέα ζηα ιεθκδκξεέα. ΜελδεΫμ απσ ηδμ 

ίαζδεΫμ ζεδηκνλΰέεμ ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ εέθαδ: κδ ελαηάζεδμ, ηκ εαζπζσλδζηα, β 

εθβηΫλπζβ εαδ β εινπβλΫηβζβ  ηπθ πεζαηυθ. Σκ ηηάηα νπκδκξάμ ξαλαεηβλέαεηαδ 

απσ πκζζκτμ πμ ηκ θέληξν ηκν ιεθκδκξεέκν ηκ κπκέκ παέαεδ εαγκλδζηδεσ λσζκ 

ζηβθ δδαησλθπζβ ηπθ εθηνπυζεπθ ηπθ πεζαηυθ. Δ ετλδα δκνζεδΪ ηκν ηηάηαηκμ 

ανηκτ πελδζηλΫθεηαδ ΰτλπ απσ ηβθ επδεκδθπθέα εαδ ηδμ δδΪθκλεμ ηκλθΫμ ηβμ 

(ΰλαπηά - πλκθκλδεά), εαγδζηυθηαμ ηδμ γΫζεδμ ελΰαζέαμ αλεεηΪ νπετγνθεμ εαδ 

αΰξυδβμ. Οδ εδδδεσηβηεμ πκν πελδζαηίΪθκθηαδ ζηκ ηηάηα νπκδκξάμ εέθαδ κδ ειάμ: 

κδ νπΪζζβζκδ νπκδκξάμ, κδ κπκέκδ ίλέζεκθηαδ ζηβ λεζεοδσθ εαδ εέθαδ νπετγνθκδ 

ΰδα ηδμ ελαηάζεδμ, ηβθ αθΪγεζβ δπηαηέπθ, ηβθ δδαθκηά εζεδδδυθ, ηβθ επδεκδθπθέα 

ηε ηκνμ πεζΪηεμ, ηκ πλκζππδεσ ηκν ιεθκδκξεέκν εαδ ηκθ ΰεθδεσ δδενγνθηά ανηκτ, 

ηβθ ΰεθδεσηελβ πζβλκθσλβζβ εαδ εινπβλΫηβζβ ηπθ πεζαηυθ. Οδ ηαηέεμ, κδ κπκέκδ 

επειελΰΪακθηαδ ηδμ αθαξπλάζεδμ εαδ ηδμ κδεκθκηδεΫμ νπκξλευζεδμ ηπθ πεζαηυθ. 

Οδ ΰελκτη, σπκν ηεηαθΫλκνθ ηδμ απκζεενΫμ ηπθ πεζαηυθ, εικδεεδυθκνθ ηκνμ 
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επδζεΫπηεμ ηε ηκ πελδίΪζζκθ ηκν ιεθκδκξεέκν εαδ ίλέζεκθηαδ αθΪ πΪζα ζηδΰηά 

ζηβθ δδΪγεζβ ηπθ πεζαηυθ. Οδ γνλπλκέ νπκδκξάμ, κδ κπκέκδ κθεέζκνθ θα 

ΰθπλέακνθ πκζτ εαζΪ ηβθ πελδκξά εαγυμ παλΫξκνθ ξλάζδηεμ πζβλκθκλέεμ ζηκνμ 

πεζΪηεμ ζξεηδεΪ ηε ηα αιδκγΫαηα, ηκνμ ξυλκνμ αθαονξάμ εαδ ηβθ δδαζεΫδαζβ ηκνμ 

(Bardi J.A., 2000). 

Σκ πλκζππδεσ νπκδκξάμ αθηδηεηππέαεδ Ϋθα ηεΰΪζκ αλδγησ πλκίζβηΪηπθ ενλέπμ 

επεδδά ίλέζεεηαδ ζηκ επέεεθηλκ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ. ΑΫξεηαδ σζα ηα παλΪπκθα 

εαδ ηδμ απαδηάζεδμ ηπθ πεζαηυθ εθυ ηανησξλκθα β δδκέεβζβ απαδηεέ ηβθ Ϊλδζηβ 

εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ. Βπέζβμ, ηκ ηηάηα κλσθπθ απκηεζεέ ηδα απσ ηδμ πδκ 

δτζεκζεμ ελΰαζδαεΪ ζεδηκνλΰέεμ εαδ εέθαδ ηκ ηεΰαζτηελκ εΫθηλκ δαπαθυθ ζηα 

ιεθκδκξεέα δεδκηΫθκν σηδ ξλβζδηκπκδεέ ηεΰΪζκ αλδγησ ελΰαζεέπθ, νζδευθ εαδ 

εικπζδζηκτ (νζδεΪ εαγαλδζηκτ, εικπζδζησμ εαγαλδσηβηαμ). Παλ’ σηδ ζνθάγπμ ηκ 

ηηάηα ανησ εέθαδ αθειΪληβηκ ζε πκζζΪ ιεθκδκξεέα β δδκέεβζβ ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ 

ηπκλεέ θα ζνθδνΪαεηαδ ηε εεεέθβ ηκν ηεξθδεκτ ηηάηαηκμ εαδ ηκν ηηάηαηκμ 

ζνθηάλβζβμ (Barsky, J.D. et al, 1992). 

 

3. Σερληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ: πεξηιακβάλνληαη φια ηα άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη ζην Σερληθφ ηκήκα θαη ζην ηκήκα ζπληήξεζεο ηνπ μελνδνρείνπ φπσο: 

ειεθηξνιφγνη, ηερλίηεο, πδξαπιηθνί, θεπνπξνί, ειαηνρξσκαηηζηέο θ.ι.π.  

 

Οδ νπβλεζέεμ ηκν πλκζππδεκτ ανηκτ Ϋξκνθ δδδαέηελβ ζβηαζέα ΰδα ηδα αζθαζά, 

νΰδάμ, Ϊθεηβ εαδ ενξΪλδζηβ δδαηκθά ηπθ πεζαηυθ ζε Ϋθα ιεθκδκξεέκ. Οδ 

ίαζδεσηελεμ ελΰαζέεμ ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ εέθαδ β ζνθηάλβζβ ηκν ηβξαθδεκτ 

εικπζδζηκτ, ηπθ βζεεηλδευθ εΰεαηαζηΪζεπθ, ηπθ ηβξαθβηΪηπθ, ηβμ γΫληαθζβμ, 

ηκν εζδηαηδζηκτ, ηκν ειαελδζηκτ, ηπθ νδλανζδευθ εΰεαηαζηΪζεπθ, κδ 

ηδελκεπδζεενΫμ εαδ κδ αθαεαδθέζεδμ. ΏθΪζκΰα ηε ηκ ηΫΰεγκμ εαδ ηκθ 

εεζνΰξλκθδζησ ηκν ιεθκδκξεέκν ηπκλεέ θα νπΪλξεδ ίκβγσμ δδενγνθηά εαδ 

ίκβγβηδεκέ νπΪζζβζκδ ΰλαηηαηεδαεάμ νπκζηάλδιβμ ζηκ ηηάηα ανησ. ΓεθδεΪ, ηκ 

ηεξθδεσ ηηάηα εαδ ηκ ηηάηα ζνθηάλβζβμ ηβμ ιεθκδκξεέκν απαδηεέ ειεδδδεενηΫθκ 

πλκζππδεσ, νπετγνθκνμ εαδ Ϋηπεδλκνμ ελΰαακηΫθκνμ (κνπδυθβμ πτλκμ, 

2003). 

 
ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 

 

Ννκνζεηηθέο πξνβιέςεηο 

 

Δ νπκξλΫπζβ ηκν ελΰκδσηβ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν, 

ηβθ πλσζβοβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ θκζβλσηβηαμ εαδ ηβ ζεδηκνλΰέα νπβλεζέαμ 

Εαηλδεάμ ηβμ Βλΰαζέαμ - ΏζθΪζεδαμ ηβμ Βλΰαζέαμ, νπαΰκλετεηαδ ησζκ απσ ηκ 

ΰεΰκθσμ σηδ ανησμ πκν δβηδκνλΰεέ ηκθ εέθδνθκ Ϋξεδ εαδ ηβθ ενγτθβ ΰδα ηδμ 

ζνθΫπεδεμ ηκν εδθδτθκν ανηκτ, αζζΪ εαδ ηβθ νπκξλΫπζβ ΰδα ηβθ απκηεζεζηαηδεά 

πλσζβοά ηκν, σζκ εαδ απσ ηκ θκηκγεηδεσ πζαέζδκ ηβμ ξυλαμ ηαμ, αζζΪ εαδ Ϊζζπθ 
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ξπλυθ, πκν αθκλΪ ζηβθ Τΰδεδθά εαδ ΏζθΪζεδα ηβμ Βλΰαζέαμ (Health and Safety 

Comition, 2002). 

ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν απαζξκζκτθ 50 εαδ Ϊθπ ελΰαασηεθκνμ κ ελΰκδσηβμ Ϋξεδ 

νπκξλΫπζβ θα ξλβζδηκπκδεέ ηδμ νπβλεζέεμ ηεξθδεκτ αζθαζεέαμ εαδ ΰδαηλκτ 

ελΰαζέαμ. ηδμ  επδξεδλάζεδμ πκν απαζξκζκτθ απσ 1 Ϋπμ 50 ελΰαασηεθκνμ κ 

ελΰκδσηβμ Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα ξλβζδηκπκδεέ ηδμ νπβλεζέεμ ηεξθδεκτ 

αζθαζεέαμ. ε πελέπηπζβ πκν κ αλδγησμ ηπθ ελΰαασηεθπθ ηβμ επδξεέλβζβμ εέθαδ 

ηδελσηελκμ ηπθ 50 εαδ β επδξεέλβζβ ξαλαεηβλέαεηαδ πμ ξαηβζάμ επδεδθδνθσηβηαμ, 

ησηε εαγάεκθηα ηεξθδεκτ αζθαζεέαμ ηπκλεέ θα αθαζΪίεδ κ έδδκμ κ ελΰκδσηβμ, 

εθσζκθ επδηκλθπγεέ εαηΪζζβζα. Βπέζβμ, πμ ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ ηπκλεέ θα 

κλδζηεέ ελΰαασηεθκμ, κ κπκέκμ Ϋξεδ απκζνηάλδκ Σεξθδεκτ ζνεεέκν ά ηΫζβμ ηεξθδεάμ 

ζξκζάμ ά δζσηδηβμ ά Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ εηπεδλκηΫξθβ ηε ηκνζΪξδζηκθ 

κξηυ (8) Ϋηβ πλκςπβλεζέα, εθσζκθ απαζξκζεέηαδ ηε πζάλεμ πλΪλδκ ζηβθ 

επδξεέλβζβ εαδ Ϋξεδ επδηκλθπγεέ εαηΪζζβζα (N. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010). 

Ο ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ εαδ κ δαηλσμ ελΰαζέαμ νπκξλεκτθηαδ εαηΪ ηβθ εεηΫζεζβ ηκν 

Ϋλΰκν ηκνμ θα ζνθελΰΪακθηαδ, πλαΰηαηκπκδυθηαμ εκδθκτμ εζΫΰξκνμ ηπθ ξυλπθ 

ελΰαζέαμ, κθεέζκνθ, εαηΪ ηβθ εεηΫζεζβ ηπθ εαγβεσθηπθ ηκνμ, θα ζνθελΰΪακθηαδ 

ηε ηβθ Β.Τ.Ώ.Β. (Βπδηλκπά Τΰδεδθάμ εαδ ΏζθΪζεδαμ ΒλΰαακηΫθπθ) ά ηκθ 

αθηδπλσζππκ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, κθεέζκνθ θα παλΫξκνθ ζνηίκνζΫμ ζε γΫηαηα 

νΰεέαμ εαδ αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηα ηΫζβ ηβμ Β.Τ.Ώ.Β. ά ηκθ εεπλσζππκ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαδ θα ηκνμ εθβηελυθκνθ ΰδα εΪγε ζβηαθηδεσ ζξεηδεσ αάηβηα. 

Ώθ κ ελΰκδσηβμ δδαθπθεέ ηε ηδμ ΰλαπηΫμ νπκδεέιεδμ εαδ ζνηίκνζΫμ ηκν ηεξθδεκτ 

αζθΪζεδαμ ά ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ, κθεέζεδ θα αδηδκζκΰεέ ηδμ απσοεδμ ηκν εαδ θα ηδμ 

εκδθκπκδεέ εαδ ζηβθ Β.Τ.Ώ.Β. ά ζηκθ εεπλσζππκ. ε πελέπηπζβ δδαθπθέαμ β 

δδαθκλΪ επδζτεηαδ απσ ηκθ επδγεπλβηά ελΰαζέαμ εαδ ησθκ (N. ηε αλδγ. 

3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 20: νθελΰαζέα ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ εαδ δαηλκτ 

ελΰαζέαμ, παλ. 1, 2, 3, 4). 

ε εΪγε πελέπηπζβ απαζξσζβζβμ ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ εαδ δαηλκτ ελΰαζέαμ κ 

εζΪξδζηκμ πλαΰηαηδεσμ ξλσθκμ εηάζδαμ απαζξσζβζβμ ΰδα ηκθ εαγΫθα ξπλδζηΪ 

δεθ ηπκλεέ θα εέθαδ ηδελσηελκμ ηπθ: 

α) 25 πλυθ εηβζέπμ ΰδα επδξεδλάζεδμ, πκν απαζξκζκτθ ηΫξλδ 20 Ϊηκηα, 

ί) 50 πλυθ εηβζέπμ ΰδα επδξεδλάζεδμ, πκν απαζξκζκτθ απσ 21-50 Ϊηκηα εαδ 

ΰ) 75 πλυθ εηβζέπμ ΰδα επδξεδλάζεδμ, πκν απαζξκζκτθ πελδζζσηελα απσ 50 

Ϊηκηα. 

Ο ζνθκζδεσμ ηΫΰδζηκμ (εηάζδκμ) πλαΰηαηδεσμ ξλσθκμ απαζξσζβζβμ ηεξθδεκτ 

αζθΪζεδαμ ζε ηέα ά πελδζζσηελεμ επδξεδλάζεδμ, δεθ ηπκλεέ θα νπελίαέθεδ ηκθ 

πλκίζεπσηεθκ ξλσθκ απαζξσζβζβμ ηδζγπηκτ. Ο ζνθκζδεσμ εηάζδκμ ξλσθκμ 

απαζξσζβζβμ ηκν ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ εαδ ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ αθειΪληβηα απσ 

ηβ ζξΫζβ ελΰαζέαμ ηκνμ, β εαηαθκηά ηκν ξλσθκν ανηκτ εαηΪ ηάθα, εαγυμ εαδ ηκ 

πλΪλδκ απαζξσζβζβμ ηκνμ αθαΰλΪθκθηαδ νπκξλεπηδεΪ ζηκνμ πέθαεεμ 

εαηαζηΪζεπθ ελΰαζέαμ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Α. ηβμ 27/06/1932, ηκν Ν. 515/1970. Σα 

ζηκδξεέα ανηΪ αθαΰλΪθκθηαδ εαδ ζηδμ εαηαζηΪζεδμ πκν αθαληυθηαδ ζηκνμ ξυλκνμ 
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ελΰαζέαμ υζηε σζκδ κδ ελΰαασηεθκδ θα ΰθπλέακνθ ηδμ υλεμ παλκνζέαμ ηκν 

ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ εαδ ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ ζηβθ επδξεέλβζβ. ΚΪγε αζζαΰά ηπθ 

παλαπΪθπ ζηκδξεέπθ πλΫπεδ θα αθαεκδθυθεηαδ Ϋΰεαδλα ζηβθ αλησδδα 

Βπδγευλβζβ Βλΰαζέαμ. Βπέζβμ, Ο ξλσθκμ απαζξσζβζβμ ηκν ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ 

εαδ ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ ηπκλεέ θα ανικηεδυθεηαδ εαηΪ ζνΰεεελδηΫθβ επδξεέλβζβ 

αθΪζκΰα ηε ηβ ζνξθσηβηα εαδ ηβ ίαλτηβηα ηπθ ελΰαηδευθ αηνξβηΪηπθ εαδ ηπθ 

επαΰΰεζηαηδευθ αζγεθεδυθ πκν εηθαθέακθηαδ ζηβθ επδξεέλβζβ (Ν. ηε αλδγ. 

3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 21: Υλσθκμ απαζξσζβζβμ ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ εαδ 

δαηλκτ ελΰαζέαμ, παλ.  2, 3, 4, 5, 6) 

Ώθ κ ξλσθκμ απαζξσζβζβμ ηκν ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ ά ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ 

νπελίαέθεδ ηκ αθυηαηκ θσηδηκ σλδκ, β επδξεέλβζβ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ εαδ Ϊζζκνμ 

ηεξθδεκτμ αζθΪζεδαμ ά δαηλκτμ ελΰαζέαμ. ΒπδηλΫπεηαδ κ έδδκμ ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ 

ά δαηλσμ ελΰαζέαμ θα ξλβζδηκπκδεέηαδ απσ κηΪδα κηκεδδυθ επδξεδλάζεπθ ά απσ 

επδξεδλάζεδμ εαηΪ πελδκξά (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 21: Υλσθκμ 

απαζξσζβζβμ ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ εαδ δαηλκτ ελΰαζέαμ, παλ. 7, 8). 

ΒπδπζΫκθ, κ δαηλσμ ελΰαζέαμ εαδ κ ηεξθδεσμ αζθαζεέαμ νπκξλεκτθηαδ ζηβθ 

παλαεκζκτγβζβ πλκΰλαηηΪηπθ επδησλθπζβμ ανηυθ εαγυμ εαδ ηπθ ηεζυθ ηπθ 

Β.Τ.Ώ.Β. εαδ ηπθ εεπλκζυππθ απσ ηα αλησδδα Τπκνλΰεέα ά εεπαδδενηδεκτμ ά 

απσ δβησζδκνμ κλΰαθδζηκτμ. Δ επδησλθπζβ ηπθ ηεξθδευθ αζθΪζεδαμ, ηπθ 

δαηλυθ ελΰαζέαμ εαδ ηπθ εεπλκζυππθ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, πκν παλΫξεηαδ απσ ηβμ 

θκλεέμ πκν κλέακθηαδ εαηΪ πελέπηπζβ, δδεθελΰεέηαδ εαδ απσ ηκ Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΒΛ.ΕΝ.Τ.Ώ.Β.), (Ϊλγλκ 6 ηβμ 

Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο 1991-1992), εαγυμ εαδ απσ ηα 

δδαπδζηενηΫθα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ίΪζεδ ηκν Ϊλγλκν 17 ηκν Ν. 

2224/1994 (ΦΒΚ 112 Ώ΄). Οδ δαπΪθεμ εεηΫζεζβμ ηπθ επδηκλθπηδευθ 

πλκΰλαηηΪηπθ, δεθ ίαλτθκνθ ηκνμ ελΰαακηΫθκνμ εαδ κ ξλσθκμ απκξάμ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ απσ ηβθ ελΰαζέα, ΰδα ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ πλκΰλαηηΪηπθ 

ανηυθ, γεπλεέηαδ ξλσθκμ ελΰαζέαμ ΰδα εΪγε ζνθΫπεδα απσ ηβ ζξΫζβ ελΰαζέαμ εαδ 

ΰδα ηβθ αηκδίά ηβμ εαδ δεθ ηπκλεέ θα ζνηοβθδζηεέ ηε ηβθ εαθκθδεά εηάζδα ΪδεδΪ 

ηβμ (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 22: Βπδησλθπζβ ηεξθδευθ αζθΪζεδαμ, 

δαηλυθ ελΰαζέαμ εαδ εεπλκζυππθ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, παλ.  1, 2, 6). 

Ο ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ εαδ κ δαηλσμ ελΰαζέαμ ηεηΫξκνθ ζηδμ εκδθΫμ ζνθεδλδΪζεδμ 

ηβμ επδξεέλβζβμ. Πλδθ απσ ηβθ βηΫλα ηβμ εκδθάμ ζνθεδλέαζβμ, β Β.Τ.Ώ.Β. ά κ 

εεπλσζππκμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαγκλέαεδ ηα γΫηαηα ηα κπκέα γα ζναβηάζεδ εαδ ηα 

ΰθπζηκπκδεέ ζηκθ ελΰκδσηβ ηλεδμ (3) ηκνζΪξδζηκθ ελΰΪζδηεμ βηΫλεμ θπλέηελα. Ο 

ελΰκδσηβμ ΰθπζηκπκδεέ ζηβθ Β.Τ.Ώ.Β. ά ζηκθ εεπλσζππκ ηα γΫηαηα πκν επδγνηεέ 

θα ζναβηβγκτθ ζηβθ εκδθά ζνθεδλέαζβ ηλεδμ (3) ηκνζΪξδζηκθ ελΰΪζδηεμ βηΫλεμ 

πλδθ απσ ηβθ βηΫλα πλαΰηαηκπκέβζβμ ηβμ. Οδ παλαπΪθπ ΰθπζηκπκδάζεδμ 

απενγτθκθηαδ ηΫζα ζηδμ έδδεμ  πλκγεζηέεμ εαδ ζηκθ ηεξθδεσ αζθΪζεδαμ εαδ ηκθ 

δαηλσ ελΰαζέαμ ηβμ επδξεέλβζβμ. ηδμ ζνθεδλδΪζεδμ ανηΫμ ζνθηΪζζκθηαδ πλαεηδεΪ 

εδμ δδπζκτθ εαδ ηβλκτθηαδ ηκ Ϋθα αθηέηνπκ απσ ηκθ ελΰκδσηβ εαδ ηκ Ϊζζκ απσ ηβθ 
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επδηλκπά ά ηκθ εεπλσζππκ (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 5: Ώληκδδσηβηεμ 

Β.Τ.Ώ.Β. εαδ εεπλκζυπκν ελΰαακηΫθπθ, παλ. 2). 

 

Καζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο  

 

Ο λσζκμ ηκν Εαηλκτ Βλΰαζέαμ ζηα γΫηαηα Τΰεέαμ εαδ ΏζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

δεθ πελδκλέαεηαδ ζηβ δδΪΰθπζβ εαδ ζηβ γελαπεέα ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ αζγεθεδυθ. 

Άζζπζηε ζνξθΪ κδ επαΰΰεζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ σηαθ δδαπδζηυθκθηαδ εέθαδ ηβ 

αθαζηλΫοδηεμ. Ώθηέγεηα β πλσζβοβ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν δέθεδ ηβ 

δνθαησηβηα ΰδα κνζδαζηδεά αθηδηεηυπδζβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ θκζβλσηβηαμ, αθκτ 

εέθαδ επδζηβηκθδεΪ ηεεηβλδπηΫθκ σηδ β ζνθηλδπηδεά πζεδκοβθέα ηπθ 

επαΰΰεζηαηδευθ αζγεθεδυθ εέθαδ δνθαησ θα πλκζβθγκτθ απκηεζεζηαηδεΪ (World 

Health Organization, 2005). 

Ο δαηλσμ ελΰαζέαμ πλΫπεδ θα εαηΫξεδ εαδ θα αζεεέ ηβθ εδδδεσηβηα ηβμ δαηλδεάμ ηβμ 

ελΰαζέαμ εαδ θα πδζηκπκδεέηαδ απσ ηκθ κδεεέκ δαηλδεσ ζτζζκΰκ. Καη’ ειαέλεζβ, ηα 

εαγάεκθηα ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ, Ϋξκνθ δδεαέπηα θα αζεκτθ:  

α) Οδ δαηλκέ ξπλέμ εδδδεσηβηα, κδ κπκέκδ ηΫξλδ 15.05.2009 εέξαθ ζνηίΪζεδμ 

παλκξάμ νπβλεζδυθ δαηλκτ ελΰαζέαμ ηε επδξεδλάζεδμ εαδ απκδεδεθτκνθ ηβθ 

Ϊζεβζβ ηπθ εαγβεσθηπθ ανηυθ ζνθεξυμ επέ επηΪ ηκνζΪξδζηκθ Ϋηβ  

ί) Οδ δαηλκέ κδ κπκέκδ ηΫξλδ 15.05.2009 εεηεζκτζαθ εαγάεκθηα δαηλκτ ελΰαζέαμ 

ξπλέμ θα εαηΫξκνθ ά θα αζεκτθ ηκθ ηέηζκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηβμ δαηλδεάμ ηβμ 

ελΰαζέαμ, αζζΪ ηέηζκ ηβμ εδδδεσηβηαμ.  

Χμ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ, ηπκλκτθ θα πλκζζαηίΪθκθηαδ 

επδζεΫπηλδεμ αδεζθΫμ εαδ επδζεΫπηεμ αδεζθκέ, πηνξδκτξκδ ζξκζυθ ηεηλαεηκτμ 

θκέηβζβμ ηβμ βηεδαπάμ ά δζσηδηπθ ηβμ αζζκδαπάμ ά αδεζθΫμ θκζκεσηεμ εαδ 

αδεζθκέ θκζκεσηκδ, πηνξδκτξκδ ζξκζυθ ηκθκεηκτμ θκέηβζβμ ηβμ βηεδαπάμ ά 

δζσηδηπθ ηβμ αζζκδαπάμ (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 16: Πλκζσθηα 

δαηλκτ ελΰαζέαμ εαδ ίκβγβηδεκτ πλκζππδεκτ, παλ. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Ο δαηλσμ ελΰαζέαμ παλΫξεδ νπκδεέιεδμ εαδ ζνηίκνζΫμ ζηκθ ελΰκδσηβ, ζηκνμ 

ελΰαακηΫθκνμ εαδ ζηκνμ εεπλκζυπκνμ ανηυθ, ΰλαπηΪ ά πλκθκλδεΪ, ζξεηδεΪ ηε 

ηα ηΫηλα πκν πλΫπεδ θα ζαηίΪθκθηαδ ΰδα ηβ ζπηαηδεά εαδ ονξδεά νΰεέα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ. Σδμ ΰλαπηΫμ νπκδεέιεδμ κ δαηλσμ ελΰαζέαμ εαηαξπλεέ ζε εδδδεσ 

ίδίζέκ. Ο ελΰκδσηβμ ζαηίΪθεδ ΰθυζβ εθνπκΰλΪθπμ ηπθ νπκδεέιεπθ πκν 

εαηαξπλκτθηαδ ζε ανησ ηκ ίδίζέκ. Βδδδεσηελα, κ δαηλσμ ελΰαζέαμ ζνηίκνζετεδ ζε 

γΫηαηα: 

α) ξεδδαζηκτ, πλκΰλαηηαηδζηκτ, ηλκπκπκέβζβμ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ, 

εαηαζεενάμ εαδ ζνθηάλβζβμ εΰεαηαζηΪζεπθ, ζτηθπθα ηε ηβμ εαθσθεμ νΰεέαμ εαδ 

αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

ί) Λάοβμ ηΫηλπθ πλκζηαζέαμ εαηΪ ηβθ εδζαΰπΰά εαδ ξλάζβ νζυθ εαδ πλκηάγεδαμ 

ηΫζπθ εικπζδζηκτ 
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ΰ) Φνζδκζκΰέαμ εαδ ονξκζκΰέαμ ηβμ ελΰαζέαμ, ελΰκθκηέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηβμ 

ελΰαζέαμ, ηβμ δδενγΫηβζβμ εαδ δδαησλθπζβμ ηπθ γΫζεπθ εαδ ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

ηβμ ελΰαζέαμ εαδ ηβμ κλΰΪθπζβμ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ 

δ) ΟλΰΪθπζβμ νπβλεζέαμ παλκξάμ πλυηπθ ίκβγεδυθ 

ε) Ώλξδεάμ ηκπκγΫηβζβμ εαδ αζζαΰάμ γΫζβμ ελΰαζέαμ ΰδα ζσΰκνμ νΰεέαμ, 

πλκζπλδθΪ ά ησθδηα, εαγυμ εαδ Ϋθηαιβμ ά επαθΫθηαιβμ ηεδκθεεηκτθηπθ αησηπθ 

ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα, αεσηβ εαδ ηε νπσδεδιβ αθαησλθπζβμ ηβμ γΫζβμ 

ελΰαζέαμ. Βπέζβμ, κ δαηλσμ ελΰαζέαμ δεθ επδηλΫπεηαδ θα ξλβζδηκπκδεέηαδ ΰδα θα 

επαζβγετεδ ηκ δδεαδκζκΰβηΫθκ ά ηβ, ζσΰπ θσζκν, απκνζέαμ ελΰαακηΫθκν (Ν. ηε 

αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 17: νηίκνζενηδεΫμ αληκδδσηβηεμ ηκν δαηλκτ 

ελΰαζέαμ, παλ. 1, 2). 

ΒπδπζΫκθ, κ δαηλσμ ελΰαζέαμ πλκίαέθεδ ζε δαηλδεσ Ϋζεΰξκ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

ζξεηδεσ ηε ηβ γΫζβ ελΰαζέαμ ηκνμ, ηεηΪ ηβθ πλσζζβοβ ηκνμ ά ηβθ αζζαΰά γΫζβμ 

ελΰαζέαμ, εαγυμ εαδ ζε πελδκδδεσ δαηλδεσ Ϋζεΰξκ εαηΪ ηβθ ελέζβ ηκν επδγεπλβηά 

ελΰαζέαμ τζηελα απσ αέηβηα ηβμ Β.Τ.Ώ.Β., σηαθ ηκτηκ δεθ κλέαεηαδ απσ ηκ θσηκ. 

ΜελδηθΪ ΰδα ηβ δδεθΫλΰεδα δαηλδευθ ειεηΪζεπθ εαδ ηεηλάζεπθ παλαΰσθηπθ ηκν 

ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ζε εθαληκΰά ηπθ δδαηΪιεπθ πκν δζξτκνθ εΪγε θκλΪ. 

ΒεηδηΪ ηβθ εαηαζζβζσηβηα ηπθ ελΰαακηΫθπθ ΰδα ηβ ζνΰεεελδηΫθβ ελΰαζέα, 

αιδκζκΰεέ εαδ εαηαξπλεέ ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ειεηΪζεπθ, εεδέδεδ ίείαέπζβ ηπθ 

παλαπΪθπ εεηδηάζεπθ εαδ ηβθ εκδθκπκδεέ ζηκθ ελΰκδσηβ. Σκ πελδεξσηεθκ ηβμ 

ίείαέπζβμ πλΫπεδ θα ειαζθαζέαεδ ηκ δαηλδεσ απσλλβηκ νπΫλ ηκν ελΰαακηΫθκν εαδ 

ηπκλεέ θα εζεΰξγεέ απσ ηκνμ νΰεδκθκηδεκτμ επδγεπλβηΫμ ηκν Τπκνλΰεέκν 

Βλΰαζέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ ΏζθΪζδζβμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηκν ελΰαακηΫθκν εαδ 

ηκν ελΰκδσηβ. Ο δαηλσμ ελΰαζέαμ επδίζΫπεδ ηβθ εθαληκΰά ηπθ ηΫηλπθ 

πλκζηαζέαμ ηβμ νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαδ πλσζβοβμ ηπθ αηνξβηΪηπθ. Γδα ηκ 

ζεκπσ ανησ επδγεπλεέ ηαεηδεΪ ηδμ γΫζεδμ ελΰαζέαμ εαδ αθαθΫλεδ κπκδαδάπκηε 

παλΪζεδοβ, πλκηεέθεδ ηΫηλα αθηδηεηυπδζβμ ηπθ παλαζεέοεπθ εαδ επδίζΫπεδ ηβθ 

εθαληκΰά ηκνμ, επειβΰεέ ηβθ αθαΰεαδσηβηα ηβμ ζπζηάμ ξλάζβμ ηπθ αηκηδευθ 

ηΫηλπθ πλκζηαζέαμ, ελενθΪ ηδμ αδηέεμ ηπθ αζγεθεδυθ πκν κθεέζκθηαδ ζηβθ 

ελΰαζέα, αθαζτεδ εαδ αιδκζκΰεέ ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ εαδ πλκηεέθεδ ηΫηλα 

ΰδα ηβθ πλσζβοβ ηπθ αζγεθεδυθ ανηυθ, επδίζΫπεδ ηβ ζνηησλθπζβ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ ζηκνμ εαθσθεμ νΰεέαμ εαδ αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, εθβηελυθεδ 

ηκνμ ελΰαακηΫθκνμ ΰδα ηκνμ εδθδτθκνμ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηβθ ελΰαζέα ηκνμ, 

εαγυμ εαδ ΰδα ηκνμ ηλσπκνμ πλσζβοάμ ηκνμ, παλΫξεδ επεέΰκνζα γελαπεέα ζε 

πελέπηπζβ αηνξάηαηκμ ά αδθθέδδαμ θσζκν. Βεηεζεέ πλκΰλΪηηαηα εηίκζδαζηκτ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ ηε εθηκζά ηβμ αλησδδαμ δδετγνθζβμ νΰδεδθάμ ηβμ θκηαλξέαμ, 

σπκν εδλετεδ β επδξεέλβζβ (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 18: Βπέίζεοβ 

ηβμ νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, παλ. 1, 2). 

Ο δαηλσμ ελΰαζέαμ Ϋξεδ νπκξλΫπζβ θα ηβλεέ ηκ δαηλδεσ εαδ επδξεδλβζδαεσ 

απσλλβηκ, αθαΰΰΫζζεδ ηΫζπ ηβμ επδξεέλβζβμ ζηβθ Βπδγευλβζβ Βλΰαζέαμ 

αζγΫθεδεμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ πκν κθεέζκθηαδ ζηβθ ελΰαζέα, πλΫπεδ θα 

εθβηελυθεηαδ απσ ηκθ ελΰκδσηβ εαδ ηκνμ ελΰαακηΫθκνμ ΰδα κπκδκδάπκηε 
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παλΪΰκθηα ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ πκν Ϋξεδ επέπηπζβ ζηβθ νΰεέα. Δ επέίζεοβ ηβμ 

νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηκθ ησπκ ελΰαζέαμ δεθ ηπκλεέ θα ζνθεπΪΰεηαδ 

κδεκθκηδεά επδίΪλνθζβ ΰδ’ ανηκτμ εαδ πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηπθ 

πλυθ ελΰαζέαμ ηκνμ (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 18: Βπέίζεοβ ηβμ 

νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, παλ. 3, 4, 5, 6). 

ηκ πζαέζδκ ηπθ νπκξλευζεπθ ηκν εαδ ηπθ νπκξλευζεπθ ηκν ελΰκδσηβ, κ δαηλσμ 

ελΰαζέαμ, εθσζκθ β επδξεέλβζβ δεθ δδαγΫηεδ ηβθ εαηΪζζβζβ νπκδκηά, Ϋξεδ 

νπκξλΫπζβ θα παλαπΫηπεδ ηκνμ ελΰαακηΫθκνμ ΰδα ζνΰεεελδηΫθεμ 

ζνηπζβλπηαηδεΫμ δαηλδεΫμ ειεηΪζεδμ ηπθ κπκέπθ ζαηίΪθεδ ΰθυζβ εαδ αιδκζκΰεέ ηα 

απκηεζΫζηαηα. Οδ δαπΪθεμ πκν πλκετπηκνθ απσ ηβθ πλαΰηαηκπκέβζβ ηΫηκδπθ 

ειεηΪζεπθ ίαλτθκνθ ηκθ ελΰκδσηβ. Γδα εΪγε ελΰαασηεθκ κ δαηλσμ ελΰαζέαμ ηβμ 

επδξεέλβζβμ ηβλεέ ζξεηδεσ δαηλδεσ θΪεεζκ. ΒπδπζΫκθ εαγδελυθεηαδ εαδ 

πελδζαηίΪθεηαδ ζηκθ δαηλδεσ θΪεεζκ αηκηδεσ ίδίζδΪλδκ επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν, 

σπκν αθαΰλΪθκθηαδ ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ δαηλδευθ εαδ ελΰαζηβλδαευθ 

ειεηΪζεπθ, εΪγε θκλΪ πκν ελΰαασηεθκμ νπκίΪζζεηαδ ζε αθηέζηκδξεμ ειεηΪζεδμ. 

Αδεαδκτθηαδ θα ζαηίΪθκνθ ΰθυζβ ηκν θαεΫζκν εαδ ηκν αηκηδεκτ ίδίζδαλέκν ηκν 

ελΰαακηΫθκν κδ νΰεδκθκηδεκέ επδγεπλβηΫμ ηβμ αλησδδαμ Βπδγευλβζβμ Βλΰαζέαμ 

εαδ κδ δαηλκέ ηκν αζθαζδζηδεκτ κλΰαθδζηκτ, ζηκθ κπκέκ αθάεεδ κ ελΰαασηεθκμ, 

εαγυμ εαδ κ έδδκμ κ ελΰαασηεθκμ. ε εΪγε πελέπηπζβ πατζβμ ηβμ ζξΫζβμ 

ελΰαζέαμ, ηκ ίδίζδΪλδκ παλαδέδεηαδ ζηκθ ελΰαασηεθκ πκν αθκλΪ (Ν. ηε αλδγ. 

3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 18: Βπέίζεοβ ηβμ νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, παλ. 8, 9). 

βηαθηδεΪ ηεγκδκζκΰδεΪ ελΰαζεέα πκν κ Εαηλσμ Βλΰαζέαμ Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν, 

ΰδα θα επδηεζΫζεδ ανησ ηκ Ϋλΰκ, εέθαδ:  

α) κ Ϋζεΰξκμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ελΰαζέαμ, ΰδα ηβθ εεηέηβζβ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ     

εδθδτθκν,  

ί)  β εζδθδεά ειΫηαζβ εαδ  

ΰ) κ Ϋζεΰξκμ ίδκζκΰδευθ δεδεηυθ ηκν ελΰαακηΫθκν (Occupational Safety and 

Health in Finland, 2004). 

 

Καζήθνληα Σερληθνχ Αζθαιείαο 

 

Ο ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ πλΫπεδ θα Ϋξεδ ηα παλαεΪηπ πλκζσθηα, αθΪζκΰα ηε ηκ 

εέδκμ ηβμ επδξεέλβζβμ εαδ ηκθ αλδγησ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζε ανηά: 

α) πηνξέκ πκζνηεξθεέκν ά πκζνηεξθδεάμ ζξκζάμ Ώθυηαηκν Βεπαδδενηδεκτ 

Εδλτηαηκμ (Ώ.Β.Ε.) ηκν εζπηελδεκτ ά δζσηδηπθ ζξκζυθ ηκν ειπηελδεκτ, πκν ηκ 

αθηδεεέηεθκ ζπκνδυθ Ϋξεδ ζξΫζβ ηε ηδμ εΰεαηαζηΪζεδμ εαδ ηβθ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα εαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ, πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Σ.Β.Β.), ηε δδεηά πλκςπβλεζέα  

ί) πηνξέκ παθεπδζηβηδαεάμ ζξκζάμ εζπηελδεκτ ά δζσηδηπθ ζξκζυθ ηκν 

ειπηελδεκτ, πκν ηκ αθηδεεέηεθκ ζπκνδυθ Ϋξεδ ζξΫζβ ηε ηδμ εΰεαηαζηΪζεδμ εαδ ηβθ 

παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα εαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ, σηαθ ανηά 

πλκίζΫπεηαδ απσ ηβθ θκηκγεζέα, ηε δδεηά πλκςπβλεζέα 
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ΰ) πηνξέκ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Σ.Β.Ε.) ά δζσηδηπθ ζξκζυθ ηκν 

ειπηελδεκτ ά πηνξέκ ηπθ πλυβθ ζξκζυθ νπκηβξαθδευθ εαδ ηπθ Κέληξσλ 

Αλσηέξαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Ώ.Σ.Β.Β.), ηε πεθηαεηά 

πλκςπβλεζέα  

δ) απκζνηάλδκ Σερληθνχ Λπθείνπ ά Μέζεο Σερληθήο ρνιήο ά ηβμ αθαΰθπλδζηΫθβμ 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ηκν εζπηελδεκτ ά δζσηδηπθ ζξκζυθ ηκν 

ειπηελδεκτ ά Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ εηπεδλκηΫξθβ, ηε κεηαεηά 

πλκςπβλεζέα.  

Γδα ηκνμ ηεξθδεκτμ αζθΪζεδαμ πκν Ϋξκνθ παλαεκζκνγάζεδ πλσΰλαηηα 

επδησλθπζβμ ζε γΫηαηα αζθΪζεδαμ εαδ νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, δδΪλεεδαμ 

ηκνζΪξδζηκθ 100 πλυθ β πλκςπβλεζέα  ηεδυθεηαδ πμ ειάμ: 

α) ΰδα ηκνμ ηεξθδεκτμ ηπθ πελδπηυζεπθ α΄ εαδ ί΄ εαηΪ Ϋθα Ϋηκμ 

ί) ΰδα ηκνμ ηεξθδεκτμ ηπθ πελδπηυζεπθ ΰ΄ εαδ δ΄ εαηΪ ηλέα Ϋηβ. 

Ο ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ νπΪΰεηαδ απενγεέαμ ζηβ δδκέεβζβ ηβμ επδξεέλβζβμ (Ν. ηε 

αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 11: Πλκζσθηα ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ, παλ. 1, 2, 3, 5). 

ΓεθδεΪ, κ ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ παλΫξεδ ζηκθ ελΰκδσηβ νπκδεέιεδμ εαδ ζνηίκνζΫμ, 

ΰλαπηΪ ά πλκθκλδεΪ, ζε γΫηαηα ζξεηδεΪ ηε ηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ εαδ ηβθ πλσζβοβ ηπθ ελΰαηδευθ αηνξβηΪηπθ. Σδμ ΰλαπηΫμ 

νπκδεέιεδμ κ ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ εαηαξπλεέ ζε εδδδεσ ίδίζέκ ηβμ επδξεέλβζβμ, ηκ 

κπκέκ ζεζδδκηεηλεέηαδ εαδ γεπλεέηαδ απσ ηβθ Βπδγευλβζβ Βλΰαζέαμ. Ο 

ελΰκδσηβμ Ϋξεδ νπκξλΫπζβ θα ζαηίΪθεδ ΰθυζβ εθνπκΰλΪθπμ ηπθ νπκδεέιεπθ 

πκν εαηαξπλκτθηαδ ζε ανησ ηκ ίδίζέκ. Βδδδεσηελα κ ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ: 

α) ζνηίκνζετεδ ζε γΫηαηα ζξεδδαζηκτ, πλκΰλαηηαηδζηκτ, εαηαζεενάμ εαδ 

ζνθηάλβζβμ ηπθ εΰεαηαζηΪζεπθ, εδζαΰπΰάμ θΫπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ, 

πλκηάγεδαμ ηΫζπθ εαδ εικπζδζηκτ, επδζκΰάμ εαδ εζΫΰξκν ηβμ 

απκηεζεζηαηδεσηβηαμ ηπθ αηκηδευθ ηΫζπθ πλκζηαζέαμ, εαγυμ εαδ δδαησλθπζβμ 

εαδ δδενγΫηβζβμ ηπθ γΫζεπθ εαδ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ελΰαζέαμ εαδ ΰεθδεΪ 

κλΰΪθπζβμ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ 

ί) εζΫΰξεδ ηβθ αζθΪζεδα ηπθ εΰεαηαζηΪζεπθ εαδ ηπθ ηεξθδευθ ηΫζπθ, πλδθ απσ ηβ 

ζεδηκνλΰέα ηκνμ, εαγυμ εαδ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ εαδ ηεγσδπθ ελΰαζέαμ 

πλδθ απσ ηβθ εθαληκΰά ηκνμ εαδ επδίζΫπεδ ηβθ εθαληκΰά ηπθ ηΫηλπθ νΰεέαμ εαδ 

αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαδ πλσζβοβμ ηπθ αηνξβηΪηπθ, εθβηελυθκθηαμ 

ζξεηδεΪ ηκνμ αλησδδκνμ πλκρζηαηΫθκνμ ηπθ ηηβηΪηπθ ά ηβ δδετγνθζβ ηβμ 

επδξεέλβζβμ (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 14: νηίκνζενηδεΫμ 

αληκδδσηβηεμ ηκν ηεξθδεκτ αζθΪζεδαμ, παλ. 1, 2). 

Γδα ηβθ επέίζεοβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ κ ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ Ϋξεδ νπκξλΫπζβ: 

α) θα επδγεπλεέ ηαεηδεΪ ηδμ γΫζεδμ ελΰαζέαμ απσ πζενλΪμ νΰεέαμ εαδ αζθΪζεδαμ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ, θα αθαθΫλεδ ζηκθ ελΰκδσηβ κπκδαδάπκηε παλΪζεδοβ ηπθ 

ηΫηλπθ νΰεέαμ εαδ αζθΪζεδαμ, θα πλκηεέθεδ ηΫηλα αθηδηεηυπδζάμ ηκνμ εαδ θα 

επδίζΫπεδ ηβθ εθαληκΰά ηκνμ 

ί) θα επδίζΫπεδ ηβθ κλγά ξλάζβ ηπθ αηκηδευθ ηΫζπθ πλκζηαζέαμ 
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ΰ) θα ελενθΪ ηα αέηδα ηπθ ελΰαηδευθ αηνξβηΪηπθ, θα αθαζτεδ εαδ αιδκζκΰεέ ηα 

απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν εαδ θα πλκηεέθεδ ηΫηλα ΰδα ηβθ απκηλκπά 

παλσηκδπθ αηνξβηΪηπθ 

δ) θα επκπηετεδ ηβθ εεηΫζεζβ αζεάζεπθ πνλαζθΪζεδαμ εαδ ζνθαΰεληκτ ΰδα ηβ 

δδαπέζηπζβ εηκδησηβηαμ ηβμ αθηδηεηυπδζβ αηνξβηΪηπθ. 

Γδα ηβ ίεζηέπζβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ ζηβθ επδξεέλβζβ κ ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ 

Ϋξεδ νπκξλΫπζβ: 

α) θα ηελδηθΪ υζηε κδ ελΰαασηεθκδ ζηβθ επδξεέλβζβ θα ηβλκτθ ηβμ εαθσθεμ νΰεέαμ 

εαδ αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαδ θα ηκνμ εθβηελυθεδ εαδ εαγκδβΰεέ ΰδα ηβθ 

απκηλκπά ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν πκν ζνθεπΪΰεηαδ β ελΰαζέα ηκνμ 

ί) θα ζνηηεηΫξεδ ζηβθ εαηΪληδζβ εαδ εθαληκΰά ηπθ πλκΰλαηηΪηπθ εεπαέδενζβμ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζε γΫηαηα νΰεέαμ εαδ αζθΪζεδαμ.  

Ο ηεξθδεσμ αζθΪζεδαμ Ϋξεδ, εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηκν Ϋλΰκν ηκν, βγδεά αθειαληβζέα 

απΫθαθηδ ζηκθ ελΰκδσηβ εαδ ηκνμ ελΰαακηΫθκνμ. Σνξσθ δδαθπθέα ηκν ηε ηκθ 

ελΰκδσηβ, ΰδα γΫηαηα ηβμ αληκδδσηβηΪμ ηκν, δεθ ηπκλεέ θα απκηεζΫζεδ ζσΰκ 

εαηαΰΰεζέαμ ηβμ ζτηίαζάμ ηκν. ε εΪγε πελέπηπζβ β απσζνζβ ηκν ηεξθδεκτ 

αζθΪζεδαμ πλΫπεδ θα εέθαδ αδηδκζκΰβηΫθβ. Βπέζβμ, Ϋξεδ νπκξλΫπζβ θα ηβλεέ ηκ 

επδξεδλβζδαεσ απσλλβηκ (Ν. ηε αλδγ. 3850/02.06.2010, Ϊλγλκ 15: Βπέίζεοβ 

ζνθγβευθ ελΰαζέαμ, παλ. 1, 2, 4, 5). 

 

Βηβιίν Δξγαηηθψλ Αηπρεκάησλ 

 

Ο ελΰκδσηβμ ηβμ επδξεέλβζβμ Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα ηβλεέ εδδδεσ ίδίζέκ 

αηνξβηΪηπθ ζηκ κπκέκ θα αθαΰλΪθκθηαδ ηα αέηδα εαδ β πελδΰλαθά ηκν αηνξάηαηκμ 

εαδ θα ηκ γΫηεδ ζηβ δδΪγεζβ ηπθ αλησδδπθ αλξυθ. ε πελέπηπζβ ελΰαηδεκτ 

αηνξάηαηκμ κ ελΰκδσηβμ νπκξλεκτηαδ θα ηκ αθαΰΰεέζεδ ηΫζα ζε 24 υλεμ (ΰδα 

αηνξάηαηα ηβμ κδεκδκηΫμ εαδ ηεξθδεΪ Ϋλΰα) ά 48 υλεμ ΰδα ηα νπσζκδπα, ηβμ 

αλησδδεμ νπβλεζέεμ ηκν Τπκνλΰεέκν Βλΰαζέαμ (Σκπδεά Βπδγευλβζβ Βλΰαζέαμ), 

ζηκ Ε.Κ.Ώ. εαδ ζηκ Ώζηνθκηδεσ Σηάηα ηβμ πελδκξάμ. Βπέζβμ, νπκξλεκτηαδ θα ηβλεέ 

εαηΪζκΰκ ηπθ ελΰαηδευθ αηνξβηΪηπθ πκν εέξαθ πμ ζνθΫπεδα ΰδα ηκθ ελΰαασηεθκ 

αθδεαθσηβηα ελΰαζέαμ ηεΰαζτηελβ ηπθ ηλδυθ ελΰΪζδηπθ βηελυθ (Ν. ηε αλδγ. 

1568/18.10.85, Ϊλγλκ 32: ΓεθδεΫμ νπκξλευζεδμ ελΰκδκηυθ - ελΰαακηΫθπθ, 

παλΪΰλαθκμ 9). 

 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ  

  

Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ  

 

ηβθ εαγκηδζκνηΫθβ, β Ϋθθκδα ηκν εδθδτθκν εεθλΪαεδ ηκ «επδεεέηεθκ εαεσ» εαγυμ 

επέζβμ εαδ ηβθ «πδγαθά δνζΪλεζηβ Ϋείαζβ» ηβμ ζνηίΪθηκμ. ηαθ σηπμ 

αθαθελσηαζηε ζηκθ «επαΰΰεζηαηδεσ εέθδνθκ», εθθκκτηε ηκθ εέθδνθκ ΰδα ηβθ νΰεέα 

εαδ ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ κ κπκέκμ πλκΫλξεηαδ απσ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά 
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Ϋεγεζβ ηκνμ ζε ίζαπηδεκτμ παλΪΰκθηεμ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ. Ο 

επαΰΰεζηαηδεσμ εέθδνθκμ εεθλΪαεηαδ ζνθάγπμ πμ ζνθυθνηκ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

«Ϋεγεζβμ», ηπκλεέ επέζβμ θα εεθλαζγεέ εαδ πμ ζνθυθνηκ ηβμ «ίζΪίβμ» πκν 

πλκεζάγβεε απσ ηβθ Ϋεγεζβ ανηά. Έηζδ, ηπκλκτηε θα πκτηε σηδ κ 

«επαΰΰεζηαηδεσμ εέθδνθκμ» ζξεηέαεηαδ µε ηβθ πδγαθσηβηα ά ζνξθσηβηα Ϋεγεζβμ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζε εΪπκδα πβΰά εδθδτθκν πκν ίλέζεεηαδ ζηκθ ελΰαζδαεσ ξυλκ  

(π.ξ.  γσλνίκμ,  ξβηδεΫμ κνζέεμ,  ξεδλπθαεηδεά δδαεέθβζβ θκληέπθ, ηκθσηκθβ ά 

επαθαζβπηδεά ελΰαζέα, απλκζηΪηενηα εδθκτηεθα ηΫλβ ηβξαθυθ ε.ζπ.), εαγυμ εαδ  

µε ηβ ζκίαλσηβηα ηπθ ζνθεπεδυθ, δβζαδά ηβ ίδκζκΰδεά ίζΪίβ πκν πλκεζάγβεε 

απσ ηβθ Ϋεγεζβ ανηά. Δ ζνθγεηδεά πλκζΫΰΰδζβ ηβμ πδγαθσηβηαμ Ϋεγεζβμ εαδ ηβμ 

ζκίαλσηβηαμ ηπθ ζνθεπεδυθ, εεθλΪαεηαδ απσ ηβθ Ϋθθκδα ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ πκν 

πλκζδδκλέαεδ ηκ ίαγησ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν (http://www.elinyae.gr 

/el/lib_file_upload/_Ektimisi.1113226784021.pdf). 

Δ εεηέηβζβ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ    

απκηεζεέ  µδα ζτθγεηβ,  δδαξλκθδεά εαδ δνθαηδεά δδαδδεαζέα πκν  µΫζπ ηβμ 

απκδσηβζβμ  εαδ ηβμ αθΪζνζβμ ζνθηεζεέ ζηβ ζνΰελσηβζβ ηκν νΰδκτμ εαδ 

αζθαζκτμ ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ, πλκζαληκζηΫθκν ζηδμ αθγλυπδθεμ 

δεαθσηβηεμ εαδ δνθαησηβηεμ. Αεθ πλΫπεδ θα ενλδαλξεέ β Ϊπκοβ σηδ β εεηέηβζβ ηκν 

επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν ζεδηκνλΰεέ ζαθ µΫζκ απκγάεενζβμ ηεξθδευθ 

πζβλκθκλδυθ πκν ξλβζδηετκνθ απκεζεδζηδεΪ ΰδα πκζκηδεΫμ  ηεγσδκνμ 

εεηέηβζβμ, µε ηβ ξλάζβ δεδεηυθ επδεδθδνθσηβηαμ.  Σα πζβλκθκλδαεΪ ζηκδξεέα πκν 

πλκΫλξκθηαδ απσ ηβθ αθΪζνζβ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηπθ 

επδπηυζευθ ηκν ζηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα, ηε ηβθ εαηΪζζβζβ επειελΰαζέα, 

ζνθηεζκτθ ζηβ ζνΰελσηβζβ ηπθ παλεηίΪζεπθ πλσζβοβμ πκν κδβΰκτθ ζηβθ 

πλκζαληκΰά ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ζηδμ δδαζηΪζεδμ ηκν ελΰαασηεθκν 

αθγλυπκν (Αλέίαμ . εαδ ζνθ. 2004). 

Σα ιεθκδκξεέα, σππμ εαδ εΪγε Ϊζζβ ηεΰΪζβ επδξεέλβζβ, νπκξλευθκθηαδ ζτηθπθα 

ηε ηκ Π.Α. 17/96, ηκ κπκέκ ζνηπζβλυθεηαδ ηε ηκ Π.Α. 199, 1999, ΰδα ηβ ΰλαπηά 

εεηέηβζβ επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν. Δ νπκξλΫπζβ ανηά Ϋξεδ ζησξκ ηβθ πλκαΰπΰά 

ηβμ νΰεέαμ εαδ αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ. Δ 

πλκζΫΰΰδζβ εαδ β δδελετθβζβ ηκν πκζτπζκεκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ ηπθ 

ιεθκδκξεδαευθ επδξεδλάζεπθ ΰδα ηβθ εεηέηβζβ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν 

απαδηεέ ηβθ παλκνζέα εθσμ ηεγκδκζκΰδεκτ κδβΰκτ. Με ανησθ ηκθ ηλσπκ κ δαηλσμ 

ελΰαζέαμ δδαγΫηεδ Ϋθα ετξλβζηκ ελΰαζεέκ ζηβθ εεηέηβζβ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ 

εδθδτθκν ζε Ϋθα ιεθκδκξεέκ. ηβθ εθαληκΰά ανηκτ ηκν ηεγκδκζκΰδεκτ κδβΰκτ 

εέθαδ απαλαέηβηβ β εθελΰά ζνηηεηκξά ηπθ ελΰαακηΫθπθ. Δ εεηέηβζβ ηκν 

επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν εέθαδ  µδα ζνζζκΰδεά δδαδδεαζέα πκν απαδηεέ 

ζνΰεεελδηΫθβ αεκζκνγέα ίαζδευθ εθελΰεδυθ, ΰδα θα εέθαδ πζάλβμ εαδ 

απκηεζεζηαηδεά (Αλέίαμ . εαδ ζνθ. 2001). 
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Οδ ίαζδεΫμ εθΫλΰεδεμ πελδζαηίΪθκνθ:  

• εθηκπδζησ ηπθ πβΰυθ εδθδτθκν ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

πκν ξαλαεηβλέακνθ εΪγε παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα 

• ειαελέίπζβ ηπθ δνθβηδευθ εδθδτθπθ ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ ηβθ αζθΪζεδα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ, πλκελξκηΫθπθ απσ ηδμ παλαΰπΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ 

• εεηέηβζβ ηκν ηεΰΫγκνμ ηκν εδθδτθκν εαδ ηπθ επδπηυζευθ ηκν ζηβθ νΰεέα εαδ 

αζθΪζεδα 

• πλκΰλαηηαηδζησ εαδ δδαξεέλδζβ ηπθ δδαδδεαζδυθ πλσζβοβμ.  

Ώνησ ηκ ζξΫδδκ εεηέηβζβμ κδβΰεέ ζηδμ ειάμ πδγαθΫμ νπκγΫζεδμ  «εδθδτθκν»  ΰδα 

εΪγε ελΰαζδαεσ ξυλκ ά γΫζβ ελΰαζέαμ:  

•  ζηβθ απκνζέα εδθδτθπθ Ϋεγεζβμ ζηκθ ελΰαζδαεσ ξυλκ 

•  ζηβθ παλκνζέα εδθδτθπθ «εζεΰξσηεθβμ» Ϋεγεζβμ αθαθκλδεΪ µε ηα επέπεδα 

πκν κλέαεδ εΪγε θκλΪ β εγθδεά θκηκγεζέα 

•  ζηβθ παλκνζέα εδθδτθπθ µβ εζεΰξσηεθβμ Ϋεγεζβμ. 

ηβθ πλυηβ πελέπηπζβ δεθ αθαδεδεθτκθηαδ εέθδνθκδ κδ κπκέκδ ζνθδΫκθηαδ Ϊηεζα  

µε ηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα. ηβ δετηελβ πελέπηπζβ κδ εέθδνθκδ πκν 

πλκετπηκνθ απσ ηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα, ηπκλκτθ θα ηεγκτθ νπσ «Ϋζεΰξκ» 

µε ηβθ εθαληκΰά ηπθ δδαηΪιεπθ ηβμ εεέηεθβμ θκηκγεζέαμ εαδ ζτηθπθα µε ηβ 

δδεγθά εηπεδλέα εαδ πλαεηδεά ζξεηδεΪ  µε ηβθ πλκζηαζέα εαδ πλσζβοβ ηβμ νΰεέαμ 

εαδ αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ. ηβθ ηλέηβ πελέπηπζβ πλΫπεδ θα εθαληκζηκτθ 

Ϊηεζα κδ επεηίΪζεδμ πλσζβοβμ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν ηβμ ανηΫμ 

εαγκλέακθηαδ ζηα Ϊλγλα 4, 6 εαδ 7 ηκν Π.Α. 17/96 εαδ ηβθ εεΪζηκηε θκηκγεζέα ΰδα 

ηβθ ελΰαζδαεά νΰεέα εαδ αζθΪζεδα (Αλέίαμ . εαδ ζνθ. 2001). 

Οδ εέθδνθκδ πκν πβΰΪακνθ απσ εΪγε επαΰΰεζηαηδεά δλαζηβλδσηβηα, αθ εαδ 

ζνθάγπμ δλκνθ ζε ζνθΫλΰδα  (π.ξ.  β εθηαηδεκπκέβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ζε Ϋθα 

ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ µε νοβζΪ επέπεδα γκλτίκν δβηδκνλΰεέ ηβμ πλκςπκγΫζεδμ 

υζηε θα εεδβζπγεέ ησζκ µδα επαΰΰεζηαηδεά αζγΫθεδα σζκ εαδ Ϋθα ελΰαηδεσ 

αητξβηα), ΰδα ζσΰκνμ ηαεηκπκέβζβμ εαδ εαηαΰλαθάμ, ηαιδθκηκτθηαδ ζε ηλεδμ 

ηεΰΪζεμ κηΪδεμ: 

 

1ε νκάδα: Κίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ή θίλδπλνη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ 

πεξηθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκφο ή βηνινγηθή βιάβε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, σο ζπλέπεηα ηεο έθζεζεο ζηελ πεγή θηλδχλνπ.  

 

Δ θτζβ ηβμ πβΰάμ εδθδτθκν εαγκλέαεδ ηβθ αδηέα εαδ ηκ εέδκμ ηκν ηλανηαηδζηκτ ά 

ηβμ ίδκζκΰδεάμ ίζΪίβμ, πκν ηπκλεέ θα εέθαδ ηβξαθδεά, βζεεηλδεά, ξβηδεά, γεληδεά 

ε.ζ.π. Οδ εέθδνθκδ ανηκέ ηπκλεέ θα κθεέζκθηαδ (εθδεδεηδεΪ): 

• ζηδμ εηδλδαεΫμ δκηΫμ (π.ξ. ηβ ηάλβζβ ηπθ πκζεκδκηδευθ εαδ νΰεδκθκηδευθ 

εαθκθδζηυθ, αθεπΪλεεδα εισδπθ εδθδτθκν, κζδζγβλΪ δΪπεδα, εζζδπάμ 

ζνθηάλβζβ εαηαζεενυθ, απκνζέα πλκζηαηενηδευθ Ϋθαθηδ πηυζβμ εζπ) 
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• ζηκθ εικπζδζησ ελΰαζέαμ (π.ξ. απκνζέα πλκζηαηενηδευθ δδαηΪιεπθ 

επδεέθδνθπθ απθυθ ζηδμ ηβξαθΫμ, εζζδπάμ ζνθηάλβζβ, ξλάζβ απσ ηβ 

εεπαδδενηΫθκ πλκζππδεσ ε.ζ.π.) 

• ζηδμ βζεεηλδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ (π.ξ. ηβ ηάλβζβ εαθκθδζηκτ βζεεηλδευθ 

εΰεαηαζηΪζεπθ, εζζδπάμ ζνθηάλβζβ ε.ζ.π.) 

• ζε ξλάζβ ετθζεεηπθ ά εαδ εελβεηδευθ κνζδυθ (π.ξ. ηβ ηάλβζβ πλκδδαΰλαθυθ 

αζθαζκτμ ξλάζβμ εαδ απκγάεενζβμ ηπθ κνζδυθ, Ϋζζεδοβ ηΫηλπθ εζΫΰξκν πβΰυθ 

Ϋθανζβμ, εζζδπάμ ειαελδζησμ, αθεπαλεάμ εικπζδζησμ πνλαθέξθενζβμ -

ζνθαΰεληκτ - εαηΪζίεζβμ, απκνζέα δδαηΪιεπθ αζθαζεέαμ ηκν εικπζδζηκτ νπσ 

πέεζβ ε.ζ.π.) 

• ζε ξλάζβ Ϊζζπθ επδεέθδνθπθ κνζδυθ σππμ ηκιδεΫμ, δδαίλπηδεΫμ ε.ζπ. (π.ξ. ηβ 

ηάλβζβ πλκδδαΰλαθυθ αζθαζκτμ ξλάζβμ εαδ απκγάεενζβμ ηπθ κνζδυθ ηε ίΪζβ 

ηκ δεζηέκ δεδκηΫθπθ αζθΪζεδαμ πλκρσθηπθ) 

• ζε θνζδεκτμ παλΪΰκθηεμ (π.ξ. απσζπαζβ πλκζκξάμ ελΰαασηεθκν ζσΰπ 

νοβζκτ γκλτίκν) 

 

2ε νκάδα: Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία πνπ πεξηθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί 

αιινίσζε ζηε βηνινγηθή ηζνξξνπία ησλ εξγαδνκέλσλ (αζζέλεηα), ζπλέπεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζε θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο βιαπηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Οδ εέθδνθκδ ανηκέ ηπκλεέ θα κθεέζκθηαδ ζε: 

• ξβηδεκτμ παλΪΰκθηεμ (π.ξ. νπΫλίαζβ Ολδαευθ Σδηυθ Έεγεζβμ) 

• θνζδεκτμ παλΪΰκθηεμ (π.ξ. νπΫλίαζβ Ολδαευθ Σδηυθ Έεγεζβμ) 

• ίδκζκΰδεκτμ παλΪΰκθηεμ (π.ξ. παλκνζέα ίδκζκΰδευθ λτππθ) 

 

3ε νκάδα: Κίλδπλνη εξγνλνκηθνί ή εγθάξζηνη (γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα) νη 

νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζρέζεο εξγαδφκελνπ θαη 

νξγάλσζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλνο  

 

Οδ αδηέεμ ανηυθ ηπθ εδθδτθπθ εθηκπέακθηαδ ζηβθ έδδα ηβ δκηά ηβμ παλαΰπΰδεάμ 

δδαδδεαζέαμ, πκν κδβΰεέ ζηβθ αθαΰεαζηδεά πλκζαληκΰά ηκν αθγλυπκν ζηδμ 

απαδηάζεδμ ηβμ ελΰαζέαμ. Ο ζξεδδαζησμ ηπθ επεηίΪζεπθ ΰδα ηβθ πλσζβοβ ά εαδ 

ηβθ πλκζηαζέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ απσ ηκνμ εδθδτθκνμ πλΫπεδ θα ζηκξετεδ ζε ηέα 

δνθαηδεά δζκλλκπέα ηεηαιτ ηκν αθγλυπκν εαδ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ, ηε 

ίαζδεά ζνθηεηαΰηΫθβ ηβθ πλκζαληκΰά ηβμ ελΰαζέαμ ζηκθ Ϊθγλππκ, πλκζαληκΰά 

πκν πλκςπκγΫηεδ ηβ ΰθυζβ ηπθ θνζδκζκΰδευθ αζζΪ εαδ παγκζκΰδευθ 

ηβξαθδζηυθ ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ. Οδ εέθδνθκδ ανηκέ ηπκλεέ θα πκν 

κθεέζκθηαδ (Αλέίαμ . εαδ ζνθ. 2004): 

• ζηβθ κλΰΪθπζβ ελΰαζέαμ (π.ξ. εθηαηδεκπκέβζβ, ηκθκηκθέα, ίΪλδδεμ ε.ζ.π.) 

• ζε ονξκζκΰδεκτμ παλΪΰκθηεμ (π.ξ. Ϊηνπεμ ηκλθΫμ ελΰαζέαμ, βγδεά 

παλεθσξζβζβ) 
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• ζε ελΰκθκηδεκτμ παλΪΰκθηεμ (π.ξ. ηβ ελΰκθκηδεσμ ζξεδδαζησμ ηβμ γΫζβμ 

ελΰαζέαμ) 

• ζε αθηέικεμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ (π.ξ. ελΰαζέεμ ηε αεαηΪζζβζκ εικπζδζησ, 

ελΰαζέεμ ζε αθηέικεμ εζδηαηκζκΰδεΫμ ζνθγάεεμ ε.ζ.π.).  

 

Γηαδηθαζηηθέο Φάζεηο Δθηίκεζεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ 

 

Δ δδαδδεαζέα εεηέηβζβμ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν αεκζκνγεέ ίαζδεΫμ 

εθΫλΰεδεμ πκν κδβΰκτθ ζηκθ εθηκπδζησ ηπθ πβΰυθ εδθδτθκν, ηβθ ειαελέίπζβ, 

εαγυμ εαδ ηκθ πκζκηδεσ εαδ πκδκηδεσ πλκζδδκλδζησ ηπθ ίζαπηδευθ παλαΰσθηπθ 

ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ. 

 

1. Δληνπηζκφο ησλ πεγψλ θηλδχλνπ (πξψηε θάζε) 

 

Ώνηά β θΪζβ πελδζαηίΪθεδ ηδα επδηεζβηΫθβ εαδ πζάλβ εαηαΰλαθά ηβμ 

παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ ηπθ νπσ ειΫηαζβ ξυλπθ ά γΫζεπθ ελΰαζέαμ. Δ 

εαηαΰλαθά αθκλΪ: 

α. Σβθ εαηαΰλαθά ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ εαδ λκάμ, ηβθ πελδΰλαθά ηβμ 

παλαΰπΰδεάμ ηεξθκζκΰέαμ, ηπθ ηβξαθυθ, ηπθ εΰεαηαζηΪζεπθ, ηπθ 

ξλβζδηκπκδκτηεθπθ νζυθ εαδ κνζδυθ, ηπθ δδαδδεαζδυθ ζνθηάλβζβμ ηπθ 

ηβξαθυθ εαδ ηπθ εΰεαηαζηΪζεπθ, ηβθ επειελΰαζέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ απκίζάηπθ 

εαγυμ εαδ ηβθ εζπηελδεά εαδ ειπηελδεά δδαεέθβζβ ηπθ θκληέπθ εαδ ηπθ πλκρ-

σθηπθ 

ί. Σκθ πλκκλδζησ ξλάζβμ ηπθ ξυλπθ ελΰαζέαμ (π.ξ. ελΰαζηάλδα, ΰλαθεέα, 

απκγάεεμ ε.ζ.π.) 

ΰ. Σα εηδλδαεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκν ελΰαζδαεκτ ξυλκν (αθηδζεδζηδεά πλκζηαζέα, 

επδθΪθεδα, ξπλβηδεσηβηα, αθκέΰηαηα ε.ζ.π.) 

δ. Σα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηα νπσ ειΫηαζβ ηηάηαηα ηβμ 

παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ (αλδγησμ ελΰαακηΫθπθ, θτζκ, ίΪλδδεμ ελΰαζέαμ, 

ελΰαζδαεά βζδεέα ε.ζ.π.) 

ε. Σδμ πζβλκθκλέεμ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηβθ δαηλδεά παλαεκζκτγβζβ, εΪθ εαδ 

εθσζκθ παλΫξεηαδ, εαγυμ εαδ ανηΫμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηα ελΰαηδεΪ αηνξάηαηα εαδ 

ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ. 

Ώνηά β εαηαΰλαθά ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ εαδ ηκν ηεξθκζκΰδεκτ ετεζκν 

παλΫξκθηαμ ηδα κζκεζβλπηΫθβ ΰθυζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δλαζηβλδκηάηπθ, 

επδηλΫπεδ ηκθ εθηκπδζησ ηπθ πβΰυθ εδθδτθκν ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ. Γδα θα επδηενξγεέ ηδα κνζδαζηδεά εαδ σξδ ηνπδεά εαηαΰλαθά ηπθ 

παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ εέθαδ απαλαέηβηβ β Ϊθηζβζβ πζβλκθκλδυθ απσ ηκνμ 

ελΰαασηεθκνμ ζξεηδεΪ ηε ηδμ πλαΰηαηδεΫμ ζνθγάεεμ πκν επδελαηκτθ ζηκθ 

ελΰαζδαεσ ξυλκ. 
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2. Δμαθξίβσζε ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο (δεχηεξε θάζε) 

 

Δ ειαελέίπζβ ηπθ εδθδτθπθ Ϋεγεζβμ απκηεζεέ εεεέθβ ηβ δδαδδεαζέα β κπκέα ηαμ 

επδηλΫπεδ θα πλκζδδκλέζκνηε πκδκηδεΪ ηκνμ ίζαπηδεκτμ παλΪΰκθηεμ ζηκνμ 

κπκέκνμ εεηέγεθηαδ κδ ελΰαασηεθκδ. Χμ εε ηκτηκν ειεηΪακνηε εαδ εαηαΰλΪθκνηε: 

α. Σκθ ηλσπκ ζεδηκνλΰέαμ (π.ξ. ξεδλκεέθβηβ, ανηκηαηκπκδβηΫθβ, ηβξαθδεά, ηδεηά 

ε.ζ.π.), εαγυμ εαδ ηβ ηκλθά ηβμ παλαΰπΰδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ 

ί. Σβθ κλΰΪθπζβ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ ζηκ νπσ ειΫηαζβ ελΰαζδαεσ 

πελδίΪζζκθ (π.ξ. ξλσθκμ παλαηκθάμ ζηκθ ελΰαζδαεσ ξυλκ, ηανησξλκθβ τπαλιβ 

Ϊζζπθ δλαζηβλδκηάηπθ ε.ζ.π.) 

ΰ. Σβ ζάοβ ά ηβ ηΫηλπθ πλκζηαζέαμ εαδ πλσζβοβμ ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ. 

δ. Σβθ Ϊπκοβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ΰδα ηδμ ζνθγάεεμ πκν επδελαηκτθ ζηκθ ελΰαζδαεσ 

ξυλκ ζηκθ κπκέκ ελΰΪακθηαδ εαγυμ εαδ ηδμ αθαθκλΫμ ηκνμ ΰδα ηδμ επδπηυζεδμ ηπθ 

ίζαπηδευθ παλαΰσθηπθ ζηβθ εαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκνμ (ηΫζπ ηβμ ελΰαηδεάμ 

νπκεεδηεθδεσηβηαμ).  

ηβθ νζκπκέβζβ ηβμ ζνΰεεελδηΫθβμ εαηετγνθζβμ κ λσζκμ ηβμ Β.Τ.Ώ.Β. εέθαδ 

αθαθηδεαηΪζηαηκμ. Δ Β.Τ.Ώ.Β. ηπκλεέ αθηδεεδηεθδεΪ θα ειεζδξγεέ ζε πσζκ 

ζνΰεΫθηλπζβμ ηβμ εηπεδλέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ. Σανησξλκθα ηπκλεέ θα αθαδεέιεδ 

επδεέθδνθεμ πλαεηδεΫμ πκν νπΪλξκνθ ζηβ απά ηβμ επδξεέλβζβμ εαδ ηδμ κπκέεμ 

απκελτπηεδ κ ελΰκδσηβμ ΰδα ενθσβηκνμ ζσΰκνμ. 

 

3. Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο (Σξίηε θάζε) 

 

Δ εεηέηβζβ ηπθ εδθδτθπθ Ϋεγεζβμ πκν εαηαΰλΪθβεαθ εαδ ειαελδίυγβεαθ ηβμ δτκ 

πλκβΰκτηεθεμ θΪζεδμ αθΪζνζβμ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ (θΪζβ 1β εαδ 

θΪζβ 2β) νζκπκδεέηαδ δδα ηΫζκν: 

α.  Σκν εζΫΰξκν ηβμ εθαληκΰάμ ηπθ εαθσθπθ αζθΪζεδαμ (π.ξ. ηπθ ηβξαθυθ). 

ί. Σκν εζΫΰξκν ηπθ «απκδεεηυθ» ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ζνθγβευθ ελΰαζέαμ 

(ζξεηδεΪ ηε ηβ θτζβ ηπθ εδθδτθπθ, ηβ ξλκθδεά δδΪλεεδα, ηκθ ηλσπκ νζκπκέβζβμ 

εαδ ηβ ηκλθά ηπθ παλαΰπΰδευθ δλαζηβλδκηάηπθ), αθαθκλδεΪ ηε ηβθ εεέηεθβ 

θκηκγεζέα. 

ΰ. Σκν πκζκηδεκτ πλκζδδκλδζηκτ ηπθ ίζαπηδευθ παλαΰσθηπθ ηκν ελΰαζδαεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηπθ επδπηυζευθ ηκν ζηβθ νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ, ηε ηβ δδειαΰπΰά ησζκ ζηκξενηΫθπθ ηεηλάζεπθ σζκ εαδ 

ζηκξενηΫθπθ δαηλδευθ ειεηΪζεπθ. 

Ο πκζκηδεσμ πλκζδδκλδζησμ απκηεζεέ ηκ πδκ ελέζδηκ ζηΪδδκ εΪγε δδαδδεαζέαμ 

εεηέηβζβμ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ εδθδτθκν. Δ απκηέηβζβ ηδαμ ίαζδεάμ παλαηΫηλκν 

ηκν πκζκηδεκτ πλκζδδκλδζηκτ, β κπκέα εέθαδ β ζκίαλσηβηα ηπθ ζνθεπεδυθ απσ 

εΪγε πβΰά εδθδτθκν δεθ απκηεζεέ ηδα απζά, κνδΫηελβ, ηεξθκελαηδεά δδαδδεαζέα. Ο 

ηαιδεσμ πλκζαθαηκζδζησμ ηβμ εεηέηβζβμ επδδλΪ ζηκ απκηΫζεζηΪ ηβμ. κίαλΫμ 

ζνθΫπεδεμ ΰδα πκδσθ; Γδα ηκθ ελΰκδσηβ ά ΰδα ηκθ ελΰαασηεθκ; Σκ απκηΫζεζηα ηβμ 
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εεηέηβζβμ ειαληΪηαδ ζηβθ πλΪιβ απσ Ϋθα πζάγκμ παλαΰσθηπθ πκν εαγκλέακνθ 

ηβθ ελΰαζέα ηκν Σεξθδεκτ ΏζθΪζεδαμ εαδ ηκν Εαηλκτ Βλΰαζέαμ (ξλσθκμ 

απαζξσζβζβμ, εεπαέδενζβ, ελΰαζδαεΫμ ζξΫζεδμ εαδ ίαγησμ αθειαληβζέαμ απ’ ηκθ 

ελΰκδσηβ ε.ζ.π.). 

Δ παλΫηίαζβ επκηΫθπμ ηκν ζνθδδεαζδζηδεκτ εδθάηαηκμ ζηβ ζνΰεεελδηΫθβ 

γεηαηκζκΰέα δεθ ειαθηζεέηαδ ζηβθ απαέηβζβ ΰδα ηνπδεά τπαλιβ ΰλαπηάμ 

εεηέηβζβμ, αζζΪ ζηκνμ σλκνμ δδαησλθπζβμ ηκν πελδεξκηΫθκν ηβμ. ΏθΪζκΰκμ 

πλΫπεδ θα εέθαδ εαδ κ πλκζαθαηκζδζησμ ηκν ελαηδεκτ Ϋζεΰξκν (Αλέίαμ . εαδ ζνθ, 

2003). 

 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΟΫΠΑΛΛΖΛΧΝ  

 

Πξνβιήκαηα Τγείαο Ξελνδνρνυπαιιήισλ 

  

Βέθαδ ζέΰεμ κδ ηεζΫηεμ ζηβ ίδίζδκΰλαθέα πκν αθαθΫλκθηαδ ζηα πλκίζάηαηα νΰεέαμ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηα ιεθκδκξεέα. Δ ηεΰΪζβ ¨αθαετεζπζβ¨ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

ανηυθ εαγδζηΪ δνζξελά ηβθ ηαελκξλσθδα παλαεκζκτγβζβ ηκνμ εαδ ηβθ ειαΰπΰά 

ζνηπελαζηΪηπθ ΰδα ηδμ επδπηυζεδμ ηπθ παλαΰσθηπθ ηκν ελΰαζδαεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ ζηβθ νΰεέα ηκνμ. Παλ’ σζα ανηΪ ζε ξυλεμ σππμ κδ Δ.Π.Ώ., κδ 

εαθδδθαίδεΫμ ξυλεμ εαδ β Εηαζέα Ϋξκνθ ΰέθεδ ηεζΫηεμ πκν απκεαζτπηκνθ 

πλκίζάηαηα νΰεέαμ ηα κπκέα Ϋξκνθ ζξΫζβ ηε ηκνμ παλΪΰκθηεμ εδθδτθκν ζηκ 

ξυλκ ηκν ιεθκδκξεέκν.  

 

Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο  

 

Σα ηεζενηαέα ξλσθδα ζηβθ ΒζζΪδα κδ ηνκζεεζεηδεΫμ δδαηαλαξΫμ ζε πκζζΪ 

επαΰΰΫζηαηα Ϋξκνθ ηεζεηβγεέ δεαθκπκδβηδεΪ απσ πκζζκτμ ελενθβηΫμ εαδ Ϋξκνθ 

παλαηβλβγεέ νοβζΪ πκζκζηΪ ηνκζεεζεηδευθ δδαηαλαξυθ ζηκνμ ελΰαασηεθκνμ. 

Οδ ηνκζεεζεηδεΫμ παγάζεδμ απκηεζκτθ ζάηελα ηδμ πδκ ζνθβγδζηΫθεμ αζγΫθεδεμ 

πκν πλκζίΪζκνθ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζε σζκνμ ηκνμ ηκηεέμ εαδ ζε σζεμ ηδμ ηκλθΫμ 

απαζξσζβζβμ ηκνμ. ε σζκνμ ηκνμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ κδ ξεδλκθαεηδεΫμ ελΰαζέεμ 

εαγυμ εαδ κδ επαθαζαηίαθσηεθεμ εδθάζεδμ απκηεζκτθ εδθδτθκνμ ζηκνμ κπκέκνμ 

πλΫπεδ θα δέδεηαδ δδδαέηελβ πλκζκξά (Encyclopaedia of Occupational health and 

Safety).  

Οδ πελδζζσηελεμ ΜΠ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ ελΰαζέα εέθαδ ζπλενηδεΫμ παγάζεδμ 

εαδ πλκεαζκτθηαδ απσ ηβθ έδδα ηβθ ελΰαζέα ά απσ ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ ζηκ 

κπκέκ δλαζηβλδκπκδεέηαδ κ ελΰαασηεθκμ. Μπκλεέ, επέζβμ, θα πλκεζβγκτθ απσ 

αηνξάηαηα, π.ξ. εαηΪΰηαηα εαδ ειαλγλυζεδμ. νθάγπμ, κδ ΜΠ πλκζίΪζζκνθ ηβ 

λΪξβ, ηκθ ανξΫθα, ηκνμ υηκνμ, ηα Ϊθπ Ϊελα εαδ ηα εΪηπ Ϊελα. ΒνλππαρεΫμ 

Ϋλενθεμ εεηδηκτθ σηδ κδ ΜΠ ηβμ λΪξβμ, ηκν ανξΫθα εαδ ηπθ Ϊθπ Ϊελπθ 

ανιΪθκθηαδ ζνθεξυμ εαδ ζνθδζηκτθ ζκίαλΫμ αζγΫθεδεμ ηε ηεΰΪζκ εσζηκμ. 

(http://www.aneuropa.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1). 
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Σα πλκίζάηαηα νΰεέαμ πκν ζνθδΫκθηαδ ηε ανηΫμ εέθαδ πκζζΪ εαδ πκδεέζα: απσ 

δνζθκλέα εαδ ηδελκτμ ά ηεΰΪζκνμ πσθκνμ Ϋπμ ζκίαλσηελεμ δαηλδεΫμ παγάζεδμ κδ 

κπκέεμ απαδηκτθ απκνζέα ηκν αησηκν απσ ηβθ ελΰαζέα ηκν, αεσηβ εαδ δαηλδεά 

πελέγαζοβ. ηδμ ξλσθδεμ πελδπηυζεδμ, β γελαπεέα εαδ β αθΪλλπζβ δεθ εέθαδ 

ζνξθΪ δεαθκπκδβηδεΫμ εαδ ηκ απκηΫζεζηα ηπκλεέ θα εέθαδ ησθδηβ αθαπβλέα εαδ 

απυζεδα ηβμ ελΰαζέαμ (http://osha.europa.eu/publications). 

ΜνκζεεζεηδεΫμ παγάζεδμ σππμ ηκ ζτθδλκηκ ηκν εαλπδαέκν ζπζάθα, παγάζεδμ 

ηπθ αλγλυζεπθ δζξέκν εαδ ΰσθαηκμ εαδ παγάζεδμ ηβμ κζθνρεάμ εαδ ανξεθδεάμ 

ηκέλαμ ηβμ ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ απεδζκτθ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζηα ιεθκδκξεέα. Δ 

ηεΰΪζβ πκδεδζέα ελΰαζδυθ πκν πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ηε ηαξτηβηα εαδ Ϋθηαζβ ΰδα 

ηβθ εαζτηελβ εινπβλΫηβζβ ηπθ πεζαηυθ επδίαλτθκνθ ζνΰεεελδηΫθα ζβηεέα ηκν 

ζυηαηκμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ. τηθπθα ηε Ϋλενθεμ πελδζζσηελκ ενΪζπηκδ ζηβθ 

εηθΪθδζβ εΪπκδαμ ηνκζεεζεηδεάμ πΪγβζβμ απσ ηκνμ ιεθκδκξκςπαζζάζκνμ εέθαδ 

κδ ζελίδησλκδ, κδ ηπΪληαθ, κδ εαηαλδΫλεμ, κδ εαγαλέζηλδεμ εαδ κδ ηΪΰεδλκδ 

(Hannerz H. et al 2002). 

ΒθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ ηδα Ϋλενθα πκν δβηκζδετηβεε ζηκ European Journal of 

Public Health ηκ 2002, ΰδα ηα πλκίζάηαηα νΰεέαμ ελΰαακηΫθπθ ζηα ιεθκδκξεέα εαδ 

ηα εζηδαησλδα ηβμ Ααθέαμ πκν ξλάακνθ εθδκθκζκεκηεδαεάμ αθηδηεηυπδζβμ. 

τηθπθα ηε ανηάθ, κδ ΰνθαέεεμ παλκνζδΪακνθ ανιβηΫθκ εέθδνθκ εηθΪθδζβμ 

ηνκζεεζεηδευθ παγάζεπθ ζηα Ϊθπ εαδ εΪηπ Ϊελα εαγυμ εαδ ζηβθ πελδκξά ηκν 

εεθαζδκτ εθυ κδ Ϊθηλεμ εηθαθέακνθ ζνξθΪ λάιεδμ ζνθδΫζηπθ εαδ ηνυθ (Hannerz 

H. et al 2002). 

 

Καξδηαθέο Αζζέλεηεο 

 

Φνξκζκΰδεκέ εαδ εκδθπθδεκέ παλΪΰκθηεμ, σππμ κδ ελΰαζδαεΫμ ζνθγάεεμ, ηπκλκτθ 

θα επβλεΪακνθ ηβθ ειΫζδιβ ηβμ ζηεθαθδαέαμ θσζκν ηβμ εαλδέαμ. Εδδαέηελα, κδ 

ΰνθαέεεμ εαλδΫλαμ πκν αθηδηεηππέακνθ εαγβηελδθΫμ ζνθγάεεμ ζηλεμ ζηβθ 

ελΰαζέα ηκνμ, δδαηλΫξκνθ νοβζσηελκ εέθδνθκ εηθΪθδζβμ εαλδδαευθ παγάζεπθ, 

πλκεδδκπκδκτθ κδ ελενθβηΫμ (Journal of the American College of Cardiology,  

2005). 

ΤπΪλξεδ ζνζξεηδζησμ ηεηαιτ νπελπλδαεάμ ελΰαζέαμ εαδ ανιβηΫθκν εδθδτθκν ΰδα 

εαλδδαεΫμ παγάζεδμ σππμ β ζηβγΪΰξβ, ηκ Ϋηθλαΰηα ηνκεαλδέκν εαδ κ γΪθαηκμ 

ζσΰπ εαλδδαεάμ θσζκν σππμ δδαπδζηυγβεε ζε ηδα ηεΰΪζβ Ϋλενθα δδΪλεεδαμ 

πελέπκν 11 εηυθ πκν δδειάξγβ ζηκ Λκθδέθκ. τηθπθα ηε ανηάθ, κδ Ϊθγλππκδ πκν 

ελΰΪακθηαδ 10 ηε 11 υλεμ ηβθ βηΫλα Ϋξκνθ 60% πελδζζσηελεμ πδγαθσηβηεμ θα 

εηθαθέζκνθ ζκίαλΫμ εαλδδαεΫμ αζγΫθεδεμ, αεσηα εαδ θα νπκζηκτθ εαλδδαεά 

πλκζίκζά, απ' ανηκτμ πκν ελΰΪακθηαδ 7 υλεμ ηβθ βηΫλα. Δ εαλδδαεά πλκζίκζά 

εαδ β νπΫληαζβ παλαηβλκτθηαδ αλεεηΪ ζνξθΪ ζε ελΰαασηεθκνμ ζε ιεθκδκξεέα. 

Βπέζβμ, β ελΰαζέα ζε ίΪλδδεμ, ηκ ζηλεμ εαδ β Ϋθηαζβ Ϋξκνθ πμ απκηΫζεζηα ηβθ 

εηθΪθδζβ ζνηπηπηΪηπθ ζηκ εαλδδαΰΰεδαεσ ζτζηβηα (International Journal of 

Obesity, 2005). 
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Οδ ελενθβηΫμ δδαπέζηπζαθ σηδ νπΪλξεδ ηδα ζξΫζβ ηεηαιτ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ εαδ 

ηβμ νπελπλδαεάμ ελΰαζέαμ. Σα Ϊηκηα ηε ξαλαεηβλδζηδεΪ πλκζππδεσηβηαμ ητπκν 

Ώ (επδγεηδεΪ εαδ αθηαΰπθδζηδεΪ Ϊηκηα, ξαλαεηβλέακθηαδ απσ πελδζζσηελβ Ϋθηαζβ, 

ηεΰαζτηελβ ενζνθεδδβζέα εαδ ηνπδεσηβηα ζηβθ ηάλβζβ πλαλέπθ εαδ 

ξλκθκδδαΰλαηηΪηπθ) ηε ονξκζκΰδεά εαηαπσθβζβ σππμ εαηΪγζδοβ ά Ϊΰξκμ εαδ 

πδγαθσθ ηε Ϋζζεδοβ τπθκν δκνζετκνθ  ζνξθσηελα νπελπλέεμ απσ Ϊζζα Ϊηκηα 

(European Heart Journal, 2010). 

Βεησμ απσ ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ πκν ζνθαθηυθηαδ ζνξθσηελα 

ζηκνμ αθγλυπκνμ πκν ελΰΪακθηαδ  ζνθάγπμ νπελπλέεμ εαδ ηα κπκέα 

ζνηίΪζζκνθ ζηβ ΰΫθεζβ εαλδδαευθ παγάζεπθ, Ϊζζβ πδγαθά ειάΰβζβ ΰδα ηκ 

ζνζξεηδζησ εαλδδαευθ θσζπθ εαδ νπελπλδυθ εέθαδ β οβζά πέεζβ πκν ζξεηέαεηαδ 

ηε ηκ ελΰαζδαεσ ζηλεμ (European Heart Journal, 2010). 

   

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε (Burnout) 

 

Ώδδαηθδζίάηβηα, β νπελίκζδεά εκτλαζβ ηαζηέαεδ ηβθ πζεδκθσηβηα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ. Οδ αδηέεμ εέθαδ πκζζΫμ εαδ κδ εέθδνθκδ ηεΰΪζκδ. Οδ ανιαθσηεθεμ 

απαδηάζεδμ ηκν ζτΰξλκθκν ειαδλεηδεΪ αθηαΰπθδζηδεκτ επαΰΰεζηαηδεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ, κ εέθδνθκμ ηβμ απυζεδαμ απαζξσζβζβμ εαδ αθελΰέαμ κδβΰκτθ 

ηκνμ ελΰαασηεθκνμ θα ελΰΪακθηαδ πδκ πκζζΫμ υλεμ. Σανησξλκθα, ηα ζτΰξλκθα 

ηΫζα πζβλκθσλβζβμ, επδεκδθπθέαμ εαδ ονξαΰπΰέαμ εζΫίκνθ σζκ εαδ 

πελδζζσηελεμ υλεμ απσ ηκθ πκζτηδηκ ηαμ τπθκ. Πελδζζσηελβ δκνζεδΪ εαδ 

ζδΰσηελκμ τπθκμ κδβΰκτθ αθαπσθενεηα ζε ξλσθδα ίαζαθδζηδεά εκτλαζβ. ΒΪθ δεθ 

ζβθγκτθ δδκλγπηδεΪ ηΫηλα επΫλξεηαδ β νπελεσππζβ εαδ ηεηΪ Ϋθα πκζτ ξεδλσηελκ 

ζηΪδδκ πκν εέθαδ ηκ ζτθδλκηκ ηβμ ελΰαζδαεάμ εικνγΫθπζβμ. ΟλδζηΫθκδ 

επαΰΰεζηαηέεμ σππμ ηεηαιτ Ϊζζπθ κδ ΰδαηλκέ, κδ θκζβζενηΫμ, κδ δΪζεαζκδ, κδ 

εαγβΰβηΫμ, κδ αζηνθκηδεκέ, κδ κδβΰκέ θκληβΰυθ, Ϊηκηα πκν ελΰΪακθηαδ ηε ηκ 

ζτζηβηα ίΪλδδαμ, κδ επκξδαεκέ ελΰαασηεθκδ εδθδνθετκνθ πελδζζσηελκ απσ ηβθ 

ελΰαζδαεά εικνγΫθπζβ. ΒπδπζΫκθ, κ ζτΰξλκθκμ ηλσπκμ απάμ ηε ηδμ ζνθεξυμ 

ανιαθσηεθεμ απαδηάζεδμ, νπκξλευθεδ σζκ εαδ πελδζζσηελκνμ αθγλυπκνμ θα 

ελΰΪακθηαδ πδκ πκζζΫμ υλεμ εαδ θα εκδηκτθηαδ ζδΰσηελκ. Σκ ζτθδλκηκ ηβμ 

ελΰαζδαεάμ εικνγΫθπζβμ ξαλαεηβλέαεηαδ απσ ηδα εαηΪζηαζβ ζπηαηδεάμ, 

ζνθαδζγβηαηδεάμ εαδ πθενηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ. Πλκεαζεέηαδ ζσΰπ ηαελκξλσθδαμ 

ελΰαζέαμ εΪηπ απσ δδδαέηελα απαδηβηδεΫμ ζνθγάεεμ. Βλΰαασηεθκδ πκν 

αθκζδυθκθηαδ πζάλπμ ζηβ δκνζεδΪ ηκνμ, πκν εέθαδ ενζνθεέδβηκδ εαδ 

δνζεκζετκθηαδ θα δδαξπλέακνθ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά ηκνμ εθαζξσζβζβ απσ ηβθ 

πλκζππδεά ηκνμ απά, εέθαδ πδκ ετεκζκ θα πλκζίζβγκτθ απσ ηκ εθ ζσΰπ 

ζτθδλκηκ. Βπέζβμ, πλΫπεδ θα πλκζγΫζκνηε σηδ, ηδα ηεΰΪζβ πκδεδζέα θαληΪεπθ 

πλκεαζκτθ εκτλαζβ. ΣΫηκδα θΪληαεα εέθαδ ηα αθηδδζηαηδθδεΪ (πκν 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ εθαθηέκθ ηβμ αζζελΰέαμ), ηα βλεηδζηδεΪ, κλδζηΫθα αθαζΰβηδεΪ, 

ηα αθηδνπεληαζδεΪ, ηα δδκνλβηδεΪ εαδ Ϊζζα (http://www.iatronet.gr/article.1). 
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Δ ξλσθδα εκτλαζβ εέθαδ Ϋθα απσ ηα πδκ ζνξθΪ πλκίζάηαηα πκν αθηδηεηππέακνθ 

κδ πελδζζσηελκδ ελΰαασηεθκδ ζάηελα. Υαλαεηβλέαεηαδ απσ Ϋθα αέζγβηα 

ειΪθηζβζβμ, εσππζβμ εαδ απκνζέαμ εθελΰβηδεσηβηαμ. Μπκλεέ θα ζνθκδετεηαδ απσ 

Ϋθα αέζγβηα αθΪΰεβμ ΰδα τπθκ εαδ απσ απΪγεδα ΰδα κηδδάπκηε. Οδ αζγΫθεδεμ πκν 

ζνθκδετκθηαδ απσ ξλσθδα εκτλαζβ εέθαδ πκζζΫμ εαδ επβλεΪακνθ πκζζΪ 

ζνζηάηαηα ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ. ΜελδεΫμ απσ ανηΫμ εέθαδ κδ πδκ εΪηπ: 

• Οδ δδΪθκλεμ ηκλθΫμ αθαδηέαμ αεσηβ εαδ κδ πκζτ ζνξθΫμ αθαδηέεμ ζσΰπ Ϋζζεδοβμ 

ζδδάλκν ηπκλεέ θα ζνθκδετκθηαδ απσ ξλσθδα εκτλαζβ 

• Οδ εθδκελδθκζκΰδεΫμ παγάζεδμ σππμ κ νπκγνλεκεδδδζησμ, κ δδαίάηβμ, β θσζκμ 

ηκν Addison εαδ β αελκηεΰαζέα 

• Οδ εαλδδαεΫμ παγάζεδμ σππμ β εαλδδαεά αθεπΪλεεδα 

• Οδ δδΪθκλεμ  ηκλθΫμ αλγλέηδδαμ, β ξλσθδα θεαθδεά λενηαηκεδδάμ αλγλέηδδα, κ 

ελνγβηαηυδβμ ζτεκμ                             

• Οδ εαεκάγεδμ θσζκδ 

• Οδ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ, κδ δυζεδμ, κδ ίαεηβλδδδαεΫμ ζκδηυιεδμ, ηκ AIDS, β 

θνηαηέπζβ, β ηαζΪλδα, β ΰλέπβ, β ζκδηυδβμ ηκθκπνλάθπζβ 

• Δ εαεά δδαηλκθά, β νπελίκζδεά ζπηαηδεά ειΪζεβζβ, κδ δδΪθκλεμ ηκλθΫμ 

αζζελΰέαμ, κδ αςπθέεμ, ηκ ζηλεμ, β εαηΪγζδοβ, β γζέοβ (http://ecdc.europa.eu/en 

/Pages/home.aspx). 

  

Δξγαζηαθφ Άγρνο 

 

ΚΪηπ απσ κλδζηΫθεμ ζνθγάεεμ ηκ ελΰαζδαεσ Ϊΰξκμ ηπκλεέ θα ιεθτΰεδ απσ ηα 

αθαηεθσηεθα σλδα εαδ θα Ϋξεδ θκζβλΫμ επδδλΪζεδμ ζηβθ νΰεέα ηκν ελΰαασηεθκν. Δ 

εαλδδΪ, ηα αΰΰεέα, ηκ αθκζκπκδβηδεσ ζτζηβηα ίΪζζκθηαδ απσ ηκ ελΰαζδαεσ ζηλεμ. 

Πλσζθαηα, 12εηάμ Ϋλενθα ζηβ ΐλεηαθέα απκεΪζνοε σηδ ηκ ελΰαζδαεσ ζηλεμ 

ζεκηυθεδ. τηθπθα ηε ηα ζνηπελΪζηαηα ηβμ ηεζΫηβμ, σζκδ ίδυθκνθ ζηκθ 

ελΰαζδαεσ ηκνμ ξυλκ Ϋθηκθκ εαδ ξλσθδκ Ϊΰξκμ αθηδηεηππέακνθ Ϋπμ εαδ εαηΪ 68% 

ηεΰαζτηελκ εέθδνθκ θα νπκζηκτθ εαλδδαεά πλκζίκζά ά θα εηθαθέζκνθ 

ζηβγΪΰξβ, ηδαμ εαδ ηκ Ϊΰξκμ επβλεΪαεδ ηβθ έδδα ηβ ξβηεέα ηκν ζυηαηκμ. 

Αδαπδζηυγβεε ππμ ηκ Ϊΰξκμ δδαηαλΪζζεδ ηκ ηηάηα εεεέθκ ηκν θενλδεκτ 

ζνζηάηαηκμ πκν εζΫΰξεδ ηβθ εαλδδΪ, εαγκδβΰυθηαμ ηβ ζεδηκνλΰέα ηβμ εαδ 

εζΫΰξκθηαμ ηδμ δδαενηΪθζεδμ ηκν εαλδδαεκτ παζηκτ. ΠαλΪζζβζα θΪθβεε σηδ ηκ 

Ϊΰξκμ δδαηαλΪζζεδ Ϋθα ζβηαθηδεσ εκηηΪηδ ηκν θενλκεθδκελδθδεκτ ζνζηάηαηκμ. Οδ 

αΰξυδεδμ ελΰαασηεθκδ πκν ζνηηεηεέξαθ ζηβθ Ϋλενθα εηθΪθδααθ ηα πλπδθΪ 

νοβζσηελα επέπεδα εκληδασζβμ ζηκ αέηα ηκνμ. Οδ ελενθβηΫμ δδαπέζηπζαθ ππμ κ 

ζνζξεηδζησμ Ϊΰξκνμ εαδ εαλδδαευθ παγάζεπθ εέθαδ δζξνλσηελκμ ζηκνμ Ϊθδλεμ 

εαδ ηδμ ΰνθαέεεμ εΪηπ ηπθ 50 εηυθ. Μεηαιτ ηπθ αθγλυππθ πκν ίλέζεκθηαδ ζε 

βζδεέα ζνθηαιδκδσηβζβμ, εαδ Ϊλα εέθαδ ζδΰσηελκ πδγαθσ θα εεηέγεθηαδ ζε 

ελΰαζδαεσ ζηλεμ, κ ζνζξεηδζησμ εέθαδ πδκ αδτθαηκμ (Occupational and 

Environmental Medicine, 2003). 
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Άζζεμ ενλππαρεΫμ Ϋλενθεμ ΰδα ηδμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ δεέξθκνθ σηδ 9-12% ηπθ 

αθδλυθ εαδ 9-11% ηπθ ΰνθαδευθ ζηα ελΪηβ-ηΫζβ ηβμ Βνλππαρεάμ Έθπζβμ εέθαδ 

εεηεγεδηΫθκδ ζε ελΰαζδαεά πέεζβ εαηΪ ηκ ηεΰαζτηελκ δδΪζηβηα ηβμ βηΫλαμ (νοβζσ 

πκζκζησ ίλΫγβεε δδδαέηελα ζηβ Γεληαθέα, ηβθ ΒζζΪδα εαδ ηβθ Οζζαθδέα). Δ 

Ϋεηαζβ ηκν θαδθκηΫθκν κθεέζεηαδ ενλέπμ ζηδμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ πκν 

επδελαηκτθ: 

•   Πελδζζσηελκδ απσ ηκ 1/3 δεθ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ δδΪζεδηηα σηαθ ηκ 

ξλεδΪακθηαδ 

•  4 ζηκνμ 10 δεθ Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα απκθαζέζκνθ ησθκδ ηκνμ ηκ δδΪζηβηα 

ηπθ  δδαεκπυθ ηκνμ ά ηδμ βηΫλεμ ηβμ ΪδεδΪμ ηκνμ 

• Πελέπκν κδ ηδζκέ απσ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζηδμ ξυλεμ ηβμ Βνλππαρεάμ Έθπζβμ 

απαζξκζκτθηαδ ζε ηκθσηκθεμ ελΰαζέεμ, πλΪΰηα πκν εθηεέθεδ ηκ ζηλεμ. Δ 

ηκθκηκθέα εαδ β επαθΪζβοβ ζηβθ ελΰαζέα εέθαδ θαδθσηεθα πκν παλαηβλκτθηαδ 

πελδζζσηελκ ζηβ Γαζζέα, ηβθ ΒζζΪδα εαδ ηβθ Εζπαθέα (Journal of Epidemiology 

and Community Health, 2003). 

  

Δξγαηηθά Αηπρήκαηα θαη Σξαπκαηηζκνί 

 

Οδ πκζζΫμ υλεμ ελΰαζέαμ εαδ β νπελεσππζβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ δεθ Ϋξεδ ησθκ 

αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ΰδα ηα έδδα ηα Ϊηκηα εαδ ΰδα ηβθ κδεκΰΫθεδΪ ηκνμ αζζΪ εαδ ΰδα 

ηβθ έδδα ηβ δκνζεδΪ ηκνμ. Δ εκτλαζβ ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζε 

ηλαΰδεΫμ εαηαζηΪζεδμ ζσΰπ ηκν ανιβηΫθκν εδθδτθκν ΰδα αηνξάηαηα, 

ηλανηαηδζηκτμ εαδ πλκίζάηαηα νΰεέαμ. ΠαλΪΰκθηεμ σππμ ηκ ζηλεμ εαδ κ 

νπελίκζδεσμ θσληκμ ελΰαζέαμ ανιΪθκνθ ηβθ εκτλαζβ εαδ δβηδκνλΰεέηαδ Ϋθαμ 

θατζκμ ετεζκμ πκν ηεδυθεδ ηβθ απκδκηδεσηβηα ηκν ελΰαακηΫθκν εαδ δβηδκνλΰεέ 

ηδμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα αηνξάηαηα εαδ ηλαΰδεΪ ζΪγβ (American Journal of 

Preventive Medicine, 2007). 

τηθπθα ηε Ϋλενθεμ ηκ 18%  σζπθ ηπθ αηνξβηΪηπθ εαδ ηλανηαηδζηυθ ζηκνμ 

ξυλκνμ ελΰαζέαμ πλκεαζεέηαδ ζσΰπ εκτλαζβμ. Δ εκτλαζβ ζηβθ ελΰαζέα εέθαδ 

ηδα εκδθά εαδ πκζτ ζκίαλά απεδζά. Δ ηΪζηδΰα ανηά ξλεδΪαεηαδ ηδα ζνθεξά 

αθηδηεηυπδζβ ηε ζνζζκΰδεά δλΪζβ απσ ηκ ζτθκζκ ηβμ εκδθπθέαμ, ελΰαασηεθκνμ, 

ελΰκδσηεμ εαδ Πκζδηεέα (http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=18191). 

 

Μνιπζκαηηθέο θαη Παξαζηηηθέο Αζζέλεηεο 

 

ΜκζνζηαηδεΫμ εαδ ΠαλαζδηδεΫμ ΏζγΫθεδεμ παλκνζδΪακθηαδ ζνξθΪ ζε 

ελΰαασηεθκνμ ζηκθ εζΪδκ ηπθ ιεθκδκξεέπθ, ζτηθπθα ηε Ϋλενθεμ. ηκ πελδκδδεσ 

¨Epidemiological Infections¨ αθαθΫλεηαδ σηδ ζε Ϋθα ιεθκδκξεέκ ηπθ Δ.Π.Ώ. κδ 

ιεθκδκξκςπΪζζβζκδ πλκζίζάγβεαθ, ηΫζα ζε δτκ είδκηΪδεμ, απσ επδδβηέα κιεέαμ 

ΰαζηλεθηελέηδδαμ (Love S.S. et al 2002). 

ε δβηκζδενηΫθεμ Ϋλενθεμ ζηκ πελδκδδεσ Journal Public Health, αθαθΫλεηαδ β 

πδγαθσηβηα ησζνθζβμ ηπθ ιεθκδκξκςπαζζάζπθ απσ ηκθ δσ ηβμ βπαηέηδδαμ ΐ εαδ C 
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εαγυμ εαδ απσ ηκθ δσ ηκν HIV. Σκ ζνΰεεελδηΫθκ Ϊλγλκ ηκν πελδκδδεκτ δέθεδ ηκ 

ζνηπΫλαζηα σηδ νπΪλξεδ ζνζξΫηδζβ ηεηαιτ ηβμ ανιβηΫθβμ ζνξθσηβηαμ 

επδεέθδνθπθ ΰδα ησζνθζβ απσ ηκνμ δκτμ ανηκτμ ζνηπελδθκλυθ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

ηε ζνΰεεελδηΫθκνμ ελΰαζδαεκτμ πελδίαζζκθηδεκτμ παλΪΰκθηεμ (Journal of Public 

Health Policy, 2002). 

Βπέζβμ, ζε δβηκζδενηΫθβ Ϋλενθα ζηκ ¨Ceylon Medicine Journal¨, απσ ηκ Σηάηα 

Μδελκίδκζκΰέαμ ηκν Ηλζηηηνχηνπ Ηαηξηθήο Δξεπλαο ηβμ Κκζκηίέαμ, β Legionella 

αθκλΪ ηκ πελδίΪζζκθ ηκν ιεθκδκξεέκν ηε πδκ ζνξθσ εέδκμ ηβθ Legionella 

Pneymophila. ΒπκηΫθπμ, κ εέθδνθκμ ΰδα παλκνζέα επδδβηδυθ απσ ηδελσίδα εαδ 

δκτμ ζε ιεθκδκξεδαεσ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ εέθαδ νπαλεησμ, δδδαέηελα ζηδμ 

αθαπηνζζσηεθεμ ξυλεμ (El Sayed N.M. et al 1996).  

  

Γνληκφηεηα 

 

Οδ πκζζΫμ υλεμ ελΰαζέαμ ηπκλκτθ θα ίζΪπηκνθ ηβθ πκδσηβηα απάμ εαδ ηβθ 

πθενηαηδεά νΰεέα. Ώεσηβ πελδζζσηελκ, β θνζδεά ειΪθηζβζβ επβλεΪαεδ αλθβηδεΪ 

ηβ ζεικναζδεά απά ανηυθ πκν ελΰΪακθηαδ νπελίκζδεΪ. Ώπσ ζξεηδεΫμ Ϋλενθεμ 

πλκΫενοε σηδ Ϊηκηα πκν ελΰΪακθηαδ πελδζζσηελκ απσ 48 υλεμ ηβθ είδκηΪδα, 

επβλεΪακθηαδ απσ νπελεσππζβ ηε απκηΫζεζηα θα νπκθΫλεδ β ζεικναζδεά ηκνμ 

απά. Δ νπελΫθηαζβ εαδ β εκτλαζβ επβλεΪακνθ αλθβηδεΪ ηβ ζεικναζδεά απά ζε 

πελδζζσηελκ απσ 50% ηπθ ελΰαακηΫθπθ πκν ελΰΪακθηαδ πελδζζσηελεμ απσ 48 

υλεμ ηβθ είδκηΪδα. Δ εαηΪζηαζβ ανηά ηπκλεέ θα επβλεΪζεδ εαδ ηβθ πθενηαηδεά 

νΰεέα ηκν ελΰαακηΫθκν. Λσΰπ ηκν σηδ ζηελεέηαδ δλαζηβλδκηάηπθ πκν ηκθ 

αθααπκΰκθκτθ πθενηαηδεΪ εαδ ζπηαηδεΪ, εαγέζηαηαδ πελδζζσηελκ ενΪζπηκμ ζε 

πελδσδκνμ δτζεκζεμ ά πελδσδκνμ ελέζβμ πκν αθαπσθενεηα απκηεζκτθ 

αθαπσζπαζηκ ηΫλκμ ηβμ απάμ ηκν εαγεθσμ (http://www.nimh.nih.gov/index.shtml). 

Αεθ εέθαδ ζέΰα ηα επαΰΰΫζηαηα πκν Ϋξκνθ ζνζξεηδζηεέ ηε δδαηαλαξΫμ ηβμ 

ΰκθδησηβηαμ. Δ πκδσηβηα ηκν ζπΫληαηκμ εθδΫξεηαδ θα επβλεΪαεηαδ απσ ηβθ 

επαΰΰεζηαηδεά Ϋεγεζβ ζε παλΪΰκθηεμ σππμ: νοβζΫμ γεληκελαζέεμ, ξβηδεΫμ 

κνζέεμ, ίαλΫα ηΫηαζζα. ε ανηΪ πλκζηέγεθηαδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ σππμ β 

πκζτπλβ εκπδαζηδεά ελΰαζέα εαδ κδ ζηλεζκΰσθεμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ (American 

Psychological Association, 2008). 

βηαθηδεΪ πλκίζάηαηα ΰκθδησηβηαμ δβηδκνλΰεέ επέζβμ β νπελίκζδεά 

εαηαθΪζπζβ αζεκσζ. Δ πκζτπλβ ελΰαζέα εαγβηελδθΪ ηπκλεέ θα ηλδπζαζδΪζεδ 

ηκθ εέθδνθκ αζεκκζδζηκτ ζηκνμ θεαλάμ βζδεέαμ εθάζδεεμ. Ο ξυλκμ ελΰαζέαμ σπκν 

κ ελΰαασηεθκμ πελθΪ πκζζΫμ υλεμ εαγβηελδθΪ ΰέθεηαδ κδεεέκμ εαδ ζνξθΪ επδελαηεέ 

εζέηα εκδθπθδεσηβηαμ πκν ηπκλεέ θα ζνθκδετεηαδ απσ ηβθ εαηαθΪζπζβ αζεκσζ 

(http://www.cdc.gov/niosh/). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο ηεΰΪζκμ αλδγησμ ιεθκδκξεδαευθ επδξεδλάζεπθ ζε σζβ ηβθ ΒζζΪδα, πκν 

ζεδηκνλΰκτθ ΰδα ηβθ εΪζνοβ ηκνλδζηδευθ εαδ ηβ αθαΰευθ, απαζξκζκτθ Ϋθα 

ηεΰΪζκ αλδγησ ελΰαακηΫθπθ. ηκ ξυλκ ανησ δεθ Ϋξκνθ ΰέθεδ Ϋπμ ηυλα Ϋλενθεμ ά  

κπκδαδάπκηε πλκζΫΰΰδζβ δδελετθβζβμ ηπθ πλκίζβηΪηπθ νΰεέαμ εαδ ΰεθδεσηελα 

ηπθ ζνθγβευθ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ ελΰαζέαμ ηπθ ιεθκδκξκςπαζζάζπθ.  

Δ ζξΫζβ ηεηαιτ ελΰαζέαμ εαδ νΰεέαμ εέθαδ Ϋθα γΫηα πκν απαζξκζεέ κζκΫθα εαδ 

πελδζζσηελκ ηβθ επδζηβηκθδεά εκδθσηβηα εαδ εαγδζηΪ απαλαέηβηβ ηβθ δδελετθβζβ 

εαδ ηκθ πλκζδδκλδζησ αζγεθεδυθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηδμ δδΪθκλεμ επαΰΰεζηαηδεΫμ 

εεγΫζεδμ εαδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ. Ο πλκζδδκλδζησμ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ 

αζγεθεδυθ ηπκλεέ ηε ηβθ ίκάγεδα ηβμ δαηλδεάμ ηβμ ελΰαζέαμ, ηβμ θνζδεκγελαπεέαμ 

εαδ ηκν εεΪζηκηε ελΰαζδαεκτ ηκηΫα θα κδβΰάζκνθ αλξδεΪ ζε αθετλεζβ ηπθ 

παγσθηπθ ελΰαακηΫθπθ εαδ γελαπεέα ηκνμ εαδ εαηΪ δετηελκθ θα απκηεζΫζκνθ ηέα 

αλξά ΰδα ηβθ πλσζβοβ ηΫηκδπθ εαηαζηΪζεπθ. 

Βέθαδ ΰθπζησ σηδ κδ πκζζκέ ελΰαασηεθκδ ζηβθ ΒζζΪδα απαζξκζκτθηαδ ζε 

ιεθκδκξεδαεΫμ επδξεδλάζεδμ, ηε ηεΰΪζκ πκζκζησ απαζξσζβζβμ ηκνμ 

εαζκεαδλδθκτμ ηάθεμ ζσΰπ ηβμ ατιβζβμ ηκν ηκνλδζηκτ ζηβθ Υυλα ηαμ ηκνμ ηάθεμ 

ανηκτμ. Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ εαγυμ εαδ κδ ζνθγάεεμ ηκν ελΰαζδαεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ ζηκ ξυλκ ηκν ιεθκδκξεέκν, εθΫξκνθ εδθδτθκνμ εαδ δτθαθηαδ θα 

πλκεαζΫζκνθ ζκίαλΫμ εαδ ξλσθδεμ παγάζεδμ ζηβθ νΰεέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ. 

 Βέθαδ ΰεΰκθσμ, επέζβμ, σηδ ζηδμ επδξεδλάζεδμ ανηΫμ ζνηίαέθκνθ πκζζΪ απσ ηα 

εαηαΰεΰλαηηΫθα ελΰαηδεΪ αηνξάηαηα. Σα δεδκηΫθα ανηΪ εαγδζηκτθ πδεζηδεά ηβθ 

αθΪΰεβ ΰδα παλεηίΪζεδμ πκν γα ίεζηδυζκνθ ηδμ ζνθγάεεμ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ 

ηβμ ελΰαζέαμ, επδηνΰξΪθκθηαμ ηεέπζβ ηπθ αηνξβηΪηπθ εαδ ηπθ αζγεθεδυθ πκν 

ζνθδΫκθηαδ ηε ηβθ ελΰαζέα. 
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HEALTH AND SAFETY  
OF WORKERS IN HOTELS 

 

Evdokia - Spyridoula Kavvadia and T.C. Constantinidis  
 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace, in cooperation with Departments of Public Health and Nursing 

Athens Technological Educational Institute. 

 

Abstract: The present work includes the study of hygiene and safety of work of 

workers in hotels. In the beginning, is analyzed the significance of work and its 

contribution in human’s life. Are reported the harmful effects of working conditions 

and working environment to physical and mental health of workers, as well as the 

difficulties encountered in trying to reduce accidents at work and occupational 

diseases. Then, is analyzed the concept and classification of hotels in various 

categories according to the Greek Law. Is analyzed, also, the organization and 

operation of hotels based on their departments and the employing staff. Are 

presented the labour relations of hotel employees and jobs in hotels. Follows, the 

analysis of the concepts of occupational physician and safety technician, their 

duties and obligations and the significance of their existence in hotels. It is also 

referred the concept, the use and the importance of the existence of the book 

recording accidents of work. Afterwards, it is analyzed the meaning and the 

importance of occupational risk assessment of the work environment and in 

particular of the hotels working environment. At this point, it is referred the 

classification of occupational risk and the procedural steps that must be followed in 

order to assess them properly. Finally, are reported the most commonly health 

problems and diseases faced by workers as hotel employees, as well as, the 

working conditions and the working environment factors which lead to the 

appearance of these health problems among workers in hotels. The material of this 

study was Greek and international literature and data from the Internet. The 

keywords that were used to find material are: hotel, labour relations of hotel 

employees, Greek Legislation of hotel enterprises, occupational physician, safety 

technician, occupational risk assessment, diseases of hotel employees. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ  
ΚΑΙ ΔΛΛΖΝΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΙ  
 

Δπζαιία Καιαληδή, Γ. Παηνύραο εαδ Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο  
 

Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ Τΰδεδθά εαδ ΏζθΪζεδα ηβμ Βλΰαζέαμ, Tηάηα Εαηλδεάμ, 

Αβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ, ζε ζτηπλαιβ ηε ηα Σηάηαηα Αβησζδαμ Τΰδεδθάμ εαδ 

Νκζβζενηδεάμ, Σεξθκζκΰδεσ Βεπαδδενηδεσ Εδλνηα Ώγάθαμ. 

 

Πεξίιεςε: εκπσμ ηβμ παλκτζαμ αθαζεκπδεάμ ελΰαζέαμ άηαθ θα δδελενθβγεέ ηκ 

ζτθδλκηκ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε δδΪθκλκνμ εζΪδκνμ ελΰαζέαμ 

ζηκθ εζζαδδεσ ξυλκ εαδ ηβθ ζνζξΫηδζβ  ηκν ηε παλΪΰκθηεμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

ελΰαζέαμ, αηκηδεκτμ παλΪΰκθηεμ εαδ παλΪΰκθηεμ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ ηκν 

ελΰαακηΫθκν. Δ ηεγκδκζκΰέα πκν αεκζκνγάγβεε πελδεζΪηίαθε ηβθ αθααάηβζβ 

αθαζεκπδευθ εαδ ελενθβηδευθ ηεζεηυθ πκν εεπκθάγβεαθ ζηβθ ΒζζΪδα εαδ ζε 

δδεγθΫμ επέπεδκ απσ Ϋζζβθεμ ζνΰΰλαθεέμ εαδ αθκλκτζαθ ελΰαασηεθκνμ πκν 

απαζξκζκτθηαθ ζε εζζβθδεΫμ επδξεδλάζεδμ ηκν δβησζδκν εαδ ηκν δδδπηδεκτ ηκηΫα. 

Γδα ηκθ ζσΰκ ανησ ελενθάγβεαθ βζεεηλκθδεΫμ ίΪζεδμ δεδκηΫθπθ (PubMed, 

CINAHL, Mednet, ΕΏΣΡΟΣΒΚ) εαδ Ϊλγλα εζζβθδευθ εαδ ιΫθπθ πελδκδδευθ. Γδα ηβθ 

αθηδεεδηεθδεσηελβ εεηέηβζβ ηκν ίαγηκτ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζηκνμ 

δδΪθκλκνμ εζΪδκνμ ελΰαζέαμ επδζΫξγβεαθ ηεζΫηεμ πκν κδ ζνΰΰλαθεέμ εέξαθ 

ξλβζδηκπκδάζεδ πμ ελΰαζεέκ πλκζδδκλδζηκτ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηε 

ηδμ ηλεδμ δδαζηΪζεδμ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ, απκπλκζππκπκέβζβ εαδ Ϋζζεδοβ 

πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ) ηκ ελπηβηαηκζσΰδκ εαηαΰλαθάμ ηπθ Maslach εαδ 

Jackson (M.B.I). Οδ πελδζζσηελεμ ηεζΫηεμ αθκλκτζαθ ελΰαακηΫθκνμ ζηκθ ξυλκ 

ηβμ εεπαέδενζβμ (πλπηκίΪγηδαμ εαδ δενηελκίΪγηδαμ) εαδ ηβμ νΰεέαμ (δαηλδεσ εαδ 

θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ). Χζησζκ ίλΫγβεαθ εαδ ηεζΫηεμ πλκζδδκλδζηκτ ηβμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηπθ εζζάθπθ ελΰαακηΫθπθ  εαδ ζε Ϊζζκνμ 

επαΰΰεζηαηδεκτμ ξυλκνμ σππμ δδλτηαηα ελΪηβζβμ (π.ξ. ζπθλκθδζηδεκέ 

νπΪζζβζκδ), εζεδζηΪ δδλτηαηα θκζβζεέαμ (π.ξ. εκδθπθδεκέ ζεδηκνλΰκέ), 

ελΰαασηεθκδ ζε ζυηαηα αζθΪζεδαμ εαδ ζηδμ Ϋθκπζεμ δνθΪηεδμ, ελΰαασηεθκδ ζηκθ 

αγζβηδζησ (πξ πλκπκθβηΫμ πκδκζθαέλκν εαδ εαζαγκζθαέλδζβμ), δδεβΰσλκνμ 

ε.η.ζ. Σκ απκηΫζεζηα ηπθ πελδζζσηελπθ ηεζεηυθ νπκδεέεθνε σηδ κδ Ϋζζβθεμ 

ελΰαασηεθκδ ίδυθκνθ ηΫηλδα πμ νοβζΪ επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, ηε 

ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ θα απκηεζεέ ηκθ ενλδσηελκ παλΪΰκθηα αθΪπηνιβμ ηκν 

ζνθδλσηκν. ΜΫηλα πλσζβοβμ ζε αηκηδεσ εαδ κλΰαθπηδεσ επέπεδκ πλΫπεδ θα 

ζβθγκτθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηκν ζνθδλσηκν. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο ελΰαζδαεσμ ξυλκμ εαδ κδ ζνθγάεεμ πκν επδελαηκτθ ζε ανησθ δδαδλαηαηέακνθ 

εαγκλδζηδεσ λσζκ ζηβθ απά ηπθ πελδζζκηΫλπθ ελΰαασηεθπθ αθκτ εεεέ 
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δαπαθΪηαδ ζβηαθηδεσ ηΫλκμ ηκν ξλσθκν απάμ ηκνμ. Σα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκν εΪγε 

ελΰαζδαεκτ ξυλκν εέθαδ δνθαησθ θα επβλεΪζκνθ ηβθ ζπηαηδεά εαδ ονξδεά νΰεέα 

ηκν αησηκν εαδ ηκθ ίαγησ δεαθκπκέβζβμ ηκν απσ ηβθ ελΰαζέα εαγσζα ηβθ 

δδΪλεεδα ηβμ απάμ ηκν (ΚκνηεζΫεκμ 2007). 

Ανζηνξυμ ζηδμ πελδζζσηελεμ ίδκηβξαθδεΫμ πελδκξΫμ κ αλδγησμ ηπθ παλαζβπηυθ 

εκδθπθδεκτ επδδσηαηκμ αθαπβλέαμ εαδ αεαηαζζβζσηβηαμ πλκμ ελΰαζέα Ϋξεδ 

ανιβγεέ απσηκηα ηδμ ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ, ηε ηδμ ονξδεΫμ δδαηαλαξΫμ θα απκηεζκτθ 

ηβθ δετηελβ ηεΰαζτηελβ δδαΰθπζηδεά κηΪδα παγάζεπθ ηεηΪ ηδμ ηνκζεεζεηδεΫμ 

αζγΫθεδεμ (Ολθαθέδβμ 2010). τηθπθα ηε ηκθ Ώθηπθέκν (ΒΛΕΝΤΏΒ 2002)  Ϋθαμ 

ζηκνμ ηλεδμ ελΰαασηεθκνμ (28%) ζηβθ Βνλππαρεά Ϋθπζβ πΪζξκνθ απσ stress 

πκν κθεέζκθηαδ ζηβθ ελΰαζέα, ηδα εαηΪζηαζβ πκν ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζε 

αζγΫθεδα, απυζεδα πλκζππδεκτ εαδ ηεδπηΫθβ απκδκηδεσηβηα (Sutherland V and 

Cooper C.L 1990). Βπδπλσζγεηα ηκ εζζβθδεσ δθζηδηκτηκ Τΰδεδθάμ εαδ ΏζθΪζεδαμ 

ηβμ Βλΰαζέαμ (2002) αθαθΫλεδ σηδ ηε ίΪζβ ζηκδξεέα ηκν 1998 κδ ενλππαρεΫμ 

ξυλεμ δδΫγεζαθ ΰδα αζγΫθεδεμ πκν πβΰΪακνθ απσ ηκ ελΰαζδαεσ stress πελέπκν 

265 δδζεεαηκηητλδα ενλυ εηβζέπμ. 

Δ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ηπκλεέ θα γεπλβγεέ πμ παλαηεηαηΫθκ ελΰαζδαεσ 

stress ζηδμ απαδηάζεδμ ηβμ ελΰαζέαμ, κδ κπκέεμ νπελίαέθκνθ ηδμ δνθαησηβηεμ ηπθ 

αησηπθ (Maslach C and Schaufeli 1993). Ο σλκμ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ 

ξλβζδηκπκδεέηαδ ΰδα ηβθ πελδΰλαθά ηβμ ονξκζπηαηδεάμ εαηΪζηαζβμ εαδ 

ελΰαζδαεάμ απσδκζβμ εθσμ πλκζυπκν  (ά κηΪδαμ πλκζυππθ) εθηαΰηΫθκν ζηβθ 

παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα. Αβζυθεδ ηβθ ζξεδσθ κζκεζβλπηδεά εεηβδΫθδζβ ηβμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εαδ πλκζππδεάμ νπσζηαζβμ ηκν αησηκν (ΐαζδζσπκνζκμ   

2012). 

Δ πλυηβ αθαθκλΪ ηβμ πελδΰλαθάμ ηκν ζνθδλσηκν ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ Ϋΰδθε ηκ 1974 απσ ηκθ Freundenberger κ κπκέκμ εαηΫΰλαοε ηα 

ζνηπηυηαηα ηβμ ζπηαηδεάμ εαδ ονξδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε επαΰΰεζηαηέεμ, κδ 

κπκέκδ εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ αθΫπηνζζαθ δδαπλκζππδεΫμ ζξΫζεδμ 

αζζβζεπέδλαζβμ εαδ ειΪληβζβμ ηε Ϊζζα Ϊηκηα (Freundenberger 1974). 

τηθπθα ηε ηκνμ Maslach εαδ Jackson β ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (emotional 

exhaustion), β απνπξνζσπνπνίεζε (depersonalization) εαδ β έιιεηςε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ (reduced feeling of personal accomplishment) 

απκηεζκτθ ηδμ ηλεδμ ζνθδζηυζεμ πκν δβηδκνλΰκτθ ηκ ζτθδλκηκ ηβμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, ζτθδλκηκ πκν ζξεηέαεηαδ ηε παλΪΰκθηεμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ελΰαζέαμ, αηκηδεκτμ παλΪΰκθηεμ εαδ παλΪΰκθηεμ ηβμ 

πλκζππδεσηβηαμ ηκν αησηκν (Maslach C and Jackson 1981). 

Δ πζεδκοβθέα ηπθ ελενθβηδευθ ελΰαζδυθ πκν Ϋξκνθ εεπκθβγεέ πμ ζάηελα ζηβθ 

δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα  εαδ αθαθΫλκθηαδ ζηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ Ϋξκνθ πμ 

πζβγνζησ ηεζΫηβμ εεπαδδενηδεκτμ εαδ επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ (δαηλκτμ εαδ 

θκζβζενηΫμ). Βδδδεσηελα ζβηαθηδεσ πκζκζησ ηπθ δαηλυθ πκν ζνηηεηεέξαθ ζηδμ 

ηεζΫηεμ εηθαθέακνθ νοβζΪ επέπεδα ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ (10-56%), 

ανιβηΫθα επέπεδα απκπλκζππκέβζβμ (13-47%) εαδ ηεδπηΫθα πλκζππδεΪ 
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επδηετΰηαηα (4-59%), ηε ηα πκζκζηΪ ΰδα ηδμ έδδεμ παλαηΫηλκνμ ΰδα ηκ θκζβζενηδεσ 

πλκζππδεσ θα ενηαέθεηαδ ζηκ (15-50%), (7-37%) εαδ (25-76%) αθηέζηκδξα. 

(ΠαππΪ Β.Ώ. 2008).  

ηβθ ξυλα ηαμ β εδεσθα ζηκ εζΪδκ ηβμ νΰεέαμ δεθ θαέθεηαδ θα δδαθκλκπκδεέηαδ 

αθκτ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ εηθαθέαεδ ηκ 25% ηπθ εδδδευθ δαηλυθ, ηκ 33% 

ηπθ εδδδεενκηΫθπθ δαηλυθ, ηκ 28% ηπθ θκδηβηυθ δαηλδεάμ, ηκ 37% ηπθ 

θκζβζενηυθ εαδ ηκ 35% ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηκ ΒΚΏΐ, ζτηθπθα ηε πεθηαεηά 

Ϋλενθα πκν πλαΰηαηκπκέβζε ηκ ελΰαζηάλδκ νΰδεδθάμ ηβμ Εαηλδεάμ ζξκζάμ ηκν 

Ώ.Π.Θ. (δηδηζάμ Ώ 2011). Οδ Ϋλενθεμ επέζβμ δεέξθκνθ σηδ κδ εαγβΰβηΫμ 

δενηελκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ παλκνζδΪακνθ νοβζΪ επέπεδα stress ζε ζξΫζβ ηε 

Ϊζζκνμ νπαζζάζκνμ (Dorman J 2003) εαδ ζηβθ ΒζζΪδα ζνΰεεελδηΫθα 

παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε ζξΫζβ ηε 

ηκνμ εαγβΰβηΫμ πλπηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ (ΚαθηΪμ Ώ. 1996). 

εκπσμ ηβμ παλκτζαμ ηεζΫηβμ εέθαδ θα ειεηαζηεέ ηκ πκζκζησ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ πκν παλκνζδΪακνθ κδ Έζζβθεμ ελΰαασηεθκδ ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ 

ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ ηκηΫα (νΰεέα, εεπαέδενζβ, αγζβηδζησμ, δβησζδα 

δδκέεβζβ, αζθΪζεδα) εαδ πυμ ζξεηέακθηαδ δδΪθκλκδ παλΪΰκθηεμ (πελδίαζζκθηδεκέ-

ελΰαζδαεκέ, αηκηδεκέ εαδ παλΪΰκθηεμ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ) ηε ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ 

ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ (ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ, απκπλκζππκέβζβ 

εαδ Ϋζζεδοβ πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ). 

ηκ πλυηκ ηΫλκμ ΰέθεηαδ ηδα δζηκλδεά αθαδλκηά ηκν ζνθδλσηκν εαδ δέθεηαδ κ 

κλδζησμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, αθαζτκθηαμ ηδμ ηλεδμ ζνθδζηυζεμ πκν 

ηβθ απαληέακνθ. Βπέζβμ αθαθΫλκθηαδ κδ ηλσπκδ ηΫηλβζβμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ δέθκθηαμ δδδαέηελβ Ϋηθαζβ  ζηκ δδαδεδκηΫθκ σλΰαθκ ηΫηλβζβμ, ηκ 

Maslach Burnout Inventory (MBI). ηκ δετηελκ ηΫλκμ αθαζτκθηαδ κδ παλΪΰκθηεμ 

πκν γεπλκτθηαδ ζτηθπθα ηε ηβθ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα σηδ ζνηίΪζζκνθ ζηβθ 

αθΪπηνιβ ηκν ζνθδλσηκν εαδ κδ επδπηυζεδμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ 

ζηκθ κλΰαθδζησ, ζηδμ δδαπλκζππδεΫμ ζξΫζεδμ εαδ ζηκ Ϊηκηκ. ηκ ηλέηκ ηΫλκμ 

εαηαΰλΪθκθηαδ κδ ηεζΫηεμ απσ ηβθ εζζβθδεά εαδ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα κδ κπκέεμ 

Ϋξκνθ ηεζεηάζεδ ηκ ζτθδλκηκ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε Έζζβθεμ 

ελΰαασηεθκνμ ηε ηβθ ξλάζβ ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν MBI, κδ ηΫζεμ ηδηΫμ ηπθ 

παλαηΫηλπθ ηκν ζνθδλσηκν  πκν παλκνζδΪακνθ κδ Έζζβθεμ ελΰαασηεθκδ σππμ 

πλκετπηκνθ απσ ηδμ παλαπΪθπ ηεζΫηεμ εαδ κδ ζνζξεηέζεδμ ηπθ παλαηΫηλπθ 

ανηυθ ηε παλΪΰκθηεμ σππμ ηκ θτζκ, β βζδεέα, β κδεκΰεθεδαεά εαηΪζηαζβ ε.η.ζ. 

ηκ ηΫηαληκ εαδ ηεζενηαέκ ηΫλκμ ηβμ ηεζΫηβμ αθαθΫλεηαδ β αθηδηεηυπδζβ εαδ β 

πλσζβοβ ηκν ζνθδλσηκν επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε αηκηδεσ εαδ 

κλΰαθπηδεσ επέπεδκ. 

 

Οξηζκφο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

      

ηβθ Ϊηνπβ εαγβηελδθά ΰζυζζα κδ εδδδεκέ ξλβζδηκπκέβζαθ ηκθ σλκ burn out ΰδα 

πλυηβ θκλΪ ηκ 1960 ΰδα θα πελδΰλΪοκνθ ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ ξλσθδαμ ξλάζβμ 
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ειαληβζδκΰσθπθ κνζδυθ (Pedersen 1998). Δ εηνηκζκΰέα ηκν ζνθδλσηκν burn out 

ζηβθ αΰΰζδεά ΰζυζζα εαηαΰλΪθεηαδ πμ αθαζυθκηαδ πλκκδενηδεΪ εε ηπθ Ϋθδκθ 

ηΫξλδ ηκ ζβηεέκ ηβμ απαθγλΪεπζβμ (Arnold J 1995, Bakker AB 2000). Ο 

ζνΰΰλαθΫαμ Graham Greene Ϋεαθε ξλάζβ ηκν σλκν ζηκ ηνγδζησλβηα  A burnout 

Case, σπκν αθβΰεέηαδ ηβθ δζηκλέα ηκν Querry, εθσμ αλξδηΫεηκθα, κ κπκέκμ 

παλΪηβζε ηβθ ελΰαζέα ηκν ΰδα θα πΪεδ ζηβθ ακτΰεζα ηβμ Ώθλδεάμ 

(Παθαΰδπησπκνζκμ 2008).   

Ώνησμ σηπμ πκν αθΫδεδιε ηκ ζτθδλκηκ εέθαδ κ εζδθδεσμ ονξκζσΰκμ Herbert 

Freudenberger ηκ 1974, σηαθ ελΰαασηαθ ζε εζδθδεά απειΪληβζβμ ηκιδεκηαθυθ, ΰδα 

θα πελδΰλΪοεδ Ϋθα ζτθδλκηκ πκν γευλβζε αλεεηΪ ζτθβγεμ εαηΪ ηβθ ελΰαζδαεά 

εηπεδλέα ηκν έδδκν εαδ ηπθ ζνθαδΫζθπθ ηκν. νΰεεελδηΫθα παλαηάλβζε σηδ 

πκζζκέ απσ ανηκτμ εαηΪ ηβθ επαθά ηε ηκνμ απκδΫεηεμ ηπθ νπβλεζδυθ ηκνμ 

ίέπθαθ ηεδπηΫθβ εθελΰβηδεσηβηα, νπκεέθβζβ εαδ δΫζηενζβ, ηε αλθβηδεΫμ ζηΪζεδμ 

απΫθαθηδ ζηβθ ελΰαζέα ηκνμ εαδ ηκνμ πεζΪηεμ, κδ κπκέεμ ζνξθΪ ειεζέζζκθηαθ ζε 

εαηαγζδπηδεΪ ζνηπηυηαηα. Ώλΰσηελα ηκ 1980, κ Freudenberger ηβθ πελδΫΰλαοε 

πμ ηδα εαηΪζηαζβ εσππζβμ εαδ απκΰκάηενζβμ πκν επΫλξεηαδ ηε ηβθ αθκζέπζβ 

ζε Ϋθα ζεκπσ, ζηκθ ηλσπκ απάμ ά ηε ηβθ απκηνξέα θα απκεηβγεέ β αθαηεθσηεθβ 

αθηαηκδίά. 

τηθπθα ηε ηβθ Cherniss (1980a, 1980b) β ονξκζκΰδεά απκηΪελνθζβ ηκν 

αησηκν απσ ηβθ ελΰαζέα ηκν εαδ κδ αλθβηδεΫμ πλκζππδεΫμ αζζαΰΫμ πκν ίδυθεδ ηε 

ηβθ πΪλκδκ ηκν ξλσθκν ζσΰπ ηπθ ηαηαδυζεπθ πκν ίδυθεδ ά ζσΰπ ηπθ 

νπελίκζδευθ απαδηάζεπθ απκηεζκτθ Ϋθα ΰεθδεσ κλδζησ ηκν ζνθδλσηκν burn out 

(Ϊζηαθ 2011). 

Ο πζΫκθ δδαδεδκηΫθκμ εαδ απκδεεησμ κλδζησμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ 

εέθαδ ανησμ ηβμ Maslach (1993)  πκν κλέαεδ ηκ θαδθσηεθκ πμ ηδα ειεζδεηδεά 

δδελΰαζέα, σπκν κ ελΰαασηεθκμ θδυγεδ ζπηαηδεά, ονξδεά εαδ ζνθαδζγβηαηδεά 

ειΪθηζβζβ, β κπκέα πλκεαζεέηαδ απσ ηαελκξλσθδα Ϋεγεζβ εαδ εηπζκεά ζε 

εαηαζηΪζεδμ πκν Ϋξκνθ ζνθαδζγβηαηδεΫμ απαδηάζεδμ εαδ ζηα πζαέζδα ηβμ κπκέαμ 

ξΪθεδ ηκ εθδδαθΫλκθ εαδ ηα γεηδεΪ ζνθαδζγάηαηα πκν εέξε ΰδα ηκνμ 

αζγεθεέμ/πεζΪηεμ, πατεδ θα εέθαδ δεαθκπκδβηΫθκμ απσ ηβ δκνζεδΪ εαδ ηβθ 

απσδκζβ ηκν εαδ αθαπητζζεδ ηδα αλθβηδεά εδεσθα εανηκτ. Ο σλκμ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε δεθ εέθαδ ζνθυθνηκμ  ηκν σλκν εξγαζηαθή πίεζε (job stress), θφπσζε 

(fatique), απνμέλσζε (alienation) ά θαηάζιηςε (depression), παλσζκ πκν β 

εαηΪξλβζβ ηκν σλκν ηδμ ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ κδάΰβζε ζε ζτΰξνζβ σλπθ εαδ 

κλδζηυθ. 

Δ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ θαέθεηαδ σηδ πλκεαζεέηαδ απσ δνζαθΪζκΰα νοβζά 

πλκζπΪγεδα (ηε επΫθδνζβ ζε ξλσθκ εαδ ζνθαδζγβηαηδεά εηπζκεά), εαδ ξαηβζά 

δεαθκπκέβζβ (αλθβηδεΪ απκηεζΫζηαηα), ζε ζνθδναζησ ηε πδεζηδεΫμ ελΰαζδαεΫμ 

ζνθγάεεμ (νοβζΫμ απαδηάζεδμ). Βηθαθέαεηαδ δδδαέηελα ζε Ϊηκηα πκν Ϋξκνθ πμ 

αθηδεεέηεθκ ελΰαζέαμ ηκθ Ϊθγλππκ (π.ξ. θκζβζενηΫμ, δαηλκέ, εκδθπθδεκέ 

ζεδηκνλΰκέ, εεπαδδενηδεκέ). 
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Πξνζεγγίζεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

         

Σκ ζτθδλκηκ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηπκλεέ θα ηεζεηβγεέ αθΪζκΰα ηε 

ηκ ηκθηΫζκ πκν γα απκθαζέζεδ θα αεκζκνγάζεδ κ εΪγε ηεζεηβηάμ. Έξκνθ 

πλκηαγεέ ηΫζζελα ηκθηΫζα ηα κπκέα εέθαδ ηα αεσζκνγα: 

Ώ) ηκ ηκθηΫζκ ηπθ ηλδυθ δδαζηΪζεπθ ηβμ Maslach (1982) ηε ηδμ ηλεδμ ζνθδζηυζεμ 

ηβμ ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ, ηβθ απκπλκζππκπκέβζβ εαδ ηβθ Ϋζζεδοβ 

πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ 

ΐ) ηκ ηκθηΫζκ ηπθ Edelwich and Brodsky (1980)  ηκ κπκέκ ξαλαεηβλέαεηαδ απσ 

ηΫζζελα ζηΪδδα. Σκ πλυηκ ζηΪδδκ δδαεαηΫξεηαδ απσ εθγκνζδαζησ ΰδα ηκ 

επΪΰΰεζηα πκν επΫζειε εαδ γΫηεδ νοβζκτμ ζησξκνμ εαδ πλκζδκεέεμ κδ κπκέεμ σηαθ 

δδαοετδκθηαδ ζβηαηκδκηκτθ ηβθ Ϋθαλιβ ηκν δετηελκν ζηαδέκν ηβμ αηθδίκζέαμ εαδ 

ηβμ αδλΪθεδαμ, εαηΪ ηκ κπκέκ κ ελΰαασηεθκμ αθηδζαηίΪθεηαδ σηδ β πλκζθκλΪ ηκν 

δεθ αθαΰθπλέαεηαδ. Δ ηβ δεαθκπκέβζβ απσ ηβθ ελΰαζέα ηκθ πγεέ ζηκ ζηΪδδκ ηβμ 

απκΰκάηενζβμ εαδ ηβμ ηαηαέπζβμ (ΚκνηεζΫεκμ Ε 2007)  

Γ) ηκ ηκθηΫζκ ηκν C. Cherniss (1980) ηκ κπκέκ πελδζαηίΪθεδ ηλέα ζηΪδδα. Σκ 

ζηάδην ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, ηκ κπκέκ δβηδκνλΰεέηαδ σηαθ κδ πλκζππδεκέ ζησξκδ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ δεθ ηπκλκτθ θα νζκπκδβγκτθ ζσΰπ Ϋζζεδοβμ πσλπθ. Ώεκζκνγεέ 

ηκ ζηάδην ηεο εμάληιεζεο εαηΪ ηκ κπκέκ κ ελΰαασηεθκμ εέθαδ νπσ ζνθεξΫμ ζηλεμ 

εαδ Ϋζζεδοβ εθδδαθΫλκθηκμ εαδ ζηαδδαεΪ κδβΰεέηαδ ζηκ ζηάδην ηεο ακπληηθήο 

θαηάιεμεο, σπκν κ ενθδζησμ εαδ β απΪγεδα απκηεζκτθ ηα ετλδα ξαλαεηβλδζηδεΪ 

ΰθπλέζηαηα. 

Α) Σκ ηκθηΫζκ ηκν Pines (1988), ζτηθπθα ηε ηκ κπκέκ β επαΰΰεζηαηδεά 

εικνγΫθπζβ εηθαθέαεηαδ τζηελα απσ ηαελκξλσθδα Ϋεγεζβ ηκν ελΰαακηΫθκν ζε 

ειαθηζβηδεΫμ ελΰαζδαεΫμ απαδηάζεδμ εαδ επβλεΪαεδ σζεμ ηδμ δδαζηΪζεδμ ηβμ 

αθγλυπδθβμ πλκζππδεσηβηαμ (ζνθαδζγβηαηδεά, ονξδεά εαδ ζπηαηδεά). 

 

πληζηψζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

             

τηθπθα ηε ηκνμ ελενθβηΫμ κδ κπκέκδ πλυηκδ πελδΫΰλαοαθ ηκ θαδθσηεθκ ηβμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ (Maslach and Jackson 1986) πλκετπηκνθ ηλεέμ 

ετλδεμ δδαζηΪζεδμ ανηάμ πκν αθηδπλκζππετκνθ δδαθκλεηδεΫμ εαηβΰκλέεμ 

ζνηπηπηΪηπθ. 

 

α. πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε  

         

Βεδβζυθεηαδ ηε ηδα αέζγβζβ ονξδεάμ εσππζβμ ηκν ελΰαακηΫθκν, κ κπκέκμ δεθ 

δδαγΫηεδ πδα ηβθ απαλαέηβηβ εθΫλΰεδα ΰδα θα επεθδτζεδ ζηβθ δκνζεέα ηκν εαδ 

εαγέζηαηαδ αθέεαθκμ ΰδα θα ζνΰεεθηλπγεέ ζηα εαγάεκθηα ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Έθα 

εκδθσ ζτηπηπηα ηβμ ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ εέθαδ ηκ Ϊηκηκ θα ηβθ γΫζεδ θα 

ιαθαπΪεδ ζηβθ ελΰαζέα ηκν (ΚαθηΪμ Ώ 1995).  
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β. Απνπξνζσπνπνίεζε  

      

ΏθαθΫλεηαδ ζηβθ αθΪπηνιβ κνδΫηελπθ ά αεσηβ εαδ αλθβηδευθ αδζγβηΪηπθ εαδ ηβθ 

απκηΪελνθζβ ηκν επαΰΰεζηαηέα απσ ηκνμ απκδΫεηεμ ηπθ νπβλεζδυθ ηκν, κδ 

κπκέκδ ζνξθΪ αθηδηεηππέακθηαδ νπκηδηβηδεΪ (Maslach and Jackson 1986). Ώνηά β 

αλθβηδεά δδΪγεζβ έζπμ ηεηαθλΪαεηαδ ζε αΰΫθεδα, Ϋζζεδοβ εναδζγβζέαμ ά εαδ 

αεαηΪζζβζβ ζνηπελδθκλΪ (Maslach 1989, Maslach and Leiter 1997). ΏθαθΫλεηαδ 

σηδ β απκπλκζππκπκέβζβ απκηεζεέ ζνθΫπεδα ηβμ ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ 

εαδ Ϋθα ηβξαθδζησ Ϊηνθαμ Ϋθαθηδ ανηάμ (ΚαθηΪμ 1995). 

 

γ. Μεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε  

       

Βέθαδ β ηΪζβ αλθβηδεάμ απκηέηβζβμ ηκν εανηκτ ζε ζξΫζβ ηε ηβθ ελΰαζέα ηκν, 

σπκν ηα Ϊηκηα αδζγΪθκθηαδ δνζηνξδζηΫθα εαδ απκΰκβηενηΫθα ΰδα ηα επδηετΰηαηα 

ηκνμ (ΚαθηΪμ Ώ 1995) ηε απκηΫζεζηα θα επδίΪζζκνθ ζηκθ εανησ ηκνμ ηβθ Ϊπκοβ 

σηδ εέθαδ απκηνξβηΫθκδ. Έηζδ εαγυμ ηεδυθεηαδ β ανηκεεηέηβζβ αλξέαεδ ίαγηδαέα β 

εαηΪγζδοβ πκν κδβΰεέ ζε ίκάγεδα απσ εδδδεσ ά/εαδ εΰεαηΪζεδοβ ηβμ ελΰαζέαμ 

ηκνμ (Maslach 1982). 

Οδ ηλεδμ ανηΫμ δδαζηΪζεδμ ηπκλκτθ θα ζνθνπΪλξκνθ ζε ηδελσηελκ ά ηεΰαζτηελκ 

ίαγησ, αζζΪ εαηΪ ίΪζβ γεπλεέηαδ σηδ ηκ ζτθδλκηκ αεκζκνγεέ ηδα ειεζδεηδεά 

πκλεέα εαηΪ ηβθ κπκέα ζτηθπθα ηε ηκνμ Maslach and Jackson (1984) β 

ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ εέθαδ ηκ πλυηκ ζηΪδδκ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ πκν κδβΰεέ ζε απκπλκζππκπκέβζβ εαδ Ϋζζεδοβ πλκζππδεάμ 

επέηενιβμ, ζε αθηέγεζβ ηε ηβθ Ϊπκοβ ηπθ Golembiewski εαδ Munzenrider et al 

(1986), κδ κπκέκδ γεπλκτθ σηδ β απκπλκζππκπκέβζβ πλκβΰεέηαδ ηπθ Ϊζζπθ δτκ 

ξαλαεηβλδζηδευθ.   

 

Όξγαλα αμηνιφγεζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

           

Δ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ζηδμ πελδζζσηελεμ Ϋλενθεμ αιδκζκΰεέηαδ ηε ηβθ α) 

Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο γηα ην πξνζσπηθφ πγείαο (Staff Burnout 

Scale for Health Professionals - SBS-HP) ά ί) ηε ηκ Δξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηβμ Maslach (Maslach Burnout Inventory - MBI) 

(ΠαππΪ εαδ ζνθ. 2008). 

 

Α. Ζ Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο γηα ην Πξνζσπηθφ Τγείαο  

 

ΚαηαζεενΪζηβεε απσ ηβθ Jones (1980) εαδ ηεηλΪ ηδμ ονξκζκΰδεΫμ, 

ζνηπελδθκλδεΫμ εαδ κλΰαθδεΫμ παλαηΫηλκνμ ηκν ζνθδλσηκν (ΜΪλεκν 2005). Δ 

εζέηαεα πελδζαηίΪθεδ 30 γΫηαηα, β ίαγηκζκΰέα ηπθ κπκέπθ ενηαέθεηαδ απσ ηκ 20 

(απκνζέα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ) πμ ηκ 140 (εθηκθσηαηκμ ίαγησμ 
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επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ). Βέεκζδ απσ ηα 30 γΫηαηα ζνθδζηκτθ ηβθ ετλδα 

εζέηαεα, εθυ 10 γΫηαηα απκηεζκτθ ηβθ νπκεζέηαεα οετδκνμ. 

  

Β. εξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach 

 

Σκ πζΫκθ αιδσπδζηκ εαδ δδαδεδκηΫθκ σλΰαθκ αιδκζσΰβζβμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ εέθαδ ηκ ελπηβηαηκζσΰδκ Maslach Burnout Inventory - MBI (Maslach 

and Jackson 1986, Maslach, Jackson and Schwab 1996), ΰδα εθαληκΰά ζε 

αθγλυπκνμ πκν ελΰΪακθηαδ ζε νπβλεζέεμ παλκξάμ θλκθηέδαμ εαδ θλκθηέδαμ 

νΰεέαμ, δβζαδά ζε επαΰΰΫζηαηα πκν κδ ελΰαασηεθκδ αζζβζεπδδλκτθ ηε Ϊζζκνμ 

αθγλυπκνμ. Πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα ανηκζνηπζβλυηεθκ ελπηβηαηκζσΰδκ πκν 

πελδζαηίΪθεδ 22 γΫηαηα εαδ ηεηλΪ ηδμ ηλεδμ δδαζηΪζεδμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ (ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ, απκπλκζππκπκέβζβ, εαδ Ϋζζεδοβ 

πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ). 

Δ πδκ πλσζθαηβ Ϋεδκζβ ηκν Δξσηεκαηνινγίνπ Καηαγξαθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δμνπζέλσζεο ηβμ Maslach, εέθαδ ηκ Maslach Burnout Inventory - Human Services 

Survey - MBI-HSS (Maslach εαδ ζνθ. 1996), εέθαδ εαηΪζζβζβ ΰδα ηκνμ 

ελΰαασηεθκνμ ζε νπβλεζέεμ ΰδα Ϊηκηα ηε δδαθκβηδεΫμ αθαπβλέεμ (Hastings εαδ 

ζνθ 2004). Άζζεμ παλαζζαΰΫμ ανηκτ ηκν ελΰαζεέκν απκηέηβζβμ πλκηΪγβεαθ ΰδα 

εεπαδδενηδεκτμ (MBI - Educators Survey) εαδ ΰδα ελΰαασηεθκνμ ξπλέμ 

αθγλππκεεθηλδεσ  επαΰΰεζηαηδεσ  πλκζαθαηκζδζησ  (MBI - General  Survey,  ά 

MBI-GS). To MBI-GS απκηεζεέηαδ απσ 16 γΫηαηα απσ ηα κπκέα πλκετπηκνθ ζεκλ 

ΰδα ηβθ ειΪθηζβζβ, ηκθ ενθδζησ εαδ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά απκηεζεζηαηδεσηβηα εαδ 

αιδκζκΰεέ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ζηκνμ επαΰΰεζηαηέεμ πκν Ϋξκνθ Ϊηεζβ 

επαθά ηε ηκθ πεζΪηβ πκν ξαλαεηβλέαεδ ηα επαΰΰΫζηαηα παλκξάμ νπβλεζδυθ ζε 

αθγλυπκνμ, αζζΪ εαδ ζε ανηκτμ πκν δεθ Ϋξκνθ ηΫηκδα Ϊηεζβ επαθά (Leiter and 

Schaufeli 1996). ηκθ πέθαεα 1 παλκνζδΪαεηαδ β εαηβΰκλδκπκέβζβ ηπθ επδπΫδπθ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν MBI-ES (Maslach et al 1996). 

Οδ δεέεηεμ αιδκπδζηέαμ (Cronbach’s alpha) πκν δέθκθηαδ απσ ηκνμ δβηδκνλΰκτμ ηκν 

ελπηβηαηκζκΰέκν ΰδα εΪγε επδηΫλκνμ εζέηαεα εέθαδ ΰδα ηβθ ζνθαδζγβηαηδεά 

ειΪθηζβζβ, ηβθ απκπλκζππκπκέβζβ εαδ ηβθ πλκζππδεά επέηενιβ, 0,90, 0,79 εαδ 

0,71 αθηέζηκδξα (Maslach and Jackson 1986). 

 
 πςειή Μέηξηα ρακειή 

νθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ ≤27 17-26 0-16 

Ώπκπλκζππκέβζβ ≤14 9-13 0-8 

Πλκζππδεά επέηενιβ * 0-30 31-36 ≥37 

 

Πίλαθαο 1. Καηβΰκλδκπκέβζβ ηπθ επδπΫδπθ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηκν 

ελπηβηαηκζκΰέκν MBI-ES. 
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2.1  Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

 

Οδ παλΪΰκθηεμ ηβμ ελΰαζδαεάμ εικνγΫθπζβμ γεπλεέηαδ σηδ εέθαδ πκζτπζενλκδ 

(Maslach et al 2001). Ο Chang (2009) ηκνμ εέξε εαηαηΪιεδ ζε ηλεέμ ετλδεμ εαηβΰκ-

λέεμ: α) ηκνμ αηνκηθνχο παλΪΰκθηεμ, ί) ηκνμ νξγαλσηηθνχο παλΪΰκθηεμ εαδ ΰ) ηκνμ 

παξάγνληεο ζπλαιιαγήο. Δ Micklevitz (2001) ξυλδζε ηκνμ πλκεζβηδεκτμ παλΪ-

ΰκθηεμ ζε δτκ ηεΰΪζεμ εαηβΰκλέεμ: α) ζηκνμ εξγαζηαθνχο εαδ ί) ζηκνμ πξνζσπηθνχο. 

Οδ αηκηδεκέ/πλκζππδεκέ παλΪΰκθηεμ πελδζαηίΪθκνθ ηα δβηκΰλαθδεΪ 

ξαλαεηβλδζηδεΪ εαδ ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ (π.ξ. βζδεέα, θτζκ, β 

κδεκΰεθεδαεά εαηΪζηαζβ, Ϋηβ ελΰαζέαμ, ηκθ ητπκ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ), εθυ κδ 

ελΰαζδαεκέ/κλΰαθπηδεκέ παλΪΰκθηεμ πελδζαηίΪθκνθ ηα γεζηδεΪ εαδ ηα 

επαΰΰεζηαηδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ (π.ξ. ηκ εκδθπθδεκκδεκθκηδεσ επέπεδκ ελΰαζέαμ, 

ηβθ νπκζηάλδιβ απσ ηκθ ελΰκδσηβ, ηκθ νπελίκζδεσ θσληκ ελΰαζέαμ). Οδ 

παλΪΰκθηεμ ζνθαζζαΰάμ πελδζαηίΪθκνθ ηδμ αζζβζεπδδλΪζεδμ ηπθ αηκηδευθ/πλκ-

ζππδευθ παλαΰσθηπθ ηε ηκνμ κλΰαθπηδεκτμ ά/εαδ ηκνμ εκδθπθδεκτμ παλΪΰκθηεμ  

σππμ π.ξ. β αθηέζβοβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ΰδα ηκθ ηλσπκ κλΰΪθπζβμ εαδ δδκέεβζβμ 

ηβμ ελΰαζέαμ, ηβθ εζπηελδεά αθηαηκδίά εαδ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά δεαθκπκέβζβ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ. 

Δ Ϊπκοβ πκν Ϋξεδ επδελαηάζεδ εέθαδ σηδ ηκ ζτθδλκηκ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ πλκεαζεέηαδ απσ ηβθ δνθαηδεά αζζβζεπέδλαζβ αηκηδευθ εαδ 

πελδίαζζκθηδευθ παλαΰσθηπθ, σππμ εέθαδ ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ, β 

πλκζππδεσηβηα ηκν αησηκν εαδ ηα δβηκΰλαθδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ. 

 

α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

ΜεΰΪζκμ αλδγησμ ελενθυθ Ϋξεδ πλαΰηαηκπκδβγεέ πλκεεδηΫθκν θα δδελενθβγκτθ κδ 

ζνζξεηδζηκέ ηπθ δβηκΰλαθδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ εαδ ηκν ζνθδλσηκν 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ. 

Ζιηθία: ε ζξΫζβ ηε Ϊζζα δβηκΰλαθδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ ανησ πκν θαέθεηαδ θα Ϋξεδ 

ηβθ νοβζσηελβ ζνζξΫηδζβ ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ εέθαδ β βζδεέα 

(Maslach 1982). τηθπθα ηε ηβθ Maslach 2001 δδδαέηελα επδλλεπά εέθαδ ηα Ϊηκηα 

βζδεέαμ 30 ηε 40 εηυθ, ηκ κπκέκ πδγαθσθ θα κθεέζεηαδ ζηκ σηδ ηα θεαλσηελα Ϊηκηα 

σηαθ αθηδζβθγκτθ σηδ β ελΰαζέα, ηκνμ επβλεΪαεδ Ϋθηκθα, αζζΪακνθ ενεκζσηελα 

επαΰΰεζηαηδεά εαηετγνθζβ, εαγυμ ίλέζεκθηαδ ζηα πλυηα ζηΪδδα ηβμ 

ζηαδδκδλκηέαμ ηκνμ.  

Φχιν: ζκθ αθκλΪ ηκ θτζκ, ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ δδεγθκτμ ίδίζδκΰλαθέαμ εέθαδ 

ζνΰεεξνηΫθα. ΏθΪηεζα ζηδμ ηεζΫηεμ ζηδμ κπκέεμ ίλΫγβεαθ δδαθκλΫμ ηεηαιτ ηπθ 

δτκ θτζπθ, ενλάηαηα Ϋδεδιαθ σηδ κδ Ϊθδλεμ ελΰαασηεθκδ αθαθΫλκνθ νοβζσηελα 

επέπεδα απκπλκζππκπκέβζβμ, εθυ κδ ΰνθαέεεμ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπε-

δα ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ (Gold 1985, Barke and Greenglass 1993, 

Schaufeli and Enzmann 1998). Δ Maslach (1982) αθαθΫλεδ σηδ κδ σπκδεμ δδαθκλΫμ 

ηπκλεέ θα κθεέζκθηαδ ζε ζηελεσηνπα ζξεηδεΪ ηε ηκθ λσζκ ηπθ δτκ  θτζπθ. 
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Άιια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: ε ανηΪ πελδζαηίΪθκθηαδ β κδεκΰεθεδαεά 

εαηΪζηαζβ, ηε ηκνμ Ϊΰαηκνμ θα εηθαθέακνθ ηεΰαζτηελα πκζκζηΪ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ (Maslach and Jackson 1982, Gold 1985), απσ ηκνμ Ϋΰΰαηκνμ ά εαδ 

ηκνμ ξπλδζηΫθκνμ, πδγαθσθ επεδδά ηκ επΪΰΰεζηα θα απκηεζεέ ίαζδεά 

πλκηελαδσηβηα ηκνμ. Βπέζβμ ηκ νοβζσηελκ ηκλθπηδεσ επέπεδκ ηπθ ελΰαακηΫθπθ 

(Maslach and Jackson 1981)  ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζε ηεΰαζτηελα επέπεδα 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηε πδγαθά αδηέα ηδμ πελδζζσηελεμ πλκζδκεέεμ πκν 

Ϋξκνθ ανηΪ ηα Ϊηκηα απσ ηβθ ελΰαζέα. Βπέζβμ ηα Ϋηβ ελΰαζέαμ επβλεΪακνθ ηβθ 

εηθΪθδζβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβ: ζδΰσηελκ απσ 5 Ϋηβ ά πελδζζσηελα 

απσ 15 (Capel 1991, Friedman 1991). 

 

β. Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο  

 

ΥαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ ηα κπκέα ηπκλκτθ θα πλκίζΫοκνθ ηβθ 

επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ εέθαδ β ξαηβζά εηπζκεά ζηδμ δλαζηβλδσηβηεμ, β 

ζδΰσηελβ δδΪγεζβ ΰδα αζζαΰΫμ (Maslach et al 2001), β πλκζππδεσηβηα ητπκν Ώ 

(Glazer, Sterz and Izso 2003), β ξαηβζά ανηκεεηέηβζβ (Poulin and Walter 1993) 

εαδ κδ νοβζΫμ πλκζδκεέεμ (Maslach et al 2001).  

ΒπδπζΫκθ β επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ θαέθεηαδ θα εέθαδ νοβζσηελβ ζε Ϊηκηα ηε 

ειπηελδεσ εΫθηλκ εζΫΰξκν, δβζαδά ηα Ϊηκηα πκν απκδέδκνθ ηα ΰεΰκθσηα ά ηδμ 

επδηνξέεμ ηκνμ ζε ηλέηα πλσζππα ά ζηβθ ητξβ (Elazar, Stetz and Izso 2003).  

 

γ. Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 

Δ Maslach Ϋξεδ πλκζδδκλέζεδ Ϋιδ ίαζδεκτμ ηκηεέμ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ 

πκν ζνθδΫκθηαδ ηε ηβθ εηθΪθδζβ ηκν ζνθδλσηκν (Leiter and Maslach 2008). 

Φφξηνο εξγαζίαο: Οδ ελΰαασηεθκδ ζνξθΪ εαζκτθηαδ θα δδεεπελαδυζκνθ ηδα 

πκζσηβηα ά πκδσηβηα ελΰαζέαμ πκν εέθαδ αδτθαηκθ θα θΫλκνθ εδμ πΫλαμ ηΫζα ζηκ 

πλκίζεπσηεθκ πλΪλδκ (Arnold et al 1991). Ώνησ αθαΰεΪαεδ ηκνμ ελΰαακηΫθκνμ θα 

αθδελυζκνθ πκζζΫμ υλεμ εαδ εθΫλΰεδα ΰδα ηβθ εεπζάλπζβ ηπθ ελΰαζδαευθ 

νπκξλευζεπθ ηκνμ. τηθπθα ηε ηκθ Enzmann (2008), β ζνθαδζγβηαηδεά 

ειΪθηζβζβ ζνθδΫεηαδ πελδζζσηελκ ηε ηκθ πκζκηδεσ θσληκ ελΰαζέαμ παλΪ ηε 

Ϊζζεμ πκδκηδεΫμ απαδηάζεδμ, σππμ εέθαδ β ζξΫζβ αζζβζεπέδλαζβμ ηκν 

επαΰΰεζηαηέα ηε δτζεκζκνμ πεζΪηεμ. 

Έιιεηςε ειέγρνπ: Οδ ελΰαασηεθκδ πκν Ϋξκνθ ξαηβζσ ίαγησ εζΫΰξκν ηκν λνγηκτ 

εαδ ηπθ ηΫζπθ πκν εέθαδ απαλαέηβηα ΰδα θα ελΰαζηκτθ απκηεζεζηαηδεΪ 

παλκνζδΪακνθ νοβζσηελκ πκζκζησ εικνγΫθπζβμ απσ εεεέθκνμ πκν Ϋξκνθ νοβζσ 

Ϋζεΰξκ. ηαθ κδ ελΰαασηεθκδ θδυγκνθ σηδ Ϋξκνθ ηβθ δνθαησηβηα επδζκΰυθ ζηβθ 

ελΰαζέα ηκνμ αθηδηεηππέακνθ ηβθ δκνζεέα πκν Ϋξκνθ επδζΫιεδ ηε γεηδεσηελκ ηλσπκ 

ζε αθηέγεζβ ηε ηβθ δκνζεέα πκν ηκνμ Ϋξεδ επδίζβγεέ (Leiter and Maslach 2008). 

Αλεπαξθήο αληακνηβή - ελζάξξπλζε: ηαθ κδ αθηαηκδίά ηκν ελΰαακηΫθκν δεθ 

ζνηπέπηεδ ηε ηδμ πλκζδκεέεμ ηκν, ησηε β ελΰαζέα ΰέθεηαδ ζδΰσηελκ πλκεζβηδεά ΰδα 



 

130 
 

ανησθ. Βλενθεμ δεέξθκνθ ηβθ ξαηβζά ζνζξΫηδζβ ηεηαιτ ηκν ζνθδλσηκν 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ εαδ ηπθ επαΰΰεζηαηδυθ πκτ Ϋξκνθ ανηκθκηέα, 

πκδεδζέα αληκδδκηάηπθ εαδ δεαθκπκδβηδεσ ηδζγσ (Antoniou 1999). 

Απνπζία αίζζεζεο θνηλφηεηαο: Οδ εαεΫμ ζξΫζεδμ ηε ζνθαδΫλθκνμ, πλκρζηαηΫθκνμ 

εαδ νθδζηΪηεθκνμ δβηδκνλΰκτθ αΰξκΰσθεμ εαηαζηΪζεδμ πκν κδβΰκτθ ζε 

αθηαΰπθδζησ, απκησθπζβ εαδ δνζαλΫζεεδα ΰδα ηβθ δκνζεδΪ (ΚαθηΪμ 1995). 

ΠαλΪζζβζα, πλκίζάηαηα σππμ αζΪθεδα εαδ ζτΰελκνζβ λσζκν πλκεαζκτθ 

ειΪθηζβζβ ζηκνμ ελΰαακηΫθκνμ, ΰεΰκθσμ πκν κθεέζεηαδ ζηκ σηδ κ ελΰαασηεθκμ δεθ 

Ϋξεδ ιεεΪγαλβ εδεσθα ΰδα ηα δδεαδυηαηα εαδ ηδμ νπκξλευζεδμ ηκν, ΰδα ηκνμ 

ζησξκνμ πκν πλΫπεδ θα επδητξεδ εαδ ΰδα ηδμ αζζβζκζνΰελκνσηεθεμ απαδηάζεδμ  

ηπθ ζνθαδΫλθπθ ηκν ζηδμ κπκέεμ κθεέζεδ θα αθηαπκελδγεέ. 

Απνπζία δηθαηνζχλεο: Δ αθηέζβοβ ηδαμ ηβ δέεαδβμ ηεηαξεέλδζβμ ζηβθ ελΰαζέα εαδ 

β ηβ εεδάζπζβ ζείαζηκτ πλκμ ηκνμ νπαζζάζκνμ, ηεδυθεδ ηκθ ζείαζησ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ πλκμ ηβθ δδκέεβζβ ηκν κλΰαθδζηκτ εαδ ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζε 

επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ (Πκζνξλσθβ 2010). 

χγθξνπζε αμηψλ: ηαθ κδ αιέεμ εαδ κδ θδζκδκιέεμ  ηκν ελΰαασηεθκν ζνηθπθκτθ 

ηε ηδμ αιέεμ ηκν κλΰαθδζηκτ ζηκθ κπκέκ απαζξκζεέηαδ, ησηε αθηδζαηίΪθεηαδ εαδ 

νπβλεηεέ ηβθ απκζηκζά ηβμ επδξεέλβζβμ πμ πλκζππδεά ηκν νπσγεζβ (Leiter and 

Maslach 2008). 

 

Δπηπηψζεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

      

Οδ επδπηυζεδμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηπκλκτθ θα δδαελδγκτθ ζε ηλεδμ 

εαηβΰκλέεμ: α. επδπηυζεδμ ΰδα ηβθ επδξεέλβζβ, ί. επδπηυζεδμ ζηδμ δδαπλκζππδεΫμ 

ζξΫζεδμ εαδ ΰ. επδπηυζεδμ ζηκ Ϊηκηκ (ζπηαηδεΫμ, ονξκζκΰδεΫμ εαδ ζνηπελδθκ-

λδεΫμ). 

Δπηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε: Δ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ Ϋξεδ ζνζξεηδζγεέ ηε 

δδΪθκλεμ ηκλθΫμ αλθβηδευθ ζηΪζεπθ ηβμ ελΰαζέαμ, σππμ εέθαδ β εγεζκτζδα 

απκξυλβζβ απσ ηβθ ελΰαζέα, β εαηαΰλαθά πκζζαπζυθ απκνζδυθ, β ξαηβζά 

επαΰΰεζηαηδεά δεαθκπκέβζβ, β ηεδπηΫθβ αθκζέπζβ πλκμ ηκ επΪΰΰεζηα, β ξαηβζά 

ελΰαζδαεά παλαΰπΰδεσηβηα εαδ απκδκηδεσηβηα (Hogan and McKnight 2007), ηκ 

νοβζσ εσζηκμ ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ β ξαηβζά δβηδκνλΰδεσηβηα (ΥαλαζΪηπκνμ Β 

2012). 

Δπηπηψζεηο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: νθΫπεδα ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ εέθαδ κδ πλκζππδεΫμ ζνΰελκτζεδμ ηεηαιτ ηπθ ζνθαδΫλθπθ εαδ β 

απσζπαζβ ηκνμ απσ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ εαγάεκθηα (Pines and Maslach 1978). Ο 

ελΰαασηεθκμ ηεηαθΫλεδ ηα πλκίζάηαηα ηβμ ελΰαζέαμ ηκν ζηβθ κδεκΰΫθεδα εαδ ηκθ 

εκδθπθδεσ πελέΰνλκ ηε απκηΫζεζηα θα ανιΪθκθηαδ κδ εθηΪζεδμ ζηδμ ζξΫζεδμ ηκν 

εαδ θα ηεδυθεηαδ ηκ εθδδαθΫλκθ ΰδα εκδθπθδεΫμ ζνθαθαζηλκθΫμ (Grifftith et al 

1999). Βπέζβμ ανιΪθεηαδ β ηΪζβ θα λέξθεδ ηδμ ενγτθεμ ζηκνμ Ϊζζκνμ, β αθΪπηνιβ 

ενθδεάμ ζηΪζβμ (ΥαλαζΪηπκνμ Β 2012) εαδ β απκξυλβζβ απσ ηα εκδθΪ (Maslach 

and Jackson 1985). 
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Δπηπηψζεηο ζην άηνκν: ηκθ πέθαεα 2 αθαπητζζκθηαδ κδ επδπηυζεδμ ηβμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζηκ Ϊηκηκ σππμ πλκζαλησζηβεαθ απσ ηκθ Don 

Unger (1980).  

 

σκαηηθά ςπρνινγηθά πκπεξηθνξηθά 

πηαηδεά 

ειΪθηζβζβ/ 

εκτλαζβ 

Ανζεαηοέα ζηδμ αζζαΰΫμ/ 

Έζζεδοβ εζαζηδεσηβηαμ 

Υαηβζά ελΰαζδαεά 

απσδκζβ/ξαηβζά 

ελΰαζδαεά δεαθκπκέβζβ 

ΚαηΪγζδοβ Έζζεδοβ εθδδαθΫλκθηκμ εαδ 

ζνθαδζγβηΪηπθ/ απΪγεδα 

ΜεδπηΫθβ 

επδεκδθπθέα/παλαέηβζβ 

Ώςπθέα ά 

νπελίκζδεσμ τπθκμ 

Κνθδζησμ/αλθβηδεά δδΪγεζβ ΤοβζΪ επέπεδα 

παλαέηβζβμ 

ΠκθκεΫθαζκδ νθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ/Ϋζζεδοβ 

ζνθαδζγβηαηδεκτ εζΫΰξκν 

ΏνιβηΫθα επέπεδα 

απκνζδυθ 

ΓαζηλεθηελδεΪ 

πλκίζάηαηα/Ϋζεκμ 

Υαηβζσ βγδεσ/αέζγβζβ ηαηαδσηβηαμ Έζζεδοβ εθγκνζδαζηκτ 

ΰδα ηβθ ελΰαζέα 

ΠαλαηεηαηΫθβ 

αζγΫθεδα/ζνξθΫμ 

αζγΫθεδεμ/ 

ελνκζκΰάηαηα 

Έζζεδοβ νπκηκθάμ/ενελεγδζησηβηα ΏνιβηΫθβ ξλάζβ 

θαληΪεπθ 

Ώτιβζβ ά ηεέπζβ 

ίΪλκνμ 

Ώδνθαηέα αθηδηεηυπδζβμ 

αθεπδγτηβηπθ εαηαζηΪζεπθ 

ΏνιβηΫθεμ κδεκΰεθεδαεΫμ 

ζνΰελκτζεδμ 

ΏθαπθενζηδεΪ 

πλκίζάηαηα 

ζηλεμ Τπελίκζδεά ξλάζβ 

αζεκσζ 

νπελΫθηαζβ αθέα Ώδνθαηέα 

ζνΰεΫθηλπζβμ/αδνθαηέα 

εαγκλδζηκτ ζησξπθ εαδ 

πλκηελαδκηάηπθ 

ΏνιβηΫθα επέπεδα 

ξκζβζηελσζβμ 

ΜεδπηΫθβ ανηκπεπκέγβζβ Ρκπά ζε αηνξάηαηα 

ηεθαθδαέα θσζκμ Ώπκπλκζππκπκέβζβ αζγεθυθ ΏνιβηΫθα παλΪπκθα ΰδα 

ηβθ ελΰαζέα 

ΑδαηαλαξΫμ κηδζέαμ εεθενλδζησμ Βλΰαζδκηαθέα 

εικναζδεά 

δνζζεδηκνλΰέα 

Ώδνθαηέα ζάοβμ απκθΪζεπθ  

 Καξνπκοέα, απκιΫθπζβ, ανιβηΫθβ 

αθβζνξέα, νπελίκζδεά 

ανηκπεπκέγβζβ/ζάοβ αζνθάγδζηα 

νοβζυθ λέζεπθ, απκηεζηΪηπζβ 

 

 

Πίλαθαο 2. νηπηυηαηα ηβμ Βπαΰΰεζηαηδεάμ ΒικνγΫθπζβμ. 
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ΔΡΔΤΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

Τγεία  

 

Σκ ζτθδλκηκ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ εηθαθέαεηαδ πελδζζσηελκ ζνξθΪ 

ζε  δαηλκτμ εαδ θκζβζενηΫμ, εαγσηδ ανηκέ κδ επαΰΰεζηαηέεμ Ϋλξκθηαδ ζε 

εαγβηελδθά επαθά ηε ηκθ αθγλυπδθκ πσθκ (ΚκνηεζΫεκμ 2007). Δ πζεδκοβθέα ηπθ 

ελενθβηδευθ ελΰαζδυθ πκν Ϋξκνθ εεπκθβγεέ πμ ζάηελα εαδ αθαθΫλκθηαδ ζηβθ 

επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ Ϋξκνθ πμ πζβγνζησ ηεζΫηβμ ηκνμ επαΰΰεζηαηέεμ 

νΰεέαμ (Jimmieson et al 2000, Demir et al 2003). Ώπσ ηδμ ηεζΫηεμ ηβμ δδεγθκτμ 

ίδίζδκΰλαθέαμ πλκΫενοαθ σηδ κδ δαηλκέ εηθαθέακνθ νοβζΪ επέπεδα 

ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ ζε πκζκζησ 10-56%, ανιβηΫθα επέπεδα 

απκπλκζππκπκέβζβμ (13-47%) εαδ ηεδπηΫθα επέπεδα πλκζππδευθ 

επδηενΰηΪηπθ ζε πκζκζησ 4-59%. Σα πκζκζηΪ ΰδα ηκ θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ 

εέθαδ 15-50%, 7-37% εαδ 25-76%, ΰδα ηβθ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ, ηβθ 

απκπλκζππκπκέβζβ εαδ ηβθ Ϋζζεδοβ πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ αθηέζηκδξα. 

(ΠαππΪ 2008). ηβθ ΒζζΪδα ηε ίΪζβ ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ Ϋλενθαμ πκν 

πλαΰηαηκπκέβζε ηκ Βλΰαζηάλδκ Τΰδεδθάμ ηβμ Εαηλδεάμ ξκζάμ ηκν Ώ.Π.Θ ηκ 2010, 

ζνηπηυηαηα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ παλκνζδΪαεδ ηκ 25% ηπθ εδδδευθ 

δαηλυθ εαδ ηκ 33% ηπθ εδδδεενκηΫθπθ ζηα θκζκεκηεέα, ηκ 28% ηπθ θκδηβηυθ 

δαηλδεάμ, ηκ 37% ηπθ θκζβζενηυθ εαγυμ εαδ ηκ 35% ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηκ ΒΚΏΐ. 

(Βλΰαζηάλδκ Τΰδεδθάμ Εαηλδεάμ ΏΠΘ 2010). 

ηκνμ πέθαεεμ Ώ εαδ ΐ αθαθΫλκθηαδ κδ ηεζΫηεμ εαδ ηα πκζκζηΪ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ πκν παλκνζδΪακνθ κδ Ϋζζβθεμ δαηλκέ εαδ θκζβζενηΫμ ηβθ ηεζενηαέα 

δεεαεηέα. 

Μδα αλξδεά δδαπέζηπζβ ζνΰελέθκθηαμ ηκν δτκ πέθαεεμ, εέθαδ σηδ ηκ θκζβζενηδεσ 

πλκζππδεσ εηθαθέαεδ νοβζσηελα επέπεδα ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ εαδ 

απκπλκζππκπκέβζβμ εαδ ηεΰαζτηελβ Ϋζζεδοβ πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ απσ 

ηκνμ Ϋζζβθεμ δαηλκτμ. (ηΫηλδα πμ νοβζΪ επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ 

παλκνζδΪακνθ κδ θκζβζενηΫμ, Ϋθαθηδ ηΫηλδπθ επδπΫδπθ ηπθ δαηλυθ.) Σκ 

απκηΫζεζηα ανησ ηπκλεέ θα δδεαδκζκΰβγεέ απσ ηκ σηδ κδ ελΰαασηεθκδ ζηβθ 

θκζβζενηδεά νπβλεζέα Ϋξκνθ πελδκλδζηΫθβ εικνζέα, β κπκέα ζνθγζέίεηαδ ηεηαιτ 

δδκδεβηδεάμ εαδ δαηλδεάμ νπβλεζέαμ, εαδ κδ κπκέκδ ελΰαασηεθκδ ζνθάγπμ εεηεζκτθ 

ηδμ εθηκζΫμ ηπθ δαηλυθ ηβμ εζδθδεάμ εαδ πκζζΫμ θκλΫμ εαζκτθηαδ θα δζκλλκπάζκνθ 

ηε ζνΰελκνσηεθεμ δδαδδεαζέεμ εαδ εθηκζΫμ πκν αβηκτθηαδ απσ Ϊζζκνμ δαηλκτμ 

(ΣζΪεπθαμ 2005).  Δ ηεΰαζτηελβ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ πκν παλκνζδΪαεδ ηκ 

θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ, απκδεδεθτεηαδ εαδ απσ σζεμ ηδμ ηεζΫηεμ ηβμ εζζβθδεάμ 

ίδίζδκΰλαθέαμ πκν ζνθΫελδθαθ δεέΰηαηα θκζβζενηυθ εαδ δαηλυθ (ΣζΪεπθαμ 

2005, ΚαλαθδΪδκν 2006, ΠαπαΰδΪθθβ 2007, Γδαεκηέδκν 2007, ΠαθκνλΰδΪ 2008, 

Παθαΰδπησπκνζκμ 2008,  Μανλέδκν 2012), εαδ εαηΫζβιαθ ζηκ έδδκ ζνηπΫλαζηα, 

κδ Ϋζζβθεμ θκζβζενηΫμ εέθαδ πελδζζσηελκ επαΰΰεζηαηδεΪ εικνγεθπηΫθκδ απσ ηκνμ 

δαηλκτμ.  
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ζκθ αθκλΪ ηκνμ παλΪΰκθηεμ κδ κπκέκδ παέακνθ εαγκλδζηδεσ λσζκ ζηβθ 

αθΪπηνιβ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηκν δαηλκθκζβζενηδεκτ πλκζππδεκτ πκν 

απαζξκζεέηαδ ζηκ εζζβθδεσ ζτζηβηα νΰεέαμ δδαπδζηυγβεαθ ηα ειάμ: 

 

α. Γεκνγξαθηθνί - Κνηλσληθνί παξάγνληεο  

 

Σκήκα Δξγαζίαο: Οδ ηεζΫηεμ ηβμ δδεγθκτμ ίδίζδκΰλαθέαμ ειεηΪακθηαμ ηβθ 

επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ηεηαιτ ηπθ δδΪθκλπθ θκζβζενηδευθ εαδ δαηλδευθ  

εδδδεκηάηπθ εαηΫζβιε ζηκ ζνηπΫλαζηα σηδ κδ ελΰαασηεθκδ κδ κπκέκδ 

απαζξκζκτθηαδ ζηκθ ξεδλκνλΰδεσ ηκηΫα Ϋξκνθ νοβζσηελκ εέθδνθκ θα αθαπητικνθ 

ηκ ζτθδλκηκ ζε ζξΫζβ ηε ηδμ νπσζκδπεμ εδδδεσηβηεμ (Upton et al 2012). ε δτκ 

ηεζΫηεμ πκν αθκλκτζαθ Έζζβθεμ θκζβζενηΫμ εαδ δαηλκτμ (Ώδαζά 2000, Μανλέδκν 

2012), απκδεέξγβεε σηδ κδ ελΰαασηεθκδ  πκν απαζξκζκτθηαδ ζηβθ παγκζκΰδεά 

εδδδεσηβηα παλκνζδΪακνθ ηδελσηελβ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ απσ ηκνμ 

ζνθαδΫζθκνμ ηκνμ πκν ελΰΪακθηαδ ζηδμ ηκθΪδεμ εθηαηδεάμ γελαπεέαμ, ζηκ ηηάηα 

επεδΰσθηπθ πελδζηαηδευθ εαδ ζηκθ ξεδλκνλΰδεσ ηκηΫα., ΰεΰκθσμ πκν ηπκλεέ θα 

δδεαδκζκΰβγεέ απσ ηκ σηδ ηα ζνΰεεελδηΫθα ηηάηαηα παλκνζδΪακνθ νοβζσ θσληκ 

ελΰαζέαμ, ΰλάΰκλκνμ λνγηκτμ εαδ Ϋζζεδοβ ανηκθλκθηέδαμ ηπθ αζγεθυθ 

(ΚκνηεζΫεκμ 2007). Μδα ηεζΫηβ πκν πλαΰηαηκπκδάγβεε ηκ 2008 ηεηαιτ 93 

θκζβζενηυθ ζηκ ΕππκελΪηεδκ Νκζκεκηεέκ Θεζζαζκθέεβμ, εαηΫζβιε ζηκ 

ζνηπΫλαζηα σηδ κδ ελΰαασηεθκδ ζηκ παδδδαηλδεσ ηηάηα εηθαθέακνθ ηδελσηελβ 

απκπλκζππκπκέβζβ απσ ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ θκζβζενηΫμ, κδ κπκέκδ αζξκζκτθηαθ 

ηε ηβθ πελέγαζοβ εθβζέεπθ (Παθηααά 2008). ΜΪζζκθ εΪηδ ηΫηκδκ κθεέζεηαδ ζηβθ 

ανιβηΫθβ εναδζγβζέα εαδ ενγτθβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ πλκμ ηκνμ αθάζδεκνμ 

αζγεθεέμ. 

Δίδνο λνζνθνκείνπ: ε ηλεδμ (3) ηεζΫηεμ πκν ζνθΫελδθαθ ηα επέπεδα 

επαΰΰεζηαηδεάμ   εικνγΫθπζβμ   ηεηαιτ   επαΰΰεζηαηδυθ   νΰεέαμ   ζηκθ   δβησζδκ 

εαδ  δδδπηδεσ  ηκηΫα,  πλκΫενοε  ηκ  ζνηπΫλαζηα  σηδ  κδ  ελΰαασηεθκδ  ζηκθ 

δβησζδκ ηκηΫα εηθαθέακνθ νοβζσηελα επέπεδα ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ, 

απκπλκζππκπκέβζβμ εαδ Ϋζζεδοβμ πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ, απσ ηκνμ 

ελΰαασηεθκνμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Οδ ηεζΫηεμ αθκλκτζαθ 70 ονξδΪηλκνμ ζηκθ 

Νκησ Ώηηδεάμ (Μαζηλκΰδαθθσπκνζκμ 2008), 64 δαηλκτμ ζηκθ θκησ ΚαίΪζαμ 

(Αεζέλβμ 2006) εαδ 295 κδκθηδΪηλκνμ ζηκθ Νκησ ΏξαΎαμ εαδ ζηβθ Οδκθηδαηλδεά 

ξκζά Ώγβθυθ (Καζαθηαά 2008). Πδγαθά δδεαδκζκΰέα ηκν απκηεζΫζηαηκμ ηπκλεέ 

θα εέθαδ κ θσληκμ ελΰαζέαμ ζηκθ δβησζδκ ηκηΫα, δεδκηΫθκν σηδ ηκ ΒΤ ζηβθ 

ΒζζΪδα δεθ ζεδηκνλΰεέ αλεκτθηπμ απκηεζεζηαηδεΪ. ΏπκηΫζεζηα εέθαδ β 

ζνζζυλενζβ πελδζηαηδευθ, ηα πλκίζάηαηα ζηβθ ζηεζΫξπζβ ηπθ επδηΫλκνμ 

ηηβηΪηπθ αζζΪ εαδ ηα πλκίζάηαηα νπκδκηάμ, ζε αθηέγεζβ ηε ηβθ ζεδηκνλΰέα ηδαμ 

δδδπηδεάμ εζδθδεάμ - δαηλεέκν, β κπκέα ξαλαεηβλέαεηαδ απσ ζνΰεεελδηΫθβ κηΪδα 

πεζαηυθ - αζγεθυθ, ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ εαδ πελδκλδζηΫθβ πκδεδζέα 

πελδζηαηδευθ. Ο δδδυηβμ επαΰΰεζηαηέαμ νΰεέαμ απενγτθεηαδ ζε ζνΰεεελδηΫθβ 
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πεζαηεδαεά κηΪδα, ηε ηβθ κπκέα ηπκλεέ ηε ηκθ εαδλσ θα αθαπηνξγεέ ηδα 

δδαπλκζππδεά - θδζδεά ζξΫζβ. 

Φχιν: Δ πζεδκοβθέα ηπθ ηεζεηυθ ηβμ δδεγθκτμ ίδίζδκΰλαθέαμ Ϋδεδιε σηδ ηκ θτζκ 

δεθ  επδδλΪ ζβηαθηδεΪ ζηβθ αθΪπηνιβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ (Sharma 

et al 2008, Castelo - Branco et al 2006, Sundin et al 2007), εαδ σπκν επδδλΪ Ϋξεδ 

δδηηΪ απκηεζΫζηαηα. ΚΪηδ ηΫηκδκ απκδεέξγβεε εαδ ζηβθ αθαζεσπβζβ ηβμ εζζβθδεάμ 

ίδίζδκΰλαθέαμ, σπκν νπΪλξκνθ ηεζΫηεμ  πκν δεέξθκνθ σηδ κδ ΰνθαέεεμ 

επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ εέθαδ πελδζζσηελκ επαΰΰεζηαηδεΪ εικνγεθπηΫθεμ απσ ηκνμ 

αλΫθεμ ζνθαδΫζθκνμ ηκνμ (Καλαέζεκμ 2012, Καλαηασΰζκν 2008, ΜανλδΪδκν 

2012, ΣζΪεπθαμ 2005, Γκνλΰκνζδυθβ 2008, Παθαΰδπησπκνζκμ 2008, Πκζέηβ 

2005), εθυ εΪπκδεμ Ϊζζεμ νπκδεδεθτκνθ ηκνμ Ϊλλεθεμ πελδζζσηελκ 

επαΰΰεζηαηδεΪ ειαθηζβηΫθκνμ (Γκνλέδκν 2005, ΓεπλΰαθΪμ 2010, Μαλεκπκτζκν 

2008, πνλδδΪεκν 2005). 

Ζιηθία: ηβθ αθηέγεηβ πελέπηπζβ ηε ηκ θτζκ, β βζδεέα θαέθεηαδ θα επβλεΪαεδ ηβθ 

αθΪπηνιβ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηεηαιτ ηκν δαηλκθκζβζενηδεκτ 

πλκζππδεκτ (Castelo - Branco et al 2006, Sharma et al 2008). Οδ ζνΰΰλαθεέμ 

πκν αζξκζβγάεαθ ηε ηβθ ζνζξΫηδζβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ εαδ ηβμ 

βζδεέαμ ζε Ϋζζβθεμ επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ εαηΫζβιαθ ζηκ ζνηπΫλαζηα σηδ σζκ πδκ 

θΫκμ εέθαδ κ ελΰαασηεθκμ ησζκ πδκ νοβζσ επέπεδκ ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ, 

απκπλκζππκέβζβμ  εαδ Ϋζζεδοβμ πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ παλκνζδΪαεδ 

(ΏζειδΪμ 2010, Καλαέζεκμ 2012, Panagopoulou 2006, ΏθδλεαδΪεβ 2006, 

Καλαηασΰζκν 2008, Καζαθηαά 2008, Μανλέδκν 2012, Galanakis 2009, ΣζΪεπθαμ 

2005, ηαθηακτλβ 2006, Μπαηπέζβμ 2007, Παθηααά 2008, ΠαθκνλΰδΪ 2008, 

Παθαΰκπκτζκν εαδ ηεθκπκτζκν 2005, Πκζέηβ 2005), ηε ηδμ βζδεέεμ ηεηαιτ 31-50 

εηυθ θα εδθδνθετκνθ πελδζζσηελκ. Οδ θεσηελκδ ελΰαασηεθκδ Ϋξκνθ ζδΰσηελβ 

εηπεδλέα, ζηαγελσηβηα εαδ πλδησηβηα, ΰεΰκθσμ πκν ηκνμ εαγδζηΪ πελδζζσηελκ 

ενΪζπηκνμ ζε ζηλεζκΰσθεμ εαηαζηΪζεδμ εαδ εαηΪ ζνθΫπεδα πδκ επδλλεπεέμ ζηβθ 

επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ζε ζτΰελδζβ ηε ηκνμ ηεΰαζτηελβμ βζδεέαμ εαδ πζΫκθ 

Ϋηπεδλκνμ ελΰαασηεθκνμ. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: ζκθ αθκλΪ ηβθ κδεκΰεθεδαεά εαηΪζηαζβ εαδ ηβθ ζξΫζβ 

ηβμ ηε ηβθ αθΪπηνιβ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ, ηα 

απκηεζΫζηαηα ηβμ δδεγθκτμ ίδίζδκΰλαθέαμ εέθαδ δδθκλκτηεθα, κλδζηΫθεμ απσ 

ανηΫμ γεπλκτθ ηβθ Ϋΰΰαηβ απά ζαθ πλκζηαηενηδεσ παλΪΰκθηα Ϋθαθηδ ηκν 

ζνθδλσηκν (Alacacioglu et al 2009), εθυ κλδζηΫθεμ Ϊζζεμ δεθ νπκδβζυθκνθ ηβθ 

Ϊπκοβ ανηά (Panagopoulou 2006). Ώπσ ηδμ ηεζΫηεμ πκν ειΫηαζαθ Έζζβθεμ 

δαηλκτμ εαδ θκζβζενηΫμ, εαδ ηβθ ζξΫζβ ηβμ κδεκΰεθεδαεάμ εαηΪζηαζβμ ηκνμ ηε ηβθ 

αθΪπηνιβ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, πλκΫενοε σηδ κδ Ϋΰΰαηκδ ελΰαασηεθκδ 

παλκνζδΪακνθ ξαηβζσηελα επέπεδα ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ εαδ 

απκπλκζππκέβζβμ εαδ νοβζσηελα επέπεδα  πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ,  

ζνΰελδθσηεθκδ ηε ηκνμ Ϊΰαηκνμ, δδααενΰηΫθκνμ εαδ ξάλκνμ ζνθΪδελθκνμ ηκνμ 

ξπλέμ παδδδΪ (ΚαλαθδΪδκν 2012, Liakopoulou 2008,  ΏθδλεαδΪεβ 2006, 

Καλαηασΰζκν 2008, Καζαθηαά 2008, ΜπεζΪζβ 2007, ΠαθκνλΰδΪ 2008, 
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Μαλεκπκτζκν 2008, Γκνλΰαζέπθβ 2008, Υαξκτδβ 2005, πνλδδΪεκν 2005, Λέηζα 

2007). ΚΪηδ ηΫηκδκ ηπκλεέ θα κθεέζεηαδ ζηκ ΰεΰκθσμ σηδ κδ Ϊΰαηκδ ελΰαασηεθκδ 

επεθδτκνθ πκζζΪ ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ ηκνμ, σπκν εαδ αθκζδυθκθηαδ ηε 

πλπηαλξδεσ ζεκπσ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά ηκνμ εαηαιέπζβ εαδ αθαΰθυλδζβ, εαδ ζε 

ζνθδναζησ ηε ηβθ Ϋζζεδοβ ηβμ ζηάλδιβμ ηβμ κδεκΰΫθεδαμ, εαγέζηαθηαδ 

πελδζζσηελκ ενΪζπηκδ ζε ζηλεζκΰσθεμ εαηαζηΪζεδμ (Μπαηπέζβμ 2007). 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: ζκθ αθκλΪ ηκ επέπεδκ ηβμ εεπαέδενζβμ ηκν 

δαηλκθκζβζενηδεκτ πλκζππδεκτ, εαδ ππμ ανηά ζξεηέαεηαδ ηε ηδμ ζνθδζηυζεμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, δεθ Ϋξεδ ιεεαγαλδζηεέ πζάλπμ. ΟλδζηΫθεμ ηεζΫηεμ 

πκν ξλβζδηκπκέβζαθ ζαθ δεέΰηα Έζζβθεμ δαηλκτμ εαδ θκζβζενηΫμ δδαπέζηπζαθ 

ηδα αλθβηδεά ζνζξΫηδζβ ηκν επδπΫδκν εεπαέδενζβμ ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά 

εικνγΫθπζβ (Καζαθηαά 2008, αεεζζαλσπκνζκμ 2006, ΣζΪεπθαμ 2005, 

Γκνλΰαζδυθβ 2008, Υαξκτδβ 2005), εθυ εΪπκδεμ Ϊζζεμ δδαπέζηπζαθ γεηδεά 

ζνζξΫηδζβ ηεηαιτ ηπθ δτκ παλαΰσθηπθ, ηε ηκνμ εαηΫξκθηεμ παθεπδζηβηδαεά 

εεπαέδενζβ, ηεηαπηνξδαεσ ά δδδαεηκλδεσ ηέηζκ ζπκνδυθ θα εέθαδ πδκ 

επαΰΰεζηαηδεΪ εικνγεθπηΫθκδ (ηαθηακτλβ 2006, Μαλεσπκνζκμ 2008, 

Παθαΰκπκτζκν εαδ ηεθκπκτζκν 2005, Μπαηπέζβμ 2007).  Πδγαθσθ β νοβζά 

εεπαέδενζβ θα δβηδκνλΰεέ Ϊζζεμ πλκζδκεέεμ εαδ ζησξκνμ ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ 

πκν θα ηβθ ίλέζεκνθ αθηαπσελδζβ ζηβθ ηπλδθά ελΰαζέα εαδ θα ηκνμ δβηδκνλΰεέ 

επδπζΫκθ Ϊΰξκμ εαδ δδΪγεζβ απκηΪελνθζβμ (ηαθηακτλβ 2006). 

Πξνυπεξεζία θαη έηε εξγαζίαο: Οδ ηεζΫηεμ ηβμ εζζβθδεάμ ίδίζδκΰλαθέαμ Ϋδεδιαθ σηδ 

νπΪλξεδ ηδα αλθβηδεά ζνζξΫηδζβ ηεηαιτ ηπθ εηυθ πλκςπβλεζέαμ ηκν 

δαηλκθκζβζενηδεκτ πλκζππδεκτ εαδ ηβμ ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ εαδ ηβμ 

απκπλκζππκπκέβζβμ (Καλαέζεκμ 2012, Liakopoulou 2008, Υαξκτδβ 2005, 

ΚαπζΪθβ 2007, Γδαεκηέδκν 2007), ηε ηκνμ ελΰαασηεθκνμ πκν απαζξκζκτθηαδ 

πελδζζσηελκ απσ 15 Ϋηβ πμ δαηλκέ ά πμ θκζβζενηΫμ θα παλκνζδΪακνθ ηδελσηελβ 

ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ εαδ απκπλκζππκπκέβζβ, ζνΰελδθσηεθκδ ηε ανηκτμ 

πκν ελΰΪακθηαδ ζηκθ ξυλκ ηβμ νΰεέαμ ζδΰσηελα απσ 10 Ϋηβ (Καλαηακΰζκν 2008, 

ΜπεζΪζβ 2007, Παθαΰκπκτζκν εαδ ηεθκπκτζκν 2005). Δ πκζνεηάμ εθαζξσζβζβ 

(πελδζζσηελκ απσ 15 Ϋηβ) πλκεαζεέ αέζγβηα αζθΪζεδαμ, ΰδαηέ κδ ίεηελΪθκδ 

επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ ΰθπλέακνθ εαζΪ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ δκνζεδΪμ ηκνμ εαδ εέθαδ 

ζε γΫζβ θα πλκθνζΪζζκθηαδ απσ ζηλεζκΰσθεμ εαηαζηΪζεδμ. ΠκζζΫμ θκλΫμ ανηκέ 

κδ ελΰαασηεθκδ Ϋξκνθ πλκαξγεέ ζε Ϊζζβ γΫζβ ά ηεηαηεγεέ ζε ηηάηα ηε ζδΰσηελεμ 

απαδηάζεδμ ά Ϋξκνθ απαζζαΰεέ απσ ζβηαθηδεΫμ νπκξλευζεδμ, π.ξ. ενεζδεσ 

πλΪλδκ ά εθβηελέεμ (ΑδζδθηΪμ 2010). 

 

β. Δξγαζηαθνί - ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 

 

Δ επαΰΰεζηαηδεά δεαθκπκέβζβ ηπθ ελΰαασηεθπθ πκν απαζξκζκτθηαδ ζηκθ ξυλκ 

ηβμ νΰεέαμ ίλΫγβεε θα ζξεηέαεηαδ αλθβηδεΪ ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ 

(ΏζειδΪμ 2010, ΚαλαθδΪδκν 2006, ΏθδλεαδΪεβ 2006, Γκνλέδκν 2005, 

αεεζζαλσπκνζκμ 2006, Νηαίαζέζβμ 2006), β κπκέα κδβΰεέ ζε ηδελσηελβ 
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δεαθκπκέβζβ απσ ηβθ εκδθπθδεά  απά εαδ πελδκλδζησμ ηπθ δδαπλκζππδευθ 

ζξΫζεπθ (Γκνλέδκν 2005, Ρκτπα 2008, Καλαέζκμ 2012) εαδ εαηαζάΰεδ ζε 

δδαηαλαξά ηβμ ονξδεάμ εαδ ζπηαηδεάμ νΰεέαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ (ΠαθκνλΰδΪ 2008, 

ΜπαδλαεηΪλβ 2008, Αεζέλβμ 2006, Γάμ 2012, ΓεπλΰαθΪμ 2010, Καλαΰεδκταβ 

2009, Παθαΰκπκτζκν εαδ ηεθκπκτζκν 2005). Βπέζβμ β Ϋζζεδοβ ζνθαδελθδεάμ 

αζζβζεΰΰτβμ (Λέηζα 2007, ΏδΪζβ 2000, Παθηααά 2008), β Ϋζζεδοβ ανηκθκηέαμ εαδ 

ζαθάθεδαμ λσζκν (ΏδΪζβ 2000, Παθηααά 2008, Νηαίαζέζβμ 2006) ζε ζνθδναζησ 

ηε ηκθ ανιβηΫθκ θσληκ ελΰαζέαμ πκν ίδυθκνθ κδ ελΰαασηεθκδ ζηκθ ηκηΫα ηβμ 

νΰεέαμ (Νηαίαζέζβμ 2006, Υαξκτδβ 2005, Λέηζα 2007, Panagopoulou 2006, 

ΜπαδλαεηΪλβ 2008, Γκνλέδκν 2005, Αεζέλβμ 2006), απκηεζκτθ παλΪΰκθηεμ 

πλσεζβζβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ. 

Σα εέθβηλα ηε ηα κπκέα Ϋΰδθε β επδζκΰά ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ 

ηπκλεέ θα ζνζξεηδζγεέ ηε ηβθ εηθΪθδζβ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, ηε ηκνμ 

απαζξκζκτηεθκνμ πκν επΫζειαθ ηκ επΪΰΰεζηα ζνθεδδβηΪ, ηε ίαζδεά επδγνηέα θα 

πλκζθΫλκνθ ζηκθ ζνθΪθγλππκ παλκνζδΪακθηαδ ζδΰσηελα εικνγεθπηΫθκδ, 

ζνΰελδθσηεθκδ ηε ανηκτμ πκν επΫζειαθ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν θκζβζενηά ά ηκν δαηλκτ 

ηνξαέα, ά εαησπδθ πλκηλκπάμ ηπθ ζνΰΰεθυθ ά ησθκ ΰδα ίδκπκλδζηδεκτμ ζεκπκτμ 

(Μαλεσπκνζκμ 2008, Υαξκτδβ 2005, Μπαηπέζβμ 2007, ΚαπζΪθβ 2007, 

πνλδδΪεκν 2005, Λέηζα 2007, Καλαΰεδκταβ 2009).  

 

 
Πίλαθαο Α. ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε Έζζβθεμ Εαηλκτμ.  

 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖ-

ΜΑΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧΠΟ- 

ΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ 

(Μ.Ο) 

Γκνλέδκν 2005 90 δαηλκέ ζηκ 

θκζκεκηεέκ ηκν 

ΕΚΏ Ώΰδκμ 

Πατζκμ ζηβ 

Θεζζαζκθέεβ 

Υαηβζά - ηΫηλδα Υαηβζά - ηΫηλδα Υαηβζά - ηΫηλδα 

ΣζΪεπθαμ 2005 31 δαηλκέ ζηα 

Νκζκεκηεέα 

Φζυλδθαμ 

Πηκζεηαέδαμ 

16,68 (ξαηβζά) 5,45 (ξαηβζά) 38,55 (ξαηβζά) 

Αεζέλβμ 2006 64 δαηλκέ ζηκθ 

θκησ ΚαίΪζαμ 

(δβησζδκ-

δδδπηδεσ ηκηΫα) 

14,1(ξαηβζά) 9,80 (ηΫηλδα) 36,6 (ξαηβζά) 

Panagopoulou 

2006 

244 δαηλκέ ζε 

δτκ δβησζδα 

θκζκεκηεέα ηβμ 

Θεζζαζκθέεβμ 

24,85 (ηΫηλδα) 8,7 (ηΫηλδα) Αεθ αθαθΫλεδ 
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ηαθηακτλβ 

2006 

12 ονξέαηλκδ ζε 

δκηΫμ 

ονξκεκδθπθδεάμ 

απκεαηΪζηαζβμ 

ζηβθ Ώηηδεά 

13,95 (ξαηβζά) 10,55 (ηΫηλδα) 36,48 (ξαηβζά) 

ΏθδλεαδΪεβ  

2006 

31 

Ώΰΰεδκξεδλκνλ-

ΰκέ απσ σζβ ηβθ 

ΒζζΪδα 

15,13 (ξαηβζά) 4,83(ξαηβζά) 40,17(ξαηβζά) 

Λδσζδκμ 2006 30 δαηλκέ ζε ηλδα 

εΫθηλα νΰεέαμ 

ηκν Νκηκτ 

Ώξαέαμ 

21,33 (ηΫηλδα) 13,15(ηΫηλδα) Αεθ αθαθΫλεδ 

ΚαλαθδΪδκν 

2006  

102 δαηλκέ ζηκ 

1κ ΕΚΏ 

Μεζδζζδυθ 

Ώγάθα 

18,70( ηΫηλδα) 7,31 (ξαηβζά) Αεθ αθαθΫλεδ 

Γδαεκηέδκν Α 

2007 

54 δαηλκέ ζηκ 

Γ.Ν Υαζεέδαμ  

18,70 (ηΫηλδα) 8,45 (ξαηβζά) 36,17 (ξαηβζά) 

ΠαθκνλΰδΪ 

2008 

76  δαηλκέ ζηκ 

Γ.Ν Υαζεέδαμ  

18,47 (ηΫηλδα) 7,32 (ξαηβζά) 35,83 (ηΫηλδα) 

Liakopoulou 

2008 

16 δαηλκέ 

κΰεκζσΰκδ 

22,90 (ηΫηλδα) 5,6 (ηΫηλδα) 37,2 (ξαηβζά) 

Καλαηασΰζκν 

2008 

184 δαηλκέ ζηκ 

θκζκεκηεέκ 

ΏΥΒΠΏ 

Θεζζαζκθέεβ 

21,13 (ηΫηλδα) 8,05 (ηΫηλδα) 31,64 (ηΫηλδα) 

Καζαθηαβ 2008 295 κδκθηέαηλκδ 

(ΏξαΎα εαδ 

Ώγάθα) 

19,99 (ηΫηλδα) 6,5 (ξαηβζά) 37,92 (ξαηβζά) 

ΜπαδλαεηΪλβ 

2008 

135 δαηλκέ 

(αθαδζγβζδκζσ-

ΰκδ-κδεκζσΰκδ) 

20,3 (ξαηβζά) 5,2 (ξαηβζά) 38,5 (ηΫηλδα) 

Παθαΰδπησπκνζ

κμ 2008 

 

27 δαηλκέ ζηκ 

Γ.Ν Υαζεέδαμ 

(δδενγνθηΫμ) 

67% (ξαηβζά) 62% (ξαηβζά) 44% (ξαηβζά) 

Μαζηλκΰδαθ- 

θσπκνζκμ 2008 

 

70 ονξέαηλκδ 

ηκν θκηκτ 

Ώηηδεάμ 

(Αβησζδκ εαδ 

Εδδπηδεσ) 

29,44 (νοβζά) 14,9 (νοβζά) 33,52 (ηΫηλδα) 

Πεηλσπκνζκμ 

2009 

 

 

171 δαηλκέ ζηκ 

ΕΚΏ εαδ ζηκ 

Νκζκεκηεέκ 

Λαηέαμ 

22,80 (ηΫηλδα) 7,25 (ξαηβζά) 37 (ξαηβζά) 

ΑδζδθηΪμ 2010 62 δαηλκέ ζηκ 

Γεθδεσ 

Παθεπδζηβηδαεσ 

Νκζκεκηεέκ 

Δλαεζεέκν  

 

21,9 (ηΫηλδα) 

 

8,3 (ηΫηλδα) 

 

34,8 (ηΫηλδα) 
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Msaouel 2010 311 δαηλκέ ζε 8 

θκζκεκηεέα 

(Ώγάθα, 

ΔλΪεζεδκ, 

ΐσζκμ) 

27,9 (ηΫηλδα-

νοβζά) 

12,2 (ηΫηλδα) 31,6 (ηΫηλδα-

νοβζά) 

ΓεπλΰαθΪμ 

2010 

72 δαηλκέ ζηκ 

Γεθδεσ 

Νκηαλξδαεσ 

Νκζκεκηεέκ 

Ρσδκν  

21,73 (ηΫηλδα) 10,74 (ηΫηλδα) 33,64 (ηΫηλδα) 

ΠαπΪεβ 2010 47 δαηλκέ ζε 

αθγλππδζηδεΫμ 

απκζηκζΫμ 

14,38 (ξαηβζά) 6,44 (ξαηβζά) 40,93 (ξαηβζά) 

ΏζειδΪμ 

 2010 

392 δαηλκέ ζηκ 

Γεθδεσ 

Νκζκεκηεέκ  

Γ. ΓεθθβηαηΪμ  

Ώγάθα 

22,5 (ηΫηλδα) 9,9 (ηΫηλδα) 36,9 (ξαηβζά- 

ηΫηλδα) 

Λαΰκνηδθηαβμ 

2010 

28 δαηλκέ ζηκ 

ηδελκίδκζκΰδεσ 

ελΰαζηάλδκ ηκν 

ΠΓΝ Παηλυθ  

24,63 (ηΫηλδα) 8,43 (ξαηβζά) 31,97 (ηΫηλδα) 

Λδσζδκν 2010 38 δαηλκέ ζηκ 

ΕΚΏ Καηελέθβμ 

17,21 (ηΫηλδα) 4,00 (ξαηβζά) 40,26 (ξαηβζά) 

Ώθηπθσπκνζκμ 

2011 

16 δαηλκέ ζε 

ηκθΪδεμ 

ηεξθβηκτ θεθλκτ 

ηπθ ελαηδευθ 

θκζκεκηεέπθ 

Κλάηβμ 

23,06 (ηΫηλδα) 8,43 (ξαηβζά) 36,06 (ξαηβζά) 

ΣζεζΫπβμ 2011 181 κδκθηέαηλκδ 

ζηβθ Ρσδκ 

18,84(ηΫηλδα) 4,59(ξαηβζά) 40,99(ξαηβζά) 

Μανλέδκν 2012 72 δαηλκέ ζε ηλέα 

ΰεθδεΪ 

θκζκεκηεέα 

Θεζαζκθέεβμ 

19,72 (ηΫηλδα) 7,88(ξαηβζά) 35,95 (ηΫηλδα) 

Καλαέζεκμ 

2012 

86 δαηλκέ ζηκ 

ΓΝΏ 

δζηαθσΰζεδκ 

Ώγάθα 

20,74 (ηΫηλδα) 11,39 (ηΫηλδα) 33,78( ηΫηλδα) 

Γβμ 2012 264 

εδδδεενσηεθκδ 

δαηλκέ ζηκ 

Νκζκεκηεέκ 

Βναΰΰεζδζησμ 

Ώγάθα 

25,05(ηΫηλδα) 8,61(ηΫηλδα) 34,21(ηΫηλδα) 
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Πίλαθαο Β.  ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε Ϋζζβθεμ θκζβζενηΫμ  

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖ-

ΜΑΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧ-

ΠΟΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ 

(Μ.Ο) 

ΏδΪζβ 2000 233 θκζβζενηΫμ 

ζε 5 δβηκζδΪ 

θκζκεκηεέα 

Ώγάθαμ 

24(ηΫηλδα) 7,85(ξαηβζά) 35,05(ηΫηλδα) 

ΚελαηδδΪ 

2004 

164 θκζβζενηΫμ 

ζε δτκ 

θκζκεκηεέα 

Παηλαμ 

20,43(ηΫηλδα) 6,66(ξαηβζά) 25,35(νοβζά) 

πνλδδΪεκν 

2005 

120 θκζβζενηΫμ 

ζηκ 

παδδκονξδαηλδεσ 

θκζκεκηεέκ  

16,92(ξαηβζά) 5,85(ξαηβζά) 34,48(ηΫηλδα) 

Πκζέηβ 2005 93 θκζβζενηΫμ ζε 

ηηάηαηα 

επεέΰκνζαμ 

δαηλδεάμ ζηβθ 

ΛΪλδζα 

22,82(ηΫηλδα) 12,6(ηΫηλδα) 34.91(ηΫηλδα) 

Υαξκνδβ 

2005 

130 θκζβζενηΫμ 

ζε 5 θκζκεκηεέα 

ηβμ Θεζζαζέαμ 

22,12(ηΫηλδα) 7,07(ξαηβζά) 37,22(ξαηβζά) 

Παθαΰκπκτ

-ζκν 2005 

300 θκζβζενηΫμ 

ζε δτκ 

θκζκεκηεέα 

ΠΪηλαμ 

26,91(ηΫηλδα) 9,97(ηΫηλδα) 34,13(ηΫηλδα) 

ΣζΪεπθαμ 

2005 

36 θκζβζενηΫμ ζε 

θκζκεκηεέκ 

Φζυλδθαμ 

Πηκζεηαέδαμ 

(πλκρζηΪηεθκδ)  

25,42(ηΫηλδα) 6,56(ξαηβζά) 35,33(ηΫηλδα) 

ΚαλαθδΪ-

δκν 2006 

93 θκζβζενηΫμ 

ζηκ 1κ ΕΚΏ 

Μεζδζζέπθ 

Ώγβθυθ 

28,13(νοβζά) 9,91(ηΫηλδα) Αεθ αθαθΫλεδ 

Ώΰΰεζκπκτ-

ζκν 2006 

140 θκζβζενηΫμ 

ζηκ ονξδαηλδεσ 

θκζκεκηεέκ 

Σλέπκζβμ 

21,10(ηΫηλδα) 6,36(ξαηβζά) 35,85(ηΫηλδα) 

Σζδΰαλα 

2006 

198 θκζβζενηΫμ 

ζε 2 θκζκεκηεέα 

ΛΪλδζαμ 

27,9(νοβζά) 9,5(ηΫηλδα) 36,4(ηΫηλδα) 
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Νηαίαζέζβμ 

2006 

99 θκζβζενηΫμ ζε 

11 ηκθΪδεμ 

ηεξθβηκτ θεθλκτ 

28,44( ηΫηλδα) 8,01 (ηΫηλδα) 34,56(νοβζά) 

αεεζζαλσ-

πκνζκμ 

2006  

186 θκζβζενηΫμ 

ζε δτκ ηεΰΪζα 

θκζκεκηεέα ηβμ 

ΠΪηλαμ 

28.0(νοβζά) 12(ηΫηλδα) 32(ηΫηλδα) 

ηαθηακνλβ 

2006 

63 θκζβζενηΫμ ζε 

δκηΫμ 

ονξκεκδθπθδεάμ 

απκεαηΪζηαζβμ 

16,74(ηΫηλδα) 13,2(ηΫηλδα) 35,44(ηΫηλδα) 

Μπεζαζά 

2007 

347 θκζβζενηΫμ 

ζε 10 θκζκεκηεέα 

ηκν ΒΤ ζηβθ 

Ώγάθα  

14,63 (ηΫηλδα) 13.53(νοβζά) Αεθ αθαθΫλεδ  

ΏζηνλαεΪε

β 2007 

102 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Γεθδεσ 

Νκζκεκηεέκ 

Δλαεζεέκν 

31,42(νοβζά) 9,20(ηΫηλδα) 32,20(ηΫηλδα) 

ΠαπαΰδΪθ-

θβ Φ 

2007 

 

130 δαηλκέ εαδ 

θκζβζενηΫμ ζηκ 

251 ΓΝΏ 

Ώελκπκλέαμ 

23,7(ηΫηλδα) 9,24(ηΫηλδα) 34,4(ηΫηλδα) 

ΚαπζΪθβ 

2007 

187 θκζβζενηΫμ 

ζηκ ΓΝ 

ΜπεθΪεεδκ 

Ώγβθυθ 

28,19(νοβζά) 8,72(ηΫηλδα) 36,94(ηΫηλδα) 

Γδαεκηέδκν 

2007 

102 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Γ.Ν Υαζεέδαμ 

23,46(ηΫηλδα) 9,9(ηΫηλδα) 32,08(ηΫηλδα) 

Μπαηπέζβμ 

2007 

205 θκζβζενηΫμ 

ζηκ δζηαθσΰζεδκ 

Γεθδεσ 

Νκζκεκηεέκ 

30,31(νοβζά) 10,55(ηΫηλδα) 29.28(νοβζά) 

Λέηζα 2007 127 θκζβζενηΫμ 

ζηκ ΕππκελΪηεδκ 

Νκζκεκηεέκ 

Θεμ/θέεβμ 

36,51(νοβζά) 12,39(ηΫηλδα) 31,32(ηΫηλδα) 

Καζαθηαά 

2007 

30 θκζβζενηΫμ ζε 

ηλέα εζζβθδεΪ 

θκζκεκηεέα 

(Ώηηδεά, ΏξαΎα, 

Δζεέα) 

22,25(ηΫηλδα) 10,05(ηΫηλδα) 35,43(ηΫηλδα) 

ΠαθκνλΰδΪ 

2008 

53 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Γ.Ν Υαζεέδαμ 

22,15(ηΫηλδα) 7,40(ξαηβζά) 33,11(ηΫηλδα) 

Γαλΰαζδυθβ 

2008 

183 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Γ.Ν Σλέπκζβμ 

18,38(ηΫηλδα) 15,14(νοβζά) 29,06(νοβζά) 
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Παθαΰδπησ-

πκνζκμ 

2008 

57 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Γ. Ν 

ΏηαζδΪδκμ 

67% ξαηβζά 62% ξαηβζά 44% ξαηβζά 

Παθηααά 

2008 

93 θκζβζενηΫμ 

ζηκ ΕππκελΪηεδκ 

32,26(νοβζά) 10,37(ηΫηλδα) 33,40(ηΫηλδα) 

Μαζζδαλκτ 

2008 

64 θκζβζετηλδεμ 

ζε πελδθελεδαεσ 

θκζκεκηεέκ 

26,77(ηΫηλδα) 10.09(ηΫηλδα) 37,98(ξαηβζά) 

Liakopoulou 

2008 

37 θκζβζετηλδεμ 

κΰεκζκΰδεκτ  

27,5(νοβζά) 5,2(ξαηβζά) 37,8(ξαηβζά) 

Μαλεκπκτ-

ζκν 2008 

261 θκζβζενηΫμ 

ζε 4 δβησζδα 

θκζκεκηεέα 

ΏξαΎαμ 

27,89(νοβζά) 10,36(ηΫηλδα) 33.30(ηΫηλδα) 

Ρκτπα 

2008 

316 θκζβζενηΫμ 

ζε 22 κΰεκζκΰδεΪ 

ηηάηαηα ζηβθ 

ΒζζΪδα 

27,42(νοβζά) 9,65(ηΫηλδα) 35,19(ηΫηλδα) 

ΡκνίΪ 2009 111 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Γεθδεσ 

Νκζκεκηεέκ 

ΚΫλενλαμ 

17,50(ηΫηλδα) 9,61(ηΫηλδα) 34,33(ηΫηλδα) 

Bratis 2009 95 θκζβζενηΫμ 

ζηκ θκζκεκηεέκ 

πηβλέα 

26,33(ηΫηλδα) 10,83(ηΫηλδα) 33,77(ηΫηλδα) 

Καλαΰεδκτ-

αβ Β 2009 

209 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Νανηδεσ 

Νκζκεκηεέκ 

Ώγάθαμ 

(Ν.Ν.Ώ.) 

ηκν Πκζεηδεκτ 

Νανηδεκτ 

26,8(ηΫηλδα) 9,5(ηΫηλδα) 34,8(ηΫηλδα) 

Galanakis 

2009 

536 ηαέεμ απσ 

σζβ ηβθ ΒζζΪδα 

30,84(νοβζά) 9,64(ηΫηλδα) 41,43(ξαηβζά) 

ΑδζδθηΪμ 

2010 

78 θκζβζενηΫμ 

ζηκ ΠΓΝ 

Δλαεζεέκν 

25,4 (ηΫηλδα) 9,8(ηΫηλδα) 34.8(ηΫηλδα) 

Νκτζα 2010 448 θκζβζενηΫμ 

ζε θκζκεκηεέα 

Ώγάθαμ εαδ 

επαλξέαμ 

25,97(ηΫηλδα) 10.0(ηΫηλδα) 32.35(ηΫηλδα) 

 Ρκεεα 

2010 

109 θκζβζενηΫμ 

ζηκθ ΟΚΏΝΏ 

19,9(ηΫηλδα) 7,8(ξαηβζά) 32,9(ηΫηλδα) 

Λδσζδκν 

2010 

24 θκζβζενηΫμ 

ζηκ ΕΚΏ 

Καηελέθβμ 

18,92(ηΫηλδα) 5,08(ξαηβζά) 40,42(ξαηβζά) 
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ΣζαηζΪ 

2010 

 

 

 

200 ελΰαασηεθκδ 

ζε θκζκεκηεδαεΫμ 

εαδ ειπθκζκεκ-

ηεδαεΫμ δκηΫμ ζηκ 

Αάηκ Φζυλδθαμ 

31,73(νοβζά) 10,38(ηΫηλδα) 33,18(ηΫηλδα) 

Ώθηπθσπκν-

ζκμ 2011 

83 θκζβζενηΫμ ζε 

ηκθΪδεμ ηεξθβηκτ 

θεθλκτ ζηβθ 

Κλάηβ 

28,53(νοβζά) 10,43(ηΫηλδα) 32,00(ηΫηλδα) 

Υαλέηκμ 

2011 

82 ελΰαασηεθκδ 

ζε δτκ 

θκζκεκηεέα 

(ΜεηαιΪ εαδ ΓΝ 

Φζυλδθαμ) 

24,55(ηΫηλδα) 8,74(ηΫηλδα) 31,63(ηΫηλδα) 

ΝηκνζΪεβμ 

2011 

99 θκζβζενηΫμ 

ζηκ Γεθδεσ 

Νκζκεκηεέκ 

Υαθέπθ 

22,81(ηΫηλδα) 7,35(ξαηβζά) 36,98(ξαηβζά) 

Μανλέδκν 

2012 

101 θκζβζενηΫμ 

ζε ηλέα ΰεθδεΪ 

θκζκεκηεέα 

Θεζζαζκθέεβμ 

26,07 (ηΫηλδα) 9,55 (ηΫηλδα) 34,10 (ηΫηλδα) 

ηανλΪηβ 

2012 

88 θκζβζενηΫμ ζε 

ηλέα ζηλαηδπηδεΪ 

θκζκεκηεέα 

Ώγάθαμ 

21,1 (ηΫηλδα) 7,0 (ξαηβζά) 36,0 (ηΫηλδα) 

 

γ. Δηδηθεπφκελνη ηαηξνί θαη ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 

ζκθ αθκλΪ ηκνμ Ϋζζβθεμ εδδδεενσηεθκνμ δαηλκτμ εαδ ηα επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ πκν ανηκέ ίδυθκνθ, ίλΫγβεαθ Ϋιδ (6) ηεζΫηεμ, κδ κπκέεμ εαηαζάΰκνθ 

ζηκ ζνηπΫλαζηα σηδ ίδυθκνθ ηΫηλδα επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ 

(Panagopoulou 2006, Msaouel 2010, ΜανλδΪδκν 2012, Καλαηασΰζκν 2008, 

Γκνλέδκν 2005, Γάμ 2012). νθκζδεΪ ειεηΪζηβεαθ 933 εδδδεενσηεθκδ ζε ζνθκζδεΪ 

16 θκζκεκηεέα ηβμ ΒζζΪδαμ, ζε ζτθκζκ πελέπκν 10.300 εδδδεενκηΫθπθ (Msaouel 

2010). ηδμ ηδζΫμ απσ ανηΫμ ηεζΫηεμ Ϋΰδθε ζτΰελδζβ ηπθ επδπΫδπθ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ ηεηαιτ ηπθ εδδδεενκηΫθπθ εαδ ηπθ εδδδευθ δαηλυθ. Σκ ζνηπΫλαζηα 

άηαθ σηδ κδ εδδδεενσηεθκδ δαηλκέ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ απσ ηκνμ εδδδεκτμ δαηλκτμ (Καλαηασΰζκν 2008, 

Panagopoulou 2006, ΜανλδΪδκν 2012). Μδα πδγαθά ειάΰβζβ εέθαδ σηδ ηε ίΪζβ ηβθ 

ζβηελδθά δκηά εαδ ζεδηκνλΰέα ηκν θκζκεκηεέκν, κ εδδδεενσηεθκμ δαηλσμ 

αθαΰεΪαεηαδ θα αζξκζβγεέ ηε δενηελετκνζεμ εαδ ΰλαθεδκελαηδεΫμ ελΰαζέεμ εαδ σξδ 

αηδΰυμ ηε ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ δαηλδεάμ πλΪιβμ. Ώθ ζβθγεέ νπσοβ εαδ ηκ ΰεΰκθσμ σηδ 

κδ εδδδεενσηεθκδ δαηλκέ εέηαδ ηδελσηελβμ βζδεέαμ απσ ηκνμ εδδδεκτμ εαδ σηδ νπΪλξεδ 
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αλθβηδεά ζνζξΫηδζβ ηβμ βζδεέαμ ηε ηβθ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ εαδ ηβθ 

απκπλκζππκπκέβζβ ηε ίΪζβ ηβθ ίδίζδκΰλαθέα, εαηαθκκτηε ΰδαηέ εέθαδ 

πελδζζσηελα επαΰΰεζηαηδεΪ εικνγεθπηΫθκδ. ηβθ ηεζΫηβ πκν πλαΰηαηκπκέβζε β 

Παθαΰκπκτζκν εαδ κδ ζνθ. ηκ 2006 εαδ ειΫηαζε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ζε 

141 εδδδεενσηεθκνμ δαηλκτμ ζε δτκ δβησζδα θκζκεκηεέα ηβμ Θεζζαζκθέεβμ 

δδαπέζηπζε σηδ κδ θεαλσηελκδ δαηλκέ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελβ 

απκπλκζππκπκέβζβ, ΰεΰκθσμ πκν ζνηθπθεέ ηε ηβθ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα σπκν 

δδαπδζηυθεηαδ ηδα αλθβηδεά ζνζξΫηδζβ ηεηαιτ βζδεέαμ εαδ απκπλκζππκπκέβζβμ 

(Woodside et al 2008). Σκ 2012 β ΜανλδΪδκν ειΫηαζε ηα επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ ηεηαιτ 56 εδδδεενκηΫθπθ δαηλυθ ζε ηλέα (3) ΰεθδεΪ θκζκεκηεέα ηβμ 

Θεζζαζκθέεβμ εαδ δδαπέζηπζε σηδ κδ εδδδεενσηεθκδ ζηκθ παγκζκΰδεσ ηκηΫα 

παλκνζδΪακνθ ηδελσηελβ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ απσ ηκνμ εδδδεενσηεθκνμ 

πκν απαζξκζκτθηαδ ζηδμ ξεδλκνλΰδεΫμ εδδδεσηβηεμ εαδ ζηβθ Μ.Β.Θ, ΰεΰκθσμ πκν 

ζνηθπθεέ ηε ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ ηεζΫηβμ ηκν Martini et al 2004, ζηβθ κπκέα κδ 

εδδδεενσηεθκδ ζηβ Μαδενηδεά - Γνθαδεκζκΰέα παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ. ηβ ηεζΫηβ ηκν Msaouel εαδ ηπθ ζνθελΰαηυθ  ηκ 

2010, σπκν ειεηΪζηβεαθ 311 εδδδεενσηεθκδ πκν πλκΫλξκθηαθ απσ 8 εζζβθδεΪ 

θκζκεκηεέα, ζε ηλεέμ ηεΰΪζεμ πσζεδμ ηβμ ΒζζΪδαμ (Ώγάθα, ΔλΪεζεδκ, ΐσζκμ), 

ίλΫγβεε γεηδεά ζνζξΫηδζβ ηεηαιτ ηβμ ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ εαδ ηπθ πλυθ 

πκν απαζξκζεέηαδ κ εδδδεενσηεθκμ ηε ηβθ θλκθηέδα ηκν αζγεθκτμ. ε αθηέζηκδξκ 

ζνηπΫλαζηα εαηΫζβιε εαδ β Παθαΰκπκτζκν εαδ κδ ζνθελΰΪηεμ ηκ 2006 (γεηδεά 

ζνζξΫηδζβ ηβμ απκπλκζππκπκέβζβμ ηπθ εδδδεενκηΫθπθ δαηλυθ εαδ ηκν αλδγηκτ 

ηπθ πλυθ ηβθ είδκηΪδα πκν απαζξκζκτθηαδ). Σα παλαπΪθπ ζνηπελΪζηαηα 

ζνηθπθκτθ ηε ηβθ δδαπέζηπζβ σηδ κδ εδδδεενσηεθκδ δαηλκέ  κδ κπκέκδ ελΰΪακθηαδ 

πελδζζσηελεμ απσ 80 υλεμ ηβθ είδκηΪδα  παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα πκζκζηΪ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ (Martini et al 2006). ΣΫζκμ κδ εδδδεενσηεθκδ δαηλκέ 

πκν γεπλκτθ δνζκέπθκ ηκ επαΰΰεζηαηδεσ ηκνμ ηΫζζκθ ηεηΪ ηκ ηΫζκμ ηβμ 

εδδδεσηβηαμ ηκνμ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελβ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ (Msaouel 

et al 2010), εθυ αθηέγεηα β τπαλιβ δνθαησηβηαμ επαΰΰεζηαηδεάμ αθΪπηνιβμ 

ηπκλεέ θα απκηεζΫζεδ πλκζηαηενηδεσ ηεέξκμ απΫθαθηδ ζηβθ επαΰΰεζηαηδεά 

εικνγΫθπζβ.  

 

δ. Αιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πγείαο 

 

Βεησμ απσ ηκ δαηλκθκζβζενηδεσ πλκζππδεσ, νπΪλξκνθ εαδ Ϊζζκδ ελΰαασηεθκδ 

ζηκθ ηκηΫα ηβμ νΰεέαμ πκν εέθαδ δνθαησθ θα παλκνζδΪζκνθ επαΰΰεζηαηδεά 

εικνγΫθπζβ ζτηθπθα ηε ηβθ εζζβθδεά ίδίζδκΰλαθέα. ηκθ πέθαεα Γ αθαθΫλκθηαδ 

κδ ηεζΫηεμ πκν ειΫηαζαθ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ζε ελΰαασηεθκνμ ηκν 

ηκηΫα νΰεέαμ εεησμ ηκν δαηλκθκζβζενηδεκτ πλκζππδεκτ. 

ΒιεηΪζηβεαθ 176 θνζδεκγελαπενηΫμ ζε εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ ζηκθ θκησ Ώηηδεάμ 

(ΣλαΰΫα 2012) πκν παλκνζέαζαθ ηΫηλδα επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ,  

67 ελΰαασηεθκδ ζε γελαπενηάλδκ ξλσθδπθ παγάζεπθ - ξπλέμ δδΪελδζβ 
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εδδδεκηάηπθ (Καζαθηαά, Καλααδυηκν, Καλνυηβ 2008), 80 ΰνθαέεεμ εκδθπθδεκέ 

ζεδηκνλΰκέ ζηκθ Νκησ Δλαεζεέκν (ΦαζηΪεβ 2009) ηε ηβθ κλΰαθπζδαεά εκνζηκτλα 

(πελδίΪζζκθ εαδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ) θα ζξεηέαεηαδ ζβηαθηδεΪ ηε ηβθ ελΰαζδαεά 

ηκνμ εσππζβ, εαδ 87 ελΰαασηεθκδ ζηκ πλσΰλαηηα Βνήζεηα ζην πίηη απσ 36 

δάηκνμ ηκν Νκηκτ Ώηηδεάμ (Iordanou 2009) ηε ηβθ απκπλκζππκπκέβζβ ανηυθ θα 

ζξεηέαεηαδ γεηδεΪ ηε ηα ζνθκζδεΪ Ϋηβ ελΰαζέαμ. 

 

Πίλαθαο Γ. ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ εεησμ 

δαηλκθκζβζενηδεκτ πλκζππδεκτ 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖΜΑ-

ΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧΠΟ-

ΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑ-

ΣΧΝ 

(Μ.Ο) 

Καζαθηαβ 

2008 

67 

ελΰαασηεθκδ 

ζε 

γελαπενηά-

λδκ ξλσθδπθ 

παγάζεπθ 

ζηκ θκησ 

Λαζδγέκν 

27,95(ηΫηλδα) 7,66(ξαηβζά) 36,93(ξαηβζά) 

ΦαζηΪεβ 

2009 

80 εκδθπθδεκέ 

ζεδηκνλΰκέ 

ζηκθ θκησ 

Δλαεζεέκν 

19,7% νοβζά 7.8% νοβζά 15,9% νοβζά 

Iordanou 

2009 

87 

ελΰαασηεθκδ 

ζηκ ίκάγεδα 

ζηκ ζπέηδ ζε 

36 δάηκνμ 

Ώηηδεάμ 

19,05(ηΫηλδα) 8,30(ξαηβζά) 36,48(ξαηβζά) 

ΣλαΰΫα 

2012 

176 

θνζδεκγελα-

πενηΫμ ζηβθ 

Ώηηδεά 

20,9 (ηΫηλδα) 6,7 (ξαηβζά) 37,4 (ξαηβζά) 

 

Ξεξπλδζησ, αζζΪ ειέζκν ζβηαθηδεσ εκηηΪηδ ηπθ επαΰΰεζηαηδυθ νΰεέαμ απκηεζκτθ 

εαδ κδ ελΰαασηεθκδ ζηκθ ηκηΫα ηβμ ονξδεάμ νΰεέαμ (ονξκζσΰκδ, ελΰκγελαπενηΫμ, 

εκδθπθδεκέ ζεδηκνλΰκέ) ηε ηδμ ηεζΫηεμ θα παλκνζδΪακθηαδ ηκθ πέθαεα Α, πκν 

αεκζκνγεέ. 
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Πίλαθαο Γ. ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε επαΰΰεζηαηέεμ ονξδεάμ 

νΰεέαμ (εεησμ ονξδΪηλπθ). 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖΜΑ-

ΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧΠΟ-

ΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ 

(Μ.Ο) 

Ώηκδλέ-

δκν 2011 

188 

ελΰαασηεθκδ 

απσ ηκθΪδεμ 

απειΪληβζβμ 

ζηβ 

Θεζζαζκθέεβ 

31% ηΫηλδα ά 

νοβζά 

48,9% ηΫηλδα ά 

νοβζά 

55,9% ηΫηλδα ά 

ξαηβζά 

Παπαδβη

β-ηλέκν 

2010 

100 

επαΰΰεζηαηέεμ 

ονξδεάμ νΰεέαμ 

16,13 (ξαηβζά) 3,90 (ξαηβζά) 37,18 (ξαηβζά) 

Παπαγαθ

α-ζέκν 

2007 

 157 

ελΰαασηεθκδ 

ζηκ 

ονξδαηλδεσ 

θκζκεκηεέκ 

εαδ εΫθηλα 

ονξδεάμ 

νΰεέαμ ζηβ 

Θεζζαζκθέεβ 

24,48 (ηΫηλδα) 4,20 (ξαηβζά) 30,16 (ηΫηλδα) 

ηαθηακτ

λβ 2006 

27 

ονξκζσΰκδ, 

εκδθπθδεκέ 

ζεδηκνλΰκέ 

εαδ ελΰκγελα-

πενηΫμ 

14,5 (ξαηβζά) 11,7 (ηΫηλδα) 37,0 (ξαηβζά) 

 

Δθπαίδεπζε  

 

Οδ ηεζΫηεμ πκν αζξκζάγβεαθ ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ πκν ίδυθκνθ κδ 

εεπαδδενηδεκέ πελδΰλΪθκθηαδ ζηκνμ πέθαεεμ Β εαδ Σ. Γδα ηβθ εαζτηελβ 

πλκζΫΰΰδζβ ηκν πλκίζάηαηκμ Ϋΰδθε δδαξπλδζησμ ηπθ ηεζεηυθ ζε ανηΫμ πκν 

αζξκζάγβεαθ ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ηβμ πλπηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ (πέθαεαμ 

Β) εαδ ζε ανηΫμ πκν αζξκζάγβεαθ ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ δενηελκίΪγηδαμ 

εεπαέδενζβμ (πέθαεαμ Σ). Δ πλπηκίΪγηδα εεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ ηκ 

θβπδαΰπΰεέκ εαδ ηκ δβηκηδεσ ζξκζεέκ εαδ β δενηελκίΪγηδα ηκ ΓνηθΪζδκ, ηκ Λτεεδκ 

εαδ ηδμ ΣεξθδεΫμ ΒπαΰΰεζηαηδεΫμ ξκζΫμ. 
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Πίλαθαο Δ. ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε εεπαδδενηδεκτμ 

πλπηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ.  

 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖΜΑ-

ΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧΠΟ-

ΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ 

(Μ.Ο) 

ΚκζδΪδβμ 

Β 2000 

320 

εεπαδδενηδεκέ 

ζε 27 

ζξκζδεΫμ 

ηκθΪδεμ ηκν 

Νκηκτ 

Ώηηδεάμ 

16,54 (ηΫηλδα) 4,41 (ξαηβζά) 39,2 (ξαηβζά) 

Koustelios 

A  

2001  

56 

εεπαδδενηδεκέ 

ζε 10 ζξκζεέα 

ηβμ 

Θεζζαζκθέεβμ 

14,99 (ξαηβζά) 3,86 (ξαηβζά) 39,71 (ξαηβζά) 

Παΰκλκ-

πκτζκν  

Ώ 2002  

411 

εεπαδδενηδεκέ 

ζηκ 

Νκησ 

Ώηηδεάμ  

18,71 (ηΫηλδα) 4,79(ξαηβζά) 40,42(ξαηβζά) 

Κσεεδθκμ 

ΚΜ 2003  

745 

εεπαδδενηδεκέ 

ζε Ώθαηκζδεά 

Μαεεδκθέα εαδ 

ΘλΪεβ 

19,15 (ηΫηλδα) 3,76 (ξαηβζά) 36,21 (ξαηβζά) 

Tsigillis  

Ν 2006  

175 

εεπαδδενηδεκέ 

ζηκθ  

δβησζδκ  

εαδ ηκθ 

δδδπηδεσ  

ηκηΫα  

21,88 (ηΫηλδα) Μβ αθαθκλΪ  Μβ αθαθκλΪ  

Παπαζην-

ζδαθκτ Ώ  

2007  

562 

εεπαδδενηδεκέ 

ζε σζβ  

ηβθ  

εζζβθδεά 

επδελΪηεδα  

 

18 (ηΫηλδα) 4 (ξαηβζά) 38,4 (ξαηβζά) 
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Παπα-

ΰδΪθθβ Ώ 

2007 

82 

εεπαδδενηδεκέ 

ζηκ  

Νκησ 

Ώηηδεάμ  

17,54 (ηΫηλδα) 4,98 (ξαηβζά) 37,37 (ξαηβζά) 

ΛείΫθηβμ 

Υ 2008  

166 

δδενγνθηΫμ 

ζξκζεέπθ  

ζηβθ  

πελδθΫλεδα 

ηβμ 

Θεζζαζέαμ  

13,81 (ξαηβζά) 3,36 (ξαηβζά) 40,27 (νοβζά) 

ΠαηζΪ-

ζβμ  Υ 

2010 

160 

εεπαδδενηδεκέ 

ζηκ 

Νκησ 

 Ώηηδεάμ  

18,26 (ηΫηλδα) 6,4 (ξαηβζά) 38,4 (ξαηβζά) 

Νηαλάμ  

Ν 

2010 

39 

εεπαδδενηδεκέ 

θνζδεάμ 

αΰπΰάμ  

ζηκ θκησ 

Ρεγτηθκν  

Κλάηβμ 

16,21 (ξαηβζά) 5,59 (ξαηβζά) 41,1 (ξαηβζά) 

ΜδεΫζβμ 

Α 

2010 

29 ζξκζδεκέ 

ζτηίκνζκδ 

ζηβθ 

Πελδθελδαεά 

Αδετγνθζβ 

Ανηδεάμ 

ΒζζΪδαμ   

17,59 (ηΫηλδα) 3,91 (ξαηβζά) 35,3 (ηΫηλδα) 

αδηά  Β 

2011 

91 

εεπαδδενηδεκέ 

ζηκ  

θκησ 

Φγδυηδδαμ  

17,33 (ηΫηλδα) 5,17 (ξαηβζά) 37,37 (ξαηβζά) 

Tsigillis Ν 

2011 

207 

εεπαδδενηδεκέ 

θνζδεάμ 

αΰπΰάμ  

17,2 (ηΫηλδα) 3,85 (ξαηβζά) 38,8 (ξαηβζά) 

ΐαζδζσ-

πκνζκμ  

2012 

427 

εεπαδδενηδεκέ 

ζε 54 

δβηκηδεΪ 

ζξκζεέα  

17,64 (ηΫηλδα) 6,0 (ξαηβζά) 33,52 (ηΫηλδα) 
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Πίλαθαο Σ. ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε εεπαδδενηδεκτμ 

δενηελκίΪγηδαμ  εεπαέδενζβμ. 

 

** δεθ νπάλξαθ κδ ηΫζκδ σλκδ ιεξπλδζηΪ ηπθ ζνθδζηπζυθ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ ΰδα ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ πλπηκίΪγηδαμ εαδ δενηελκίΪγηδαμ 

εεπαέδενζβμ 

 

Δ πλυηβ πλκζΫΰΰδζβ ηπθ δτκ παλαπΪθπ πδθΪεπθ νπκδεδεθτεδ σηδ κδ 

εεπαδδενηδεκέ πκν απαζξκζκτθηαδ ζηβθ πλπηκίΪγηδα εεπαέδενζβ εηθαθέακνθ 

νοβζσηελκνμ ηΫζκνμ σλκνμ ηπθ ζνθδζηπζυθ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, 

ΰεΰκθσμ πκν νπκδβζυθεδ σηδ ίδυθκνθ νοβζσηελβ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ, 

νοβζσηελβ απκπλκζππκπκέβζβ εαδ ζε ηεΰαζτηελκ ίαγησ απσεηβζβ 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖ-

ΜΑΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧΠΟ-

ΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ 

(Μ.Ο) 

Koustelios 

2001 

44 εεπαδδενηδεκέ 

ζε 10 ζξκζεέα ηβμ 

Θεζζαζκθέεβμ  

14,99** 

(ξαηβζά) 

3,86** (ξαηβζά) 39,71** (ξαηβζά) 

Μκτακν-

λα 2005  

363 εεπαδδενηδεκέ 

απσ σζβ ηβθ 

ΒζζΪδα  

17,22 

(ηΫηλδα) 

4,55 (ξαηβζά) 34,24 (ηΫηλδα) 

ΜδεΫζβμ 

Α 2010 

 17 ζξκζδεκέ 

ζτηίκνζκδ ζηβθ 

πελθ Ανη 

ΒζζΪδκμ  

17,59** 

(ηΫηλδα) 

3,91** (ξαηβζά) 35,3** (ηΫηλδα) 

Νηαλάμ  

Ν 

2010 

22 εεπαδδενηδεκέ 

θνζδεάμ αΰπΰάμ 

ζηκ Νκησ 

Ρεγτηθκν  

  16,21**   

(ξαηβζά) 

5,59** (ξαηβζά) 41,1** (ξαηβζά) 

Ώηα-

λαθηέδκν 

 2010 

112 εεπαδδενηδεκέ 

θνζδεάμ αΰπΰάμ 

ζε ΑλΪηα εαδ 

ΚαίΪζα 

14,1 (ξαηβζά) 3,2 (ξαηβζά) 52,32 (ξαηβζά) 

αδηά Β 

2011 

87 εεπαδδενηδεκέ 

ζηκ Νκησ 

Φγδυηδδαμ  

16,60 

(ξαηβζά) 

4,82 (ξαηβζά) 37,29 (ξαηβζά) 

Tsigilis Ν 

2011 

230 εεπαδδενηδεκέ  

θνζδεάμ αΰπΰάμ  

13,8 (ξαηβζά) 3,3 (ξαηβζά) 39,8 (ξαηβζά) 

ΥαλαζΪ-

ηπκνμ Β 

2012 

420 εεπαδδενηδεκέ 

ζε δβησζδα εαδ 

δδδπηδεΪ ζξκζεέα 

ηβμ Ώηηδεάμ  

17,77 

(ηΫηλδα) 

4,91 (ξαηβζά) 35,39 (ηΫηλδα) 
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πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ, ζνΰελδθσηεθκδ ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηκνμ πκν 

απαζξκζκτθηαδ ζηβθ δενηελκίΪγηδα εεπαέδενζβ. 

ΚΪηδ ηΫηκδκ νπκδβζυθκνθ εαδ κδ ηλεδμ ηεζΫηεμ (Νηαλάμ 2010, Tsigilis 2011, αδηά 

2011), ζηδμ κπκέεμ Ϋΰδθε ζτΰελδζβ δεέΰηαηκμ εεπαδδενηδευθ εαδ απσ ηδμ δτκ 

ίαγηέδεμ εεπαέδενζβμ, ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ηβμ πλπηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ 

θα παλκνζδΪακνθ ζηαηδζηδεΪ νοβζσηελεμ ηδηΫμ ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ, 

ΰεΰκθσμ πκν ηπκλεέ θα δδεαδκζκΰβγεέ ηε ηκ ηεΰαζτηελκ πλΪλδκ, ηα πελδζζσηελα 

ηηάηαηα εαδ ζξκζεέα πκν δδδΪζεκνθ εαδ ηδμ δνζεκζέεμ πκν πλκετπηκνθ απσ ηβθ 

επαθά ηε ηκνμ ηδελκτμ ηαγβηΫμ. Δ ηεΰαζτηελβ απκπλκζππκπκέβζβ ζηκνμ 

εαγβΰβηΫμ πλπηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ ηπκλεέ θα κθεέζεηαδ ζηκ σηδ κδ 

ζνΰεεελδηΫθκδ εεπαδδενηδεκέ ελΰΪακθηαδ ηε ηεΰΪζκ αλδγησ ηαγβηυθ, ζε πκζζΪ 

ζξκζεέα εαδ ηηάηαηα εαδ δεθ Ϋξκνθ πκζζΫμ δνθαησηβηεμ θα απκεηάζκνθ 

κνζδαζηδεΫμ ζξΫζεδμ ηε ηκνμ ηαγβηΫμ, αζζΪ εαδ ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ, εαδ  Ϋηζδ 

ζεδηκνλΰκτθ ηβξαθδεΪ εαδ απλσζππα. Σα νοβζσηελα επέπεδα πλκζππδεάμ 

επέηενιβμ ζηβθ πλπηκίΪγηδα εεπαέδενζβ κθεέζκθηαδ ζηβθ αέζγβζβ επδηνξέαμ πκν 

ίδυθκνθ κδ δΪζεαζκδ, αθκτ εδζπλΪηηκνθ ηβθ ενξαλέζηβζβ ηπθ ηδελυθ ηαγβηυθ 

(Νηαλάμ 2010). 

Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κδ παλΪΰκθηεμ πκν ζνηίΪζζκνθ ζηβθ πλσεζβζβ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ηπθ εεπαδδενηδευθ, ζτηθπθα ηε ηδμ ηεζΫηεμ ζηκ 

εζζβθδεσ εεπαδδενηδεσ ζτζηβηα εέθαδ κδ αεσζκνγκδ: 

 

α. Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

 

Φχιν: Οζκθ αθκλΪ ηκ θτζκ, β ζξΫζβ ηκν ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ 

ζηκνμ Ϋζζβθεμ εεπαδδενηδεκτμ ηβμ πλπηκίΪγηδαμ εαδ δενηελκίΪγηδαμ 

εεπαέδενζβμ θαέθεηαδ θα απκνζδΪαεδ εαδ θα γεπλεέηαδ πελδζηαζδαεά. ΓεθδεΪ κδ 

Έζζβθεμ Ϊθδλεμ εεπαδδενηδεκέ παλκνζδΪακνθ ξαηβζσηελβ ζνθαδζγβηαηδεά 

ειΪθηζβζβ, ξαηβζσηελβ απκπλκζππκπκέβζβ εαδ ηεΰαζτηελβ πλκζππδεά 

επέηενιβ απσ ηδμ ΰνθαέεεμ ζνθαδΫζθκνμ ηκνμ (ΚκζδΪδβμ 2000, Μκτακνλα 2005, 

ΛείΫθηβμ 2008, Νηαλάμ 2010), ΰεΰκθσμ πκν ζνηθπθεέ ηε ηβθ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα, 

εαδ ηπκλεέ θα δδεαδκζκΰβγεέ απσ ηκ σηδ κδ ΰνθαέεεμ εέθαδ πδκ ζνθαδζγβηαηδεΫμ 

απσ ηκνμ Ϊθδλεμ, σηδ επδηεζκτθ πκζζαπζκτμ λσζκνμ (εαλδΫλα, ζπέηδ, ηβηΫλα, 

ζτανΰκμ), ζνθδΫκθηαδ πελδζζσηελκ ηε ηκνμ ηαγβηΫμ ηκνμ εαδ αθαζαηίΪθκνθ 

ζδΰσηελεμ δδενγνθηδεΫμ γΫζεδμ απ’ σηδ κδ Ϊθδλεμ, ηε απκηΫζεζηα θα ηβθ Ϋξκνθ 

πλκθσηδα, σππμ κδεκθκηδεΪ εέθβηλα, ανηκθκηέα εαδ εκδθπθδεά εαηαιέπζβ 

(Πκζνξλσθβ 2010). 

Ζιηθία: ζκθ αθκλΪ ηβθ βζδεέα ίλΫγβεε ζε ηΫζζελδμ ηεζΫηεμ ζνζξΫηδζβ ηβμ ηε ηδμ 

ζνθδζηυζεμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ( Μκτακνλα 2005, Παπαζηνζδαθκτ 

2007, Νηαλάμ 2010, ΥαλαζΪηπκνμ 2012). Πδκ ζνΰεεελδηΫθα σζκ ηεΰαζυθεδ β 

βζδεέα, ηεδυθεηαδ β ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ εαδ β απκπλκζππκπκέβζβ εαδ 

ανιΪθεηαδ β πλκζππδεά επέηενιβ ηπθ Βζζάθπθ εεπαδδενηδευθ., ΰεΰκθσμ πκν 

ζνηθπθεέ ηε ηδμ ηεζΫηεμ ηβμ δδεγθκτμ ίδίζδκΰλαθέαμ, κδ κπκέεμ αθαθΫλκνθ σηδ κδ 
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εεπαδδενηδεκέ βζδεέαμ 30-40 εηυθ πζάηηκθηαδ πελδζζσηελκ. Οδ θεσηελκδ 

επαΰΰεζηαηέεμ εεπαδδενηδεκέ παλκνζδΪακνθ ηεΰαζτηελα πκζκζηΪ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ, ηε ετλδκ αέηδκ ηβθ δδΪοενζβ ηπθ πλκζδκεδυθ ηκνμ (ΚαθηΪμ 1995). 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Οζκθ αθκλΪ ηβθ κδεκΰεθεδαεά εαηΪζηαζβ, ζτηθπθα ηε 

ηδμ ηεζΫηεμ, κδ Ϊΰαηκδ Έζζβθεμ εεπαδδενηδεκέ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελβ 

ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ (Νηαλάμ 2010), νοβζσηελβ απκπλκζππκπκέβζβ 

(Παΰκλκπκτζκν 2002, ΛείΫθηβμ 2008, Νηαλάμ 2010, ΐαζδζσπκνζκμ 2012) εαδ 

ξαηβζσηελκ επέπεδκ πλκζππδευθ επδηενΰηΪηπθ (Νηαλάμ 2010, Παΰκλκπκτζκν 

2002), ζε ζτΰελδζβ ηε ηκνμ Ϋΰΰαηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηε παδδδΪ, ζηκνμ κπκέκνμ β 

κδεκΰΫθεδα παέαεδ ζβηαθηδεσ νπκζηβλδεηδεσ λσζκ ζηβθ απά ηκνμ, ίκβγυθηαμ ηκνμ 

θα αθηδηεηππέζκνθ ηε αδζδκδκιέα ηα πλκίζάηαηα εαδ θα ηεηλδΪζκνθ ηβθ 

ελΰαζδαεά ηκνμ Ϋθηαζβ (Antoniou 1999, Bakker 2000). 

Δθπαηδεπηηθά πξνζφληα: Οζκθ αθκλΪ ηκ επέπεδκ ησλθπζβμ, κδ ηεζΫηεμ Ϋδεδιαθ 

σηδ κδ Ϋζζβθεμ εεπαδδενηδεκέ ηε επδπζΫκθ πλκζσθηα (ηεηαπηνξδαεσ, 

ηεηεεπαέδενζβ) παλκνζδΪακνθ ηεΰαζτηελα επέπεδα εικνγΫθπζβμ απσ εεεέθκνμ 

ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ πκν εέθαδ ζδΰσηελκ ηκλθπηΫθκδ (Παΰκλκπκτζκν 2002, 

Μκτακνλα 2005, Νηαλάμ 2010). Οδ ζνΰεεελδηΫθκδ επαΰΰεζηαηέεμ αθαζαηίΪθκνθ 

νπετγνθεμ γΫζεδμ εαδ Ϋξκνθ ηεΰαζτηελεμ πλκζδκεέεμ απσ ηβθ δκνζεέα ηκνμ, εαδ 

σηαθ ανηΫμ δεθ δεαθκπκδκτθηαδ θδυγκνθ δδδαέηελα απκΰκβηενηΫθκδ (Maslach 1982, 

Pines 1993). Βιαέλεζβ απκηεζεέ ηέα ηεζΫηβ (ΜδεΫζβμ 2010), β κπκέα ηεζΫηβζε 46 

ζξκζδεκτμ ζνηίκτζκνμ ηβμ πλπηκίΪγηδαμ εαδ δενηελκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ εαδ 

Ϋδεδιε σηδ β επδπζΫκθ επδησλθπζβ ηπθ ζξκζδευθ ζνηίκτζπθ ζηβθ εεπαέδενζβ 

εθβζέεπθ εέξε αλθβηδεά ζνζξΫηδζβ ηε ηβθ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ εαδ ηβθ 

απκπλκζππκπκέβζβ εαδ γεηδεά ζνζξΫηδζβ ηε ηβθ Ϋζζεδοβ πλκζππδευθ 

επδηενΰηΪηπθ. 

 

β. Δξγαζηαθνί παξάγνληεο 

   

Οδ παλΪΰκθηεμ ηκν ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ πκν ηπκλεέ θα κδβΰάζκνθ ζε 

επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ζηβθ ξυλα ηαμ ζτηθπθα ηε ηδμ 

εζζβθδεΫμ ηεζΫηεμ εέθαδ ΰδα ηβθ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ β Ϋζζεδοβ 

επαΰΰεζηαηδεάμ δεαθκπκέβζβμ ηκν ελΰαακηΫθκν (ΚκνζηΫζδκμ 2001, Νηαλάμ 2010, 

ΓδαθθδΪ 2011), κδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ (αληαδκπκτζκν 2010), β ηβ νπκζηβλδεηδεά 

ζνηπελδθκλΪ ηκν Αδενγνθηά (αδηά 2011), β ηβ ζνθελΰαζέα ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ 

εεπαδδενηδεκτμ, β Ϋζζεδοβ ξλσθκν εαδ κδ ξαηβζΫμ κδεκθκηδεΫμ απκζαίΫμ (ΛείΫθηβμ 

2008), εαγυμ εαδ κ ηβ Ϋζεΰξκμ ηβμ ελΰαζέαμ (Νηαλάμ 2010). 

ζκθ αθκλΪ ηβθ απκπλκζππκπκέβζβ ηπθ εζζάθπθ εεπαδδενηδευθ ζε ζξΫζβ ηε 

ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ ανηά ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ ηΪιβ (ηε νοβζσηελβ 

απκπλκζππκπκέβζβ ζε ανηκτμ πκν δδδΪζεκνθ ζε ηδελσηελεμ ηΪιεδμ) 

(Παΰκλκπκτζκν 2002), ηβθ επαΰΰεζηαηδεά δεαθκπκέβζβ ηκν ελΰαακηΫθκν 

(αλθβηδεά ζνζξΫηδζβ ηε ηβθ έδδα ηβ δκνζεδΪ, ηκθ πλκρζηΪηεθκ εαδ ηκθ κλΰαθδζησ 

πμ κζσηβηα) (Koustelios 2001), ηδμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ (πλΪλδκ, αλδγησμ 
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ηαγβηΪηπθ) (Μκτακνλα 2005, ΥαλαζΪηπκνμ 2012), ηβθ Ϋζζεδοβ νπκζηβλδεηδεάμ 

ζνηπελδθκλΪμ ηκν δδενγνθηά εαδ ηβθ ηβ ζνθελΰαζέα  ηεηαιτ ηπθ ζνθαδΫζθπθ 

(αδηβ 2011) εαδ ηκθ ηβ Ϋζεΰξκ ηβμ ελΰαζέαμ απσ ηκθ εεπαδδενηδεσ (Νηαλάμ 2010). 

ΣΫζκμ β πλκζππδεά επέηενιβ ζξεηέαεηαδ γεηδεΪ ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά δεαθκπκέβζβ 

ηκν Ϋζζβθα εεπαδδενηδεκτ (β έδδα β ελΰαζέα εαδ κ κλΰαθδζησμ πμ κζσηβηα) 

(Koustelios 2001), ηε ηκθ ίαγησ ζαθάθεδαμ ηκν λσζκν ηκν εεπαδδενηδεκτ 

(Παπαζηνζδαθκτ 2007), ηβθ νπκζηβλδεηδεά ζνθελΰαζέα εαδ ηβθ ζνθελΰαηδεσηβηα 

ηεηαιτ ηπθ ζνθαδΫζθπθ (αδηά 2011). 

 

γ. Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο  

 

ζκθ αθκλΪ ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ πκν ζνηίΪζζκνθ ζηβθ 

αθΪπηνιβ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζηκνμ Ϋζζβθεμ εεπαδδενηδεκτμ , κδ ηεζΫηεμ 

Ϋδεδιαθ σηδ β ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ ζξεηέαεηαδ γεηδεΪ ηε ηκ εκδθπθδεσ Ϊΰξκμ 

εαδ ηβθ αλθβηδεά νπκζηάλδιβ (ΐαζδζσπκνζκμ 2012), ηε ηκ εαηαγζδπηδεσ 

ζνθαέζγβηα εαδ ηβθ επδίλαδνθηδεά ζπηαηδεά δλαζηβλδσηβηα  εαδ αλθβηδεΪ ηε ηκ 

γεηδεσ ζνθαέζγβηα εαδ ηκθ ίαγησ ζαθάθεδα  λσζπθ (Παπαζηνζδαθκτ 2007). 

Δ απκπλκζππκπκέβζβ ζξεηέαεηαδ γεηδεΪ ηε ηκ εκδθπθδεσ Ϊΰξκμ, ηβθ αλθβηδεά 

νπκζηάλδιβ εαδ ηβθ εθζνθαδζγβηαηδεά νπκζηάλδιβ (ΐαζδζσπκνζκμ 2012), σππμ 

επέζβμ εαδ ηε ηκ δδαπλκζππδεσ ζνθαέζγβηα εαδ ηκθ ίαγησ ζτΰελκνζβμ λσζπθ. 

(Παπαζηνζδαθκτ 2007). ηβθ ηεζΫηβ ηβμ Μκτακνλα 2005 θΪθβεε σηδ κδ 

εεπαδδενηδεκέ κδ κπκέκδ  παλκνζδΪακνθ ηΫηλδα ά ζκίαλΪ πλκίζάηαηα νΰεέαμ, 

παλκνζδΪακνθ εαδ νοβζσηελβ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ, ΰεΰκθσμ πκν ζνηθπθεέ 

ηε ηβθ δδαπέζηπζβ σηδ κδ ελΰαασηεθκδ πκν Ϋξκνθ πκζζκτμ πλκζππδεκτμ 

εθελΰεδαεκτμ  πσλκνμ, Ϋξκνθ εαζά νΰεέα, εέθαδ δεαθκέ εαδ αδζδσδκικδ, εαδ ζδΰσηελκ 

επδλλεπεέμ ζηκ ζηλεμ εαδ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ (Greenglass 2008). 

τΰελδζβ ηεηαιτ ηπθ δτκ ητππθ αΰπΰάμ (εεπαδδενηδεκέ ΰεθδεάμ εαδ εδδδεάμ 

αΰπΰάμ) πλαΰηαηκπκδάγβεε ζε ηλεδμ ηεζΫηεμ ηβμ εζζβθδεάμ ίδίζδκΰλαθέαμ 

(Κσεεδθκμ 2003, ΚκζδΪδβμ 2000, ΠαηζΪζβμ 2010), σπκν ειεηΪζηβεαθ 

εεπαδδενηδεκέ πλπηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ. ηδμ δτκ ηεζΫηεμ ίλΫγβεε σηδ κδ 

εεπαδδενηδεκέ ΰεθδεάμ αΰπΰάμ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ απσ ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηκνμ ηβμ εδδδεάμ αΰπΰάμ (ΚκζδΪδβμ 2000, 

ΠαηζΪζβμ 2010), ΰεΰκθσμ πκν ηπκλεέ θα δδεαδκζκΰβγεέ απσ ηκ σηδ κδ 

εεπαδδενηδεκέ εδδδεάμ αΰπΰάμ Ϋξκνθ εαζτηελβ επέΰθπζβ ηκν Ϋλΰκν πκν Ϋξκνθ θα 

επδηεζΫζκνθ, εαγυμ εαδ ηπθ απκδεεηυθ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ, ηε απκηΫζεζηα θα 

Ϋξκνθ ζδΰσηελεμ πδγαθσηβηεμ θα εηθαθέζκνθ ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ απσ ηβθ 

ελΰαζέα ηκνμ εαδ αλθβηδεΪ ενθδεΪ αδζγάηαηα ΰδα ηκνμ ηαγβηΫμ ηκνμ. Χζησζκ κδ 

ηεζΫηεμ ΰδα ηκ ζνΰεεελδηΫθκ γΫηα ζηβθ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα δδέζηαθηαδ, Ϊζζεμ δεθ 

αθαθΫλκνθ ζβηαθηδεΫμ δδαθκλΫμ αθΪηεζα ζηδμ δτκ κηΪδεμ εεπαδδενηδευθ: εδδδεάμ 

εαδ ΰεθδεάμ αΰπΰάμ (Olson J et al  1982), εαδ Ϊζζεμ νπκδεδεθτκνθ σηδ β ζνθεξάμ 

επαθά ηε εδδδεΪ παδδδΪ πλκεαζεέ πελδζζσηελβ εσππζβ (Beck CL et al 1983), 

απκηΫζεζηα πκν αθαδεέξγβεε εαδ ζηβθ ηεζΫηβ ηκν Κσεεδθκν ηκ 2003, κ κπκέκμ 
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απΫδεδιε σηδ ηεηαιτ 745 εεπαδδενηδευθ πλπηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ ΰεθδεάμ εαδ 

εδδδεάμ αΰπΰάμ, ανηκέ πκν αζξκζκτθηαδ ηε ηβθ εδδδεά αΰπΰά παλκνζέαααθ 

νοβζσηελα επέπεδα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ. 

 

Αζιεηηζκφο  

 

ΚαηΪ ηβθ Ϋλενθα ηαμ ζηκθ ξυλκ ηκν αγζβηδζηκτ αθενλΫγβεαθ πΫθηε (5) ηεζΫηεμ 

πκν πλαΰηαηκπκδάγβεαθ ζε Ϋζζβθεμ ελΰαασηεθκνμ. Ώπσ ανηΫμ κδ ηΫζζελδμ (4) 

αθκλκτζαθ πλκπκθβηΫμ πκδκζθαέλκν, εαζαγκζθαέλδζβμ, πεηκζθαέλδζβμ εαδ 

εζαζζδεκτ αγζβηδζηκτ, β ηέα (1) ηεζΫηβ ελΰαακηΫθκνμ ζε αγζβηδεΪ ζηΪδδα. 

(πέθαεαμ Γ).  

 

Πίλαθαο Ε. ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε ελΰαασηεθκνμ ζηκθ αγζβηδεσ 

ξυλκ. 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖΜΑ-

ΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧΠΟ-

ΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ 

(Μ.Ο) 

ΚαλαηπΪ-

ηζκμ 2004  

164 

πλκπκθβηΫμ 

εζαζδεκτ 

αγζβηδζηκτ  

18,14 (ηΫηλδα) 5,25 (ξαηβζά) 40,12 (ξαηβζά) 

Ώπκζηκζέ-

δβμ Ν 2004 

170 

 πλκπκθβηΫμ εα-

ζαγκζθαέλδζβμ, 

118 

πλκπκθβηΫμ 

πεηκζθαέλδζβμ 

164 

πλκπκθβηΫμ 

εζαζδεκτ 

αγζβηδζηκτ 

18,51 (ηΫηλδα) 

 (ΰδα ηκνμ 

πλκπκθβηΫμ 

πεηκζθαέλδ-

ζβμ) 

6,36 (ξαηβζά) 37,65 (ξαηβζά) 

Ώπκζηκζέ-

δβμ 2007 

170 

πλκπκθβηΫμ 

εαζαγκζθαέ-

λδζβμ  

20,12 (ηΫηλδα) 9,68 (ηΫηλδα) 39,78 (ξαηβζά) 

Koustelios 

2009 

163 

ελΰαασηεθκδ ζε 

δβησζδα αγζβ-

ηδεΪ εΫθηλα 

10,90 

(ξαηβζά) 

4,36 (ξαηβζά) 29,17 (νοβζά) 

Koustelios 

2010 

132 

πλκπκθβηΫμ 

πκδκζθαέλκν  

14,76 

(ξαηβζά) 

5,96 (ξαηβζά) 39,7 (ξαηβζά) 



 

153 
 

Παλαηβλεέηαδ σηδ κδ Έζζβθεμ  πλκπκθβηΫμ εαζαγκζθαέλδζβμ παλκνζδΪακνθ 

νοβζσηελα επέπεδα ηπθ δδαζηΪζεπθ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ 

(ζνθαδζγβηαηδεά ειΪθηζβζβ εαδ απκπλκζππκπκέβζβ) ζνΰελδθσηεθκδ ηε ηδμ Ϊζζεμ 

εαηβΰκλέεμ πλκπκθβηυθ (πκδκζθαέλκν, πεηκζθαέλδζβμ εαδ εζαζζδεκτ 

αγζβηδζηκτ) εαδ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζε αγζβηδεΪ εΫθηλα. ΚΪηδ ηΫηκδκ ηπκλεέ θα 

κθεέζεηαδ ζηκ ΰεΰκθσμ σηδ κδ πλκπκθβηΫμ εαζαγκζθαέλδζβμ πκν ηεζεηάγβεαθ 

ελΰΪακθηαθ  ζε εαηβΰκλέα εγθδεκτ επδπΫδκν εαδ εέθαδ β ετλδα ελΰαζέα ηκνμ 

(Ώπκζηκζέδβμ 2007), ζε αθηέγεζβ ηε ηκνμ πλκπκθβηΫμ πκδκζθαέλκν πκν β 

πλκπκθβηδεά δεθ άηαθ ηκ ετλδκ επΪΰΰεζηα ηκνμ εαδ πλκπκθκτζαθ κηΪδεμ 

ελαζδηεξθδεκτ επδπΫδκν (Koustelios 2010), ηκνμ πλκπκθβηΫμ πεηκζθαέλδζβμ εαδ 

εζαζζδεκτ αγζβηδζηκτ πκν επέζβμ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν πλκπκθβηά δεθ απκηεζκτζε 

ηβθ ετλδα ελΰαζέα ηκνμ (ΚαλαηπΪηζκμ 2004, Ώπκζηκζέδβμ 2004), εαδ ηκνμ 

ελΰαασηεθκνμ ζηα αγζβηδεΪ εΫθηλα, κδ κπκέκδ άηαθ ενλέπμ επκξδαεκέ ελΰαασηεθκδ. 

Σκ ΰεΰκθσμ σηδ β επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ανιΪθεδ ηε ηκ νοβζσηελκ αΰπθδζηδεσ 

επέπεδκ εαδ ηκθ ανιβηΫθκ θσληκ ελΰαζέαμ ζνηθπθεέ ηε ηα δεδκηΫθα ηβμ δδεγθκτμ 

ίδίζδκΰλαθέαμ. 

Πδκ ζνΰεεελδηΫθα ΰδα ηκνμ πλκπκθβηΫμ εαζαγκζθαέλδζβμ  (Ώπκζηκζέδβμ 2010), 

αθενλΫγβεε σηδ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ 

εαδ απκπλκζππκπκέβζβμ σηαθ ελΰΪακθηαδ ζε κηΪδεμ νοβζσηελκν αΰπθδζηδεκτ 

επδπΫδκν, ηε πδγαθσηελα αέηδα ηβθ ζτΰελκνζβ ηπθ λσζπθ, ηκ πδεζηΫθκ 

αΰπθδζηδεσ πλσΰλαηηα εαδ ηα νοβζσηελα κδεκθκηδεΪ κθΫζβ πκν ηκνμ απκθΫλεδ ηκ 

επΪΰΰεζηα (Goodger K 2007), σππμ επέζβμ εαδ νοβζσηελα επέπεδα 

απκπλκζππκπκέβζβμ ζε ανηκτμ πκν ελΰΪακθηαδ ΰδα πλυηβ θκλΪ, ζε ζτΰελδζβ 

ηε ηκνμ πλκπκθβηΫμ εαζαγκζθαέλδζβμ πκν ελΰΪακθηαθ πελδζζσηελα ηε 5 Ϋηβ. 

Παλσηκδα δδαπέζηπζβ εαδ ΰδα ηκνμ πλκπκθβηΫμ εζαζζδεκτ αγζβηδζηκτ ηε ηκνμ 

ηδελσηελκνμ ζε βζδεέα (41-45 εηυθ) θα παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα 

ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ εαδ πλκζππδεάμ επέηενιβμ ζε ζξΫζβ ηε ηκνμ 

ηεΰαζτηελκνμ ζε βζδεέα, κδ κπκέκδ πδγαθσθ θα Ϋξκνθ απκδεξγεέ ππμ δεθ 

νπΪλξκνθ πζΫκθ κνζδαζηδεΫμ ενεαδλέεμ αθκδδεάμ ειΫζδιβμ ηκνμ εαδ β απκεηβγεέμ 

εηπεδλέα ηκνμ κδβΰεέ ζε πδκ αζθαζά αθηδηεηυπδζβ ηκν Ϊΰξκνμ πκν ίδυθκνθ εαηΪ 

ηβθ δδΪλεεδα ηπθ αΰυθπθ (ΚαλαηπΪηζκμ 2004). Σκ ΰεΰκθσμ σηδ κδ θεσηελκδ 

πλκπκθβηΫμ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα ζνθαδζγβηαηδεάμ  ειΪθηζβζβμ 

ζνηθπθεέ ηε ηα δεδκηΫθα ηβμ δδεγθκτμ ίδίζδκΰλαθέαμ (Goodger 2007). 

ζκθ αθκλΪ ηκνμ Έζζβθεμ ελΰαασηεθκνμ ζηα αγζβηδεΪ εΫθηλα κ Koustelios et al 

2009 Ϋδεδιε σηδ ηκ ηΫΰεγκμ ηκν αγζβηδεκτ εΫθηλκν επβλεΪαεδ ηδμ ζνθδζηυζεμ ηβμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ, ηε ανηκτμ πκν απαζξκζκτθηαδ ζε ηεΰΪζα αγζβηδεΪ 

εΫθηλα θα παλκνζδΪακνθ νοβζσηελα επέπεδα ζνθαδζγβηαηδεάμ ειΪθηζβζβμ εαδ 

ξαηβζσηελα επέπεδα πλκζππδεάμ επέηενιβμ, ΰεΰκθσμ πκν ηπκλεέ θα 

δδεαδκζκΰβγεέ απσ ηβθ πκζνπζκεσηελβ δκηά ηκν ηεΰαζτηελκν αγζβηδεκτ εΫθηλκν 

πκν ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζε εαεά επδεκδθπθέα ηε ηκνμ ζνθαδΫλθκνμ, 

αζζβζκεπδεΪζνοβ ηπθ λσζπθ εαδ ηδελά ελΰαζδαεά νπκζηάλδιβ.  

 



 

154 
 

Αζθάιεηα - Γηθαηνζχλε  

 

ηκθ ηκηΫα ηβμ αζθΪζεδαμ εαδ ηβμ δδεαδκζτθβμ ίλΫγβεαθ Ϋιδ ηεζΫηεμ πκν 

αθκλκτζαθ Ϋζζβθεμ ελΰαασηεθκνμ, κδ ηλεέμ απσ ηδμ κπκέεμ αθκλκτζαθ 

ελΰαασηεθκνμ ζε ζπθλκθδζηδεΪ δδλτηαηα, δτκ ηεζΫηεμ αζξκζάγβεαθ ηε ηβθ 

επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ηπθ εζζάθπθ αζηνθκηδευθ εαδ ηέα ηεζΫηβ ηε ηκθ 

δδεβΰκλδεσ εζΪδκ ηβμ Θεζζαζκθέεβμ (πέθαεαμ Δ) 

 

Πίλαθαο Ζ. ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε ελΰαασηεθκνμ ζηκθ ηκηΫα 

ηβμ αζθΪζεδαμ - δδεαδκζτθβμ. 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖΜΑ- 

ΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧΠΟ-

ΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ  

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ  

(Μ.Ο) 

Μαΰΰδυ-

λκν 2007 

136 

αζηνθκηδεκμ 

Αεθ αθαθΫλεδ Αεθ αθαθΫλεδ Αεθ αθαθΫλεδ 

Υζπηκτ 

Μ 2010 

59 

ζπθλκθδζηδεκέ 

νπΪζζβζκδ ζηδμ 

θνζαεΫμ 

Ώζδεαλθαζζκτ 

εαδ ΝεαπκζΫπμ  

25,2 (ηΫηλδα) 14,39 (νοβζά) 21,96 (νοβζά)  

ΚκνζδελΪ-

εβμ Γ 2010 

232 

ελΰαασηεθκδ 

ζε 13 

εαηαζηάηα-ηα 

ελΪηβζβμ 

26,3% (νοβζά)   51,5% (νοβζά) 13,4% (νοβζά) 

ΣαηπΪεβ 

Π 

2010 

124 

αζηνθκηδεκέ 

ζηβθ ΚΫλενλα  

19% (νοβζά) 46% (νοβζά) 63% (νοβζά) 

Ϊζηαθ 

2010 

92 δδεβΰσλκδ 

ηβμ 

Θεζζαζκθέεβμ 

20,8 (ηΫηλδα) 8,73 (ηΫηλδα) 22,0 (νοβζά) 

Καλαέ-

ζεκμ 

2011 

94 ζπθλκθδ-

ζηδεκέ 

νπΪζζβζκδ  

ζηκ 

εαηΪζηβηα 

ελΪηβζβμ 

Κκλνδαζζκτ 

23,56 (ηΫηλδα) 13,15 (ηΫηλδα-

νοβζά) 

33,43 (ηΫηλδα) 
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τηθπθα ηε ηα ζηκδξεέα ηκν Τπκνλΰεέκν Αδεαδκζτθβμ, ΑδαθΪθεδαμ εαδ 

Ώθγλυπδθπθ ΑδεαδπηΪηπθ  ηκθ ΕαθκνΪλδκ ηκν 2009 ελαηκτθηαθ 11.736 Ϊηκηα ζε 

θνζαεΫμ, εθυ ζτηθπθα ηε ηα ζηκδξεέα ηβμ Οηκζπκθδέαμ ηπθ ζπθλκθδζηδευθ 

νπαζζάζπθ ηκθ Ώπλέζδκ ηκν 2006 νπβλεηκτζαθ 2028 ελΰαασηεθκδ πμ πλκζππδεσ 

θτζαιβμ (ΚκνζδελΪεβμ 2010). ηδμ ηεζΫηεμ πκν αθκλκτζαθ ηκνμ Ϋζζβθεμ 

ζπθλκθδζηδεκτμ νπαζζάζκνμ (πέθαεαμ Β) δδαπδζηυγβεε σηδ κδ ζνθδζηυζεμ ηβμ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ενηαέθκθηαδ απσ ηΫηλδα πμ νοβζΪ επέπεδα, ηε ηβθ 

βζδεέα θα απκηεζεέ ηκθ ζβηαθηδεσηελκ παλΪΰκθηα ζνζξΫηδζβμ (σζκ ανιΪθεδ β 

βζδεέα, ηεΰαζυθεδ εαδ β επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ), 

απκηΫζεζηα πκν ζνηθπθεέ ηε κλδζηΫθεμ δδεγθεέμ ηεζΫηεμ (Black 2001, Morgan et 

al 2002, Keinan et al 2007). Χζησζκ εΪπκδεμ Ϊζζεμ ηεζΫηεμ ηβμ δδεγθκτμ 

ίδίζδκΰλαθέαμ πκν ηεζΫηβζαθ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ηπθ 

ζπθλκθδζηδευθ νπαζζάζπθ γεπλκτθ σηδ εΪηδ ηΫηκδκ δεθ εέθαδ απσζνηα ιεεΪγαλκ( 

Schaufeli et al 2000). Ώνηά β ηβ ιεεΪγαλβ ζξΫζβ θαέθεηαδ εαδ ζηβθ ηεζΫηβ ηκν 

ΚκνζδελΪεβ κ κπκέκμ ειΫηαζε 232 ελΰαασηεθκνμ ζε 13 εαηαζηάηαηα ελΪηβζβμ ηβμ 

ΒζζΪδαμ εαδ εαηΫζβιε ζηκ ζνηπΫλαζηα σηδ κδ ηεΰαζτηελκδ ζε βζδεέα ελΰαασηεθκδ 

ζε ανηΪ ηα εαηαζηάηαηα ελΪηβζβμ Ϋξκνθ δζξνλσηελκ αέζγβηα πλκζππδευθ 

επδηενΰηΪηπθ εαδ ηδελσηελβ απκπλκζππκπκέβζβ, ετλβηα πκν ηπκλεέ θα 

δδεαδκζκΰβγεέ απσ ηκ ΰεΰκθσμ σηδ β ζνζζπλενηΫθβ εηπεδλέα εαδ ηκ σηδ 

πζβζδΪακνθ ζηκ ηΫζκμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ ηκνμ εαλδΫλαμ, αθεθσμ ηκνμ 

δδενεκζτθεδ θα εεηδηάζκνθ γεηδεΪ ηβθ γβηεέα ηκνμ εαδ αθεηΫλκν θα 

αθηδηεηππέζκνθ ηε δδαθκλεηδεσ ηλσπκ ηκνμ ελαηκτηεθκνμ.  

ζκθ αθκλΪ ηπθ ξυλκ ηβμ Βζζβθδεάμ Ώζηνθκηέαμ εαδ ηκ πκζκζησ 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ πκν ανησμ ίδυθεδ κδ ηεζΫηεμ Ϋδεδιαθ σηδ ενηαέθεηαδ 

ζε ηΫηλδα επέπεδα, ζβηαθηδεκτμ παλΪΰκθηεμ ηκ θτζκ, ηβθ κδεκΰεθεδαεά 

εαηΪζηαζβ, ηα Ϋηβ νπβλεζέαμ, ηκθ ίαγησ, ηκ ηκηΫα νπβλεζέαμ εαδ ηβθ ΰεθδεά 

δνζαλΫζεεδα απσ ηκ επΪΰΰεζηα (Μαΰΰδυλκν 2007, ΣαηπΪεβ 2008). 

Πδκ ζνΰεεελδηΫθα νοβζσηελβ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ίδυθκνθ κδ ΰνθαέεεμ 

εζζβθέδεμ αζηνθκηδεκέ (πδγαθσθ ζσΰπ επδπλσζγεηπθ νπενγνθκηάηπθ ζηκ ζπέηδ), 

κδ Ϊΰαηκδ αζηνθκηδεκέ (πδγαθσθ ζσΰπ ηδελσηελκν νπκζηβλδεηδεκτ κδεκΰεθεδαεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ), κδ αζηνθκηδεκέ νοβζσηελκν ηκλθπηδεκτ επδπΫδκν (πδγαθσθ ζσΰπ 

ηπθ νοβζσηελπθ πλκζδκεδυθ πκν δεθ εεπζβλυθκθηαδ), κδ θεσηελκδ αζηνθκηδεκέ 

(πδγαθσθ ζσΰπ Ϋζζεδοβμ επαΰΰεζηαηδεάμ πεέλαμ) εαδ κδ αζηνθκηδεκέ πκν 

ελΰΪακθηαδ ζε ΰλαθεέα ζαθ εζπηελδεκτμ ξυλκνμ (πδγαθσθ ζσΰπ ηβμ Ϋζζεδοβμ 

αθαηλκθκδσηβζβμ εαδ εκδθπθδεάμ ζηάλδιβμ απσ πλκρζηαηΫθκνμ εαδ ηκν θηπξκτ 

εκδθπθδεκτ εζέηαηκμ). 

ηκθ ηκηΫα ηπθ δδεβΰσλπθ ίλΫγβεε ηδα ηεζΫηβ πκν αθκλκτζε 92 δδεβΰσλκνμ ζηβθ 

Θεζζαζκθέεβ (Ϊζηαθ 2010), ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ κπκέαμ άηαθ σηδ κδ δδεβΰσλκδ 

ηκν δεέΰηαηκμ παλκνζδΪακνθ ηΫηλδα επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ ζε αθηέγεζβ ηε 

ηβθ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα, β κπκέα αθαθΫλεδ σηδ κ ηκηΫαμ ηκνμ ξαλαεηβλέαεηαδ απσ 

νοβζΪ πκζκζηΪ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ (Jackson et al 1987). Δ δδαθκλΪ 
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ανηά πδγαθσθ θα ηπκλεέ θα ειβΰβγεέ απσ ηκ σηδ ηκ πελδίΪζζκθ ζηβθ ξυλα ηαμ δεθ 

εέθαδ ησζκ αθηαΰπθδζηδεσ. 

Βπέζβμ κδ Ϊΰαηκδ δδεβΰσλκδ ηκν δεέΰηαηκμ παλκνζδΪακνθ νοβζσηελβ 

απκπλκζππκπκέβζβ εαδ ζδΰσηελα πλκζππδεΪ επδηετΰηαηα απσ ηκνμ Ϋΰΰαηκνμ 

ζνθαδΫλθκνμ ηκνμ, ετλβηα πκν ζνηθπθεέ ηε ηβ δδεγθά ίδίζδκΰλαθέα (Innstrand et 

al 2008), εΪηδ ηκ κπκέκ δζξτεδ εαδ ΰδα ηκνμ θεσηελκνμ ζε βζδεέα δδεβΰσλκνμ ηκν 

δεέΰηαηκμ (Meltzer 1982). 

Χζησζκ ΰδα πδκ αζθαζά ζνηπελΪζηαηα ηεηαιτ ηπθ εζζάθπθ  ελΰαακηΫθπθ ζηκθ 

ηκηΫα ηβμ αζθΪζεδαμ εαδ ηβμ δδεαδκζτθβμ, σζκθ αθκλΪ ηα επέπεδα 

επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ πκν ίδυθκνθ,  απαδηκτθηαδ επδπζΫκθ ηεζΫηεμ. 

 

Αιιεο Καηεγνξίεο Δξγαδνκέλσλ 

 

Πίλαθαο Θ.  ΜεζΫηεμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ ζε Ϋζζβθεμ ελΰαακηΫθκνμ ζε 

δδΪθκλεμ εδδδεσηβηεμ 

 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΗΓΜΑ  ΤΝΑΗΘΖΜΑ-

ΣΗΚΖ 

ΔΞΑΝΣΛΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΑΠΟΠΡΟΧ-

ΠΟΠΟΗΖΖ 

(Μ.Ο) 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ  

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ  

(Μ.Ο) 

Kondylis 

2004 

126 ελΰαασηεθκδ ζε 

ηλΪπεαεμ, αζθαζδ-

ζηδεΫμ εαδ 

θανηδζδαεΫμ εηαδλεέεμ 

25,8 (ηΫηλδα) Αεθ 

αθαθΫλεδ 

Αεθ αθαθΫλεδ 

Σαάηα 

2005 

60 ελΰαασηεθκδ ζε 

ΟΣΒ ελλυθ εαδ 

Ώδΰέκν, Eurobank 

Ρεγτηθκν εαδ 

Βπδηεζβηάλδκ 

Ρεγτηθκν 

24,21 (ηΫηλδα) 9,45 (ηΫηλδα) 17,92 (ηΫηλδα) 

Togia 

2005 

136 

ίδίζδκγβεκθσηκδ 

ξαηβζά ξαηβζά ξαηβζά 

ΣζΪεπ-

θαμ 2005 

32 ελΰαασηεθκδ (δδ-

κδεβηδεσ πλκζππδ-

εσ) ζηα Νκζκεκ-

ηεέα Φζυλδθαμ εαδ 

Πηκζεηαέδαμ 

16,38 (ηΫηλδα) 5,28 (ηΫηλδα) 35,63 (ξαηβζά) 

ΚπζηΪ-

εβμ 2008 

180 ελΰαασηεθκδ ζε 

δδδπηδεά ηλΪπεαα 

ζηβθ Ώηηδεά 

32,70 (νοβζά) 18,16 

(νοβζά) 

35,67 (ηΫηλδα-

νοβζά) 

Πκζνξλσ

θβ 2010 

118 ελΰαασηεθκδ ζε 

αζνζέδα 

εαηαζηβηΪηπθ 

ζδαθδεάμ πυζβζβμ 

15,03 (ηΫηλδα) 4,62 

(ξαηβζά) 

37,20 (ξαηβζά) 
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Mantelou 

2010 

Βλΰαασηεθκδ ζε 

ηλΪπεαα 

Αεθ αθαθΫλεδ Αεθ αθαθΫλεδ Αεθ αθαθΫλεδ 

ΓδαθθδΪ 

2011 

35 ελΰαασηεθκδ πμ 

ζνθκδκέ 

εαηαζεβθυζεπθ 

60,00% 77,10% 74,30% 

Κδπεθάμ 

2011 

144 πδζσηκδ ζηβθ 

111 ΠηΫλνΰα 

ΜΪξβμ 

ΜΫηλδα  ΜΫηλδα  ηΫηλδα 

 

ηκθ πέθαεα Θ Ϋξκνθ εαηαΰλαθεέ κδ ηεζΫηεμ πκν αθκλκτθ Ϋζζβθεμ ελΰαασηεθκνμ 

ζε δδΪθκλκνμ Ϊζζκνμ ηκηεέμ (εεησμ ηκν ηκηΫα ηβ Τΰεέαμ, ηβμ Βεπαέδενζβμ, ηκν 

Ώγζβηδζηκτ εαδ ηβμ ΏζθΪζεδαμ). Αεθ εέθαδ ετεκζκ θα ΰέθεδ ζτΰελδζβ ηεηαιτ ηπθ 

παλαηΫηλπθ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ πκν παλκνζδΪακνθ κδ ελΰαασηεθκδ 

ηπθ παλαπΪθπ ηεζεηυθ, ζσΰπ ηβμ δδαθκλεηδεάμ θτζβμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ, απζΪ 

ΰέθεηαδ παλΪγεζβ ηπθ ηεζεηυθ ΰδα θα θαθεέ σηδ εΪγε εζΪδκμ εέθαδ δνθαησθ θα 

παλκνζδΪζεδ ζβηΪδδα επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ. 

 
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ  

 

Δ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ εέθαδ ηδα εαηΪζηαζβ, β κπκέα εέθαδ αθαζηλΫοδηβ εαδ 

δΪζδηβ εαδ εΪηπ απσ ηδμ εαηΪζζβζεμ παλεηίΪζεδμ ηπκλεέ θα πλκζβθγεέ εαδ θα 

αθηδηεηππδζηεέ. Γδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηκν θαδθκηΫθκν ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ κδ ελενθβηΫμ Ϋξκνθ πλκηεέθεδ εαηΪ εαδλκτμ ηδα ζεδλΪ παλεηίΪζεπθ 

ησζκ ζε αηκηδεσ επέπεδκ, σζκ εαδ ζε επέπεδκ κλΰΪθπζβμ ηπθ κλΰαθδζηυθ -

επδξεδλάζεπθ (Φνξαλΰυμ 2005). 

 

ε αηνκηθφ επίπεδν 

 

Οδ παλεηίΪζεδμ ζε αηκηδεσ επέπεδκ πελδΰλΪθκνθ ηδμ εδθάζεδμ πκν Ϋξεδ θα εΪθεδ κ 

ελΰαασηεθκμ, ηβθ ενγτθβ ηπθ κπκέπθ θΫλεδ κ έδδκμ εαδ κδ κπκέεμ εέθαδ κδ ειάμ: 

Δγθπξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ε αλαδήηεζε ππνζηήξημεο: Σκ πλυηκ 

εαδ ηκ ζβηαθηδεσηελκ ίάηα ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

εικνγΫθπζβμ εέθαδ β αθαΰθυλδζβ ηβμ τπαλιβμ ηβμ (ΚκνζδελΪεβμ εαδ ζνθ 2000). 

Πκζζκέ ελΰαασηεθκδ δεθ εαηαθΫλθκνθ θα αθαΰθπλέζκνθ ηκ πλσίζβηα, παλΪ ησθκ 

σηαθ Ϋξκνθ άδβ εεδβζυζεδ ζβηαθηδεΪ ζνηπηυηαηα εαδ δδαηαλαξΫμ ζηβθ 

ονξκζπηαηδεά ηκνμ νΰεέα. 

Δπαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ: Ο ελΰαασηεθκμ κθεέζεδ 

θα επαθεεηδηάζεδ ηκνμ ζησξκνμ εαδ ηδμ πλκζδκεέεμ πκν Ϋξεδ ζε ζξΫζβ ηε ηκθ 

εανησ ηκν, ηκνμ αζγεθεέμ, ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ εαδ ηκνμ πλκρζηΪηεθκνμ ηκν εαδ θα 

ζνηίΪζζεδ ζηκθ πλκζδδκλδζησ εαδ ηβθ αθαγευλβζβ ηελδευθ απσ ανηυθ 

(ΠαπαδΪηκν εαδ Ώθαΰθπζηκπκτζκμ 1999). 
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Αλαγλψξηζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο: Δ εθαληκΰά ζηλαηβΰδευθ 

αθηδηεηυπδζβμ απσ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ, ηκνμ επδηλΫπεδ θα αιδκζκΰάζκνθ  πκδεμ 

Ϋξκνθ απκηεζεζηαηδεσ αθηέεηνπκ ζηβθ λτγηδζβ ηπθ ζνθαδζγβηΪηπθ εαδ ζηβθ 

επέζνζβ ηπθ πλκίζβηΪηπθ πκν πλκετπηκνθ ζηκθ ξυλκ ελΰαζέαμ, εαδ πκδεμ 

δνζξελαέθκνθ ηβθ πλκζαληκΰά ηκνμ, ανιΪθκθηαμ ηκ ζηλεμ πκν ίδυθκνθ 

(ΠαπαδΪηκν εαδ Ώθαΰθπζησπκνζκμ 2008). 

Κνηλσληθή Τπνζηήξημε: Δ εκδθπθδεά νπκζηάλδιβ, ζτηθπθα ηε ηκνμ Sutherland 

εαδ Cooper (2003), απκηεζεέ ηκ ζβηαθηδεσηελκ ηβξαθδζησ αθηδηεηυπδζβμ ηπθ 

πλκίζβηΪηπθ ηβμ ελΰαζδαεάμ απάμ εαδ ηπκλεέ θα αθαπηνξγεέ  ά θα ίεζηδπγεέ. 

Έξεδ νπκζηβλδξγεέ σηδ β κδεκΰΫθεδα ηπκλεέ θα απκηεζΫζεδ ηβθ ζβηαθηδεσηελβ πβΰά 

εκδθπθδεάμ νπκζηάλδιβμ, ίκβγυθηαμ ηκ Ϊηκηκ θα δδαηβλεέ ηβθ ζπηαηδεά εαδ 

ονξδεά ηκν ενειέα, παλΪ ηδμ αθηέικεμ ελΰαζδαεΫμ ζνθγάεεμ πκν εθδεξκηΫθπμ 

ίδυθεδ εαγβηελδθΪ. 

σκαηηθή άζθεζε, μεθνχξαζε θαη ζσζηή δηαηξνθή: ζκ εαδ πελδζζσηελεμ ηεζΫηεμ 

δεέξθκνθ σηδ β Ϊζεβζβ Ϋξεδ ενελΰεηδεΪ απκηεζΫζηαηα ησζκ ζηβθ ζπηαηδεά, σζκ 

εαδ ζηβθ ονξδεά νΰεέα (ΠαπαδΪηκν εαδ Ώθαΰθπζησπκνζκμ 2008, Plante and 

Robin 1990). Σκ ηασεδθ, ηκ ΰλάΰκλκ πελπΪηβηα, κ ξκλσμ, β πκδβζαζέα εαδ εΪπκδα 

ονξαΰπΰδεΪ αγζάηαηα (ηΫθδμ), ηπκλκτθ θα ίκβγάζκνθ ηκ Ϊηκηκ θα ηεδυζεδ ηβθ 

ζνθαδζγβηαηδεά ηκν Ϋθηαζβ εαδ παλΪζζβζα θα ίλεγεέ ζε επαθά ηε Ϋθα εκδθπθδεσ 

δέεηνκ, δδδαέηελα ενελΰεηδεσ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ πδΫζεπθ πκν πλκεαζεέ β 

ελΰαζέα ηκν (Horwitz and Groves, 1985). 

σζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ: Οδ παλεηίΪζεδμ ΰδα ηβθ δδαξεέλδζβ ηκν ξλσθκν 

εέθαδ δδδαέηελα ζβηαθηδεΫμ ΰδα ηβθ ατιβζβ ηβμ ονξκζπηαηδεάμ ενειέαμ εαδ ηβθ 

πλσζβοβ ηβμ Ϋθηαζβμ εαδ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ. Οδ ελΰαασηεθκδ πκν 

επεθδτκνθ ζηβθ δδαξεέλδζβ ηκν ελΰαζδαεκτ ηκνμ ξλσθκν ζνξθΪ αθαθΫλκνθ σηδ 

Ϋξκνθ πελδζζσηελκ Ϋζεΰξκ ηβμ απάμ ηκνμ, εθυ αδζγΪθκθηαδ σηδ πεηνξαέθκνθ 

πελδζζσηελα ΰδαηέ ικδετκνθ ζδΰσηελκ ξλσθκ ζε αθκτζδα πλΪΰηαηα, εζΪξδζηα 

απκηεζεζηαηδεΪ εαδ ζνξθΪ Ϊζξεηα ηε ηβθ επαΰΰεζηαηδεά ηκνμ απσδκζβ 

(Sutherland and Cooper 2003). 

Σερληθέο Υαιάξσζεο: ΣεξθδεΫμ, σππμ β ΰδσΰεα, β πλκκδενηδεά ξαζΪλπζβ, κ 

δδαζκΰδζησμ ηπκλκτθ θα ίκβγάζκνθ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ θα ηεδυζκνθ ηβθ Ϋθηαζβ 

πκν αδζγΪθκθηαδ ζηβθ ελΰαζέα ηκνμ εαδ θα ηκνμ αθαεκνθέζκνθ απσ ηα ζπηαηδεΪ 

πλκίζάηαηα πκν δβηδκνλΰεέ β επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ (Φνξαλΰυμ 2005). 

 

ε νξγαλσηηθφ - δηνηθεηηθφ επίπεδν 

 

Οδ παλεηίΪζεδμ ζε επέπεδκ κλΰαθδζηκτ - επδξεέλβζβμ Ϋξκνθ ζβηαθηδεΪ 

πλκηελάηαηα ζε ζξΫζβ ηε ηδμ παλεηίΪζεδμ πκν επδεεθηλυθκθηαδ ζηκ Ϊηκηκ, 

εαγυμ πλκΪΰκνθ ηβθ πκδσηβηα ηκν πελδίΪζζκθηκμ ελΰαζέαμ ΰδα ηεΰΪζκ αλδγησ 

αησηπθ εαδ απκζεκπκτθ ζηβθ ίεζηέπζβ ηβμ απκηεζεζηαηδεσηβηαμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ελΰαζέαμ. ΏνηΫμ κδ παλεηίΪζεδμ πλκζεΰΰέακνθ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά 

εικνγΫθπζβ ζαθ Ϋθα πλσίζβηα δδκέεβζβμ/δδαξεέλδζβμ εαδ σξδ πμ Ϋθα αηκηδεσ 
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Ϋζζεδηηα ά αδνθαηέα, ηεηαηκπέακθηαμ ηβθ ενγτθβ ΰδα δλΪζβ ζε Ϋθαθ δζξνλσηελκ 

ηκηΫα, ηε ηεΰαζτηελκνμ πσλκνμ ΰδα απκηεζεζηαηδεά αζζαΰά ηπθ ζνθγβευθ 

ελΰαζέαμ ηκν κλΰαθδζηκτ (Καλαΰεδκταβ 2009). 

Γεκνθξαηηθή δηνίθεζε: Με ανησ ηκθ ηλσπκ αθαπητζζκθηαδ ζξΫζεδμ αηκδίαέκν 

ζείαζηκτ, αθαΰθπλέαεηαδ κ δδαθκλεηδεσμ λσζκμ ηκν εαγεθσμ εαδ πλκπγεέηαδ β 

ζνθελΰαζέα ηεηαιτ ηπθ ελΰαακηΫθπθ. βηαθηδεσ λσζκ πλΫπεδ θα εαηΫξεδ ζε εΪγε 

επδξεέλβζβ κ πλκρζηΪηεθκμ, κ κπκέκμ γα εέθαδ ζε γΫζβ εεησμ ηκν βΰεηδεκτ ηκν 

λσζκν θα παλΫξεδ νπκζηάλδιβ εαδ ζηλαηβΰδεΫμ αθηδηεηυπδζβμ ηπθ πλκίζβηΪηπθ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ (ΠαπαδΪηκν εαδ Ώθαΰθπζησπκνζκμ 1999). 

Σνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε: Δ γΫζπδζβ 

ζαθυθ ελδηβλέπθ ΰδα ηβθ πλσζζβοβ πλκζππδεκτ πκν γεπλεέ πμ εαηΪζζβζκ θα 

αθηαπκελδγεέ ζηδμ δδδαέηελεμ αθΪΰεεμ ηβμ εΪγε γΫζβμ, εέθαδ Ϋθα ζβηαθηδεσ ίάηα, 

ηκ κπκέκ ανιΪθεδ εαδ ηβθ ελΰαζδαεά απσδκζβ (ΚαπζΪθβ 2007). 

Απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ επαγγεικαηία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ: Με ανησ ηκθ ηλσπκ ανιΪθεηαδ κ 

ανηκΫζεΰξκμ, β νπενγνθσηβηα εαδ β αθγεεηδεσηβηα ηκν ελΰαακηΫθκν ζηδμ 

ζηλεζκΰσθεμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ. Εδδαέηελα ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ πκν 

απαζξκζκτθηαδ ζε θκζκεκηεδαεΫμ ηκθΪδεμ ελέθεηαδ απαλαέηβηβ β τπαλιβ 

εαγβεκθηκζκΰέκν ΰδα ηκθ πλκζδδκλδζησ ηπθ λσζπθ εαδ β πλκυγβζβ ηβμ 

ζνθελΰαζέαμ ζηα ηΫζβ ηκν πλκζππδεκτ. 

Θεηηθή ελίζρπζε - ππνθίλεζε: Μπκλεέ θα επδηενξγεέ ηε ηβθ παλκξά νζδευθ, 

ονξκζκΰδευθ εαδ εκδθπθδευθ αθηαηκδίυθ, κδ κπκέεμ ηπκλεέ θα ζξεηέακθηαδ ηε 

κδεκθκηδεΫμ απκζαίΫμ (επδδσηαηα, ατιβζβ ηδζγκτ), δδενεκζτθζεδμ ζηβθ ελΰαζέα 

(Ϊδεδεμ, λεπσ) εαδ ενλέπμ ηε ηβθ αθαΰθυλδζβ ηβμ πλκζθκλΪμ ηε πλκθκλδεκτμ ά 

ΰλαπηκτμ επαέθκνμ (Καλαΰεδκταβ 2009). 

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο: Ο ζπζησμ ελΰκθκηδεσμ ζξεδδαζησμ ηπθ 

ξυλπθ ελΰαζέαμ (ηε ηβθ ζνθελΰαζέα ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ εαδ ηκν ηεξθδεκτ 

αζθαζεέαμ ηβμ επδξεέλβζβμ), β δδαησλθπζβ αιδκπλεπυθ εαδ ενξΪλδζηπθ ξυλπθ 

δδαζζεδηΪηπθ ζνηίΪζζκνθ ζηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ 

ηε ηβθ ιεεκτλαζβ εαδ ξαζΪλπζβ πκν πλκζθΫλκνθ ζηκ πλκζππδεσ. 

Γεκηνπξγία νκάδσλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο: ησξκμ ηπθ κηΪδπθ εέθαδ β 

εεπαέδενζβ ηκν πλκζππδεκτ ζηκ Ϋζεΰξκ ηκν ζηλεμ, β εθέζξνζβ ηβμ επδεκδθπθέαμ 

εαδ αζζβζκςπκζηάλδιβμ ηκν πλκζππδεκτ, κδ κπκέκδ ηε ηβθ νπκζηάλδιβ εδδδεκτ 

ζνηίκτζκν αθαΰθπλέακνθ εαδ αιδκπκδκτθ δβηδκνλΰδεΪ ηδμ δεαθσηβηεμ ηκνμ ΰδα ηβθ 

επέζνζβ πλκίζβηΪηπθ πκν πλκετπηκνθ ζηκθ ξυλκ ελΰαζέαμ.  
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BURN OUT SYNDROME CHEMICAL 
IN DIFFERENT DISCIPLINES WORKING IN GREECE  
 

E. Kalantzi, D. Patouchas and T.C. Constantinidis  
 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace, in cooperation with Departments of Public Health and Nursing A΄ 

Athens Technological Educational Institute. 
 

 

Abstract: The purpose of this study was to investigate the syndrome of burnout in 

different disciplines working in Greece and correlation with environmental factors, 

working individual factors and factors of personality of the employee. The 

methodology followed included searching review and research studies conducted 

in Greece and internationally by Greek writers and related workers employed in 

Greek enterprises in the public and private sectors. For this reason, searched 

electronic databases (PubMed, CINAHL, Mednet, IATROTEK) and Greek and 

foreign magazines. For a more objective assessment of the degree of burnout in 

the various disciplines work selected studies that the authors had used as an 

identification tool of burnout (the three dimensions of emotional exhaustion, 

depersonalization and lack of personal achievement) questionnaire recording 

Maslach and Jackson (MBI). Most studies involving workers in education (primary 

and secondary) and health (medical and nursing staff). However found and assays 

of burnout Greek workers and other professional areas such as detention 

institutions (eg prison staff), closed institutions hospitalization (eg social workers), 

working in law enforcement agencies and the armed forces, employees in sport 

(eg, football coaches and basketball), lawyers etc. The results of most studies 

suggest that Greek workers are experiencing moderate to high levels of burnout, 

the working environment to be the main factor in the development of the 

syndrome. Preventive measures at individual and organizational level have to be 

taken to deal with the syndrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hυgeίa@εργασiα  4(2): 121-172 



 

173 
 

ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ  
Δ ΤΠΔΡΒΑΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ  
ΚΑΙ ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ 

 

Υαλδξηλνύ Α.1, Δμαξρνο Κ.2, Γαϊηάλνπ Κ.3, αξάθεο Π.4 εαδ Μαιιηαξνύ Μ.5 
 

1. ΠζπηΪλξβμ (ΤΝ) ΠΝ, MSc,  Νανηδεσ Νκζκεκηεέκ Ώγβθυθ, 2. Νκζβζενηάμ ΣΒ, MSc (c), 251 ΓΝΏ, 

3. Ώθηδπζκέαλξκμ (ΤΝ) ΠΝ, MSc, 4. Καγβΰβηάμ Βθαληκΰυθ ΣΒΕ Λαηέαμ, Σηάηα Νκζβζενηδεάμ, 5. 

Σξβμ (ΤΝ), ΑδδΪεηπλ ΒΚΠΏ, 404 ΓΝ ΛΪλδζαμ 

 

Πεξίιεςε: Δ δδελετθβζβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ ζηκθ νπελίαλδεσ γΪζαηκ δεθ 

Ϋξεδ απαζξκζάζεδ αεσηα ηβθ νπελίαλδεά δδεγθά εκδθσηβηα. εκπσμ: Δ 

δδελετθβζβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ εαδ ηβμ τπαλιβμ αΰξκΰσθπθ εαηαζηΪζεπθ 

ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ ζηδμ  ΜκθΪδεμ Τπελίαλδεάμ Εαηλδεάμ ζηβθ Βζζβθδεά 

επδελΪηεδα. Τζδεσ ηβμ Ϋλενθαμ απκηΫζεζαθ ζαλΪθηα κεηυ θκζβζενηΫμ πκν 

ελΰΪακθηαδ νπσ νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ ηε ηβθ ειεδδέεενζβ ηβμ εαηαδνηδεάμ εαδ 

νπελίαλδεάμ θκζβζενηδεάμ ζνηπζάλπζαθ εζεδζηκτ ητπκν ελπηβηαηκζσΰδκ πκν 

αθκλκτζε ηκ αΰξκμ ηπθ θκζβζενηυθ εαγυμ εαδ β ζνζξΫηδζβ ηκν ηε παλΪΰκθηεμ 

σππμ νπελθσληπζβ λσζκν εαδ αζΪθεδα λσζκν ηε ηβθ εζέηαεα ηπθ Mohrman et al. 

Δ ζηαηδζηδεά επειελΰαζέα Ϋΰδθε ηε ηκ πλσΰλαηηα ηβμ IBM, Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 19.0.  τηθπθα ηε ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ Ϋλενθαμ β 

πζεδκοβθέα ηπθ ζνηηεηεξσθηπθ άηαθ ΰνθαέεεμ (54,2%) εθυ κ ηΫζκμ σλκμ βζδεέαμ  

ηκν δεέΰηαηκμ άηαθ 35,4 Ϋηβ ηε ηνπδεά απσεζδζβ 5,8 Ϋηβ εαδ ηε εζΪξδζηβ βζδεέα ηα 

25 εαδ ηΫΰδζηβ ηα 47 Ϋηβ. Δ αζΪθεδα λσζκν ενηΪθγβεε εαηΪ ηΫζκ σλκ ζηβθ ηδηά 

10,5 ηε ηΫΰδζηβ ηδηά ηβμ εζέηαεαμ Likert ηκ 25 εαδ εζΪξδζηβ ηκ 5, εθυ β 

νπελθσληπζβ λσζκν ζηκ 6,5 ηε ηΫΰδζηβ ηδηά ηβμ εζέηαεαμ Likert ηκ 15 εαδ 

εζΪξδζηβ ηκ 3. Έθα ηεΰΪζκ πκζκζησ ηπθ θκζβζενηυθ (93,8 %), Ϋξκνθ 

εηπδζηκζτθβ ζηδμ ΰθυζεδμ εαδ ηβθ εεπαέδενζά ηκνμ εθυ ζε πελέπηπζβ Ϊζξβηβμ 

Ϋείαζβμ ηβμ πκλεέαμ ηβμ νΰεέαμ ηκν θκζβζενκηΫθκν, ζε νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ, 

ηκ 37,5% παλαδΫξκθηαδ σηδ θδυγκνθ αΰξπηΫθκδ. ε πκζκζησ 31,3%, κδ 

θκζβζενηΫμ δεθ αδζγΪθκθηαδ Ϋηκδηκδ θα εαηαδνγκτθ αζζΪ απκθετΰκνθ θα ηκ πκνθ. 

Σκ έδδκ αελδίυμ πκζκζησ εεθλΪαεδ ηβθ Ϋζζεδοβ εηπδζηκζτθβμ ζηκθ ξεδλδζηά ηκν 

Θ.Ώ. Βπέζβμ, εθυ δεθ θαέθεηαδ θα δβηδκνλΰεέηαδ ζηλεζκΰσθκμ παλΪΰκθ ηε ηκθ 

«εΰεζεδζησ» ηκν πλκζππδεκτ ζε Ϋθαθ γΪζαηκ απκπέεζβμ, ηκ 35,4% ανηυθ, 

αθαθΫλκνθ σηδ ηκνμ πλκεαζεέηαδ «Ϊΰξκμ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα γελαπενηδεκτ 

ζξάηαηκμ» σηαθ Ϋθα ηΫζκμ ηβμ κδεκΰΫθεδΪμ ηκνμ ξλεδΪαεηαδ ηβ θλκθηέδα ηκνμ (π.ξ. 

Ϊλλπζηκ παδδέ). Σκ 47,9% ηπθ θκζβζενηυθ, εθκξζκτθηαδ σηαθ εέθαδ αθαεζάζεπμ, 

ΰδαηέ πλκεεδηΫθκν θα εέθαδ Ϋηκδηκδ ΰδα ίαγδΪ εαηΪδνζβ,  δεθ ηπκλκτθ θα πδκτθ, θα 

ιεθνξηάζκνθ, θα αγζβγκτθ ηε Ϋθηαζβ ά θα απκζατζκνθ ηκθ πλκζππδεσ ηκνμ 

ξλσθκ. Βθ ηΫζεδ εαδ παλΪ ηδμ αθηέικεμ ζνθγάεεμ, ηκ 70,8% ηκν δεέΰηαηκμ 

αδζγΪθεηαδ σηδ αθάεεδ ζε ηδα δζξνλά κηΪδα. νηπελαζηαηδεΪ, ηκ Ϊΰξκμ ηπθ 
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θκζβζενηυθ πκν ελΰΪακθηαδ ζε νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ ενηαέθεηαδ ζε ηΫηλδα 

επέπεδα. ΠαλΪΰκθηεμ πκν ίλΫγβεαθ θα ζξεηέακθηαδ ηε ηκ Ϊΰξκμ ηπθ θκζβζενηυθ 

ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ εέθαδ ηκ επέπεδκ εεπαέδενζβμ, β εζδθδεά εηπεδλέα εαδ 

β τπαλιβ ά ηβ ειεδδδεενηΫθκν πλκζππδεκτ. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ώλεεηκέ ελενθβηΫμ επδξεέλβζαθ θα ηεζεηάζκνθ ηκ Ϊΰξκμ πκν κδ θκζβζενηΫμ 

ίδυθκνθ εαηΪ ηβθ ελΰαζέα ηκνμ ζηα δβησζδα θκζκεκηεέα εαδ ηβθ πδγαθά ζξΫζβ 

ηβμ Ϋθηαζβμ ηβμ ελΰαζέαμ ηε ηβθ ονξκζκΰδεά ηκνμ ενβηελέα ΰεθδεσηελα. 

ΏθεπαλεΫμ πλκζππδεσ, ειαθηζβηδεά ελΰαζέα, εαγβηελδθά πελέγαζοβ αλλυζηπθ 

ηε δδδαδηελσηβηεμ, δδαπλκζππδεΫμ ζνΰελκτζεδμ, επέΰθπζβ ηβμ δαηλκθκζβζενηδεάμ 

ενγτθβμ απΫθαθηδ ζηκνμ αζγεθεέμ εαδ Ϊζζα κλΰαθπηδεΪ εηπσδδα πκν 

εηπελδΫξκθηαδ ζηα δβησζδα θκζκεκηεέα απκηεζκτθ παλΪΰκθηεμ ελΰαζδαεκτ 

Ϊΰξκνμ πκν κδ θκζβζενηΫμ ζνξθΪ αθηδηεηππέακνθ. Οδ παλαπΪθπ παλΪΰκθηεμ 

δβηδκνλΰκτθ ζνθγάεεμ Ϋθηαζβμ ηβμ ελΰαζέαμ ζηα θκζκεκηεέα εαδ εθκξκπκδκτθηαδ 

σηδ επδδλκτθ ζηβθ πθενηαηδεά νΰεέα ηπθ θκζβζενηυθ εαδ δβηδκνλΰκτθ νοβζΪ 

επέπεδα Ϊΰξκνμ εαδ εαηΪγζδοβμ. 

Δ επαΰΰεζηαηδεά εηπεδλέα αθαθΫλεδ ππμ, εεεέθκμ πκν ηεζδεΪ ξΪθεδ απσ ηβθ πέεζβ 

ηπθ θκζβζενηυθ εέθαδ κ αζγεθάμ. Ο θκζβζενηάμ ηε ανιβηΫθα επέπεδα Ϊΰξκνμ, 

εαηαζάΰεδ θα θκζβζετεδ ηκνμ αζγεθεέμ ηκν ηε ονξλσ, αδδΪθκλκ εαδ απλσζππκ 

ηλσπκ, ηε απΪγεδα εαδ απκΰκάηενζβ. Ώεσηβ, εέθαδ πδγαθσ θα απκζτλεηαδ απσ 

ηκνμ Ϊζζκνμ, θα εεδβζυθεηαδ αλθβηδεΪ εαδ κιτγνηα, θα απκνζδΪαεδ ζνξθΪ απσ 

ηβθ ελΰαζέα ηκν, θα ηβθ εεηεζεέ ζδΰσηελκ απκηεζεζηαηδεΪ απ’ σηδ ζηκ παλεζγσθ εαδ 

θα επδγνηεέ θα ηβθ εΰεαηαζεέοεδ (Παπαΰεπλΰέκν εαδ ζνθ, 2007).  

 

Δπαγγεικαηηθά άγρνο ζην ρψξν ηεο πγείαο 

 

Ολέακθηαμ ηκ Ϊΰξκμ γα ζΫΰαηε σηδ εέθαδ β ζνθαδζγβηαηδεά εαδ θνζδεά αθηέδλαζβ 

πκν ίδυθεδ εΪπκδκμ, σηαθ εεζαηίΪθεδ ηδα αθδζκλλκπέα ηεηαιτ ηπθ αδηβηΪηπθ πκν 

δδαηέγεθηαδ ζε ανησθ εαδ ηπθ πσλπθ ηκν, ζε ηδα πελέκδκ σπκν β αθηδηεηυπδζβ 

εέθαδ ζβηαθηδεά (Brunero et al, 2006). Με Ϊζζα ζσΰδα, εέθαδ β δνζΪλεζηβ 

ζνθαδζγβηαηδεά εαηΪζηαζβ πκν ίδυθεδ ηκ Ϊηκηκ, σηαθ κδ απαδηάζεδμ πκν  

κθεέζκθηαδ ζε ελΰαζδαεκτμ παλΪΰκθηεμ ιεπελθκτθ ηβθ δεαθσηβηα αθηδηεηυπδζβμ ά  

εζΫΰξκν ηβμ  εαηΪζηαζβμ εαδ Ϋξεδ νπκεεδηεθδεά ηκλθά, εαγυμ ηα έδδα δεδκηΫθα, 

ΰδα Ϊζζκνμ απκηεζκτθ πβΰά  Ϋθηαζβμ εθυ ΰδα Ϊζζκνμ σξδ (ΜκνζηΪεα εαδ ζνθ, 

2010). Ώνησ ζβηαέθεδ σηδ ίδυθεηαδ β εηπεδλέα ηβμ Ϋθηαζβμ εΪγε θκλΪ πκν 

αθηδηεηππέαεηαδ Ϋθα ΰεΰκθσμ ά ηδα εαηΪζηαζβ πκν αθηδζαηίΪθεηαδ πμ πλσεζβζβ 

ΰδα ηβθ δεαθσηβηΪ ηκν αησηκν θα αθηδηεηππέζεδ ηβθ εαηΪζηαζβ. 

ΒΪθ αθηδηεηππδζηεέ ηκ ΰεΰκθσμ ά β εαηΪζηαζβ, πμ ησθκ άπδα πλσεζβζβ, γα 

νπΪλιεδ πδγαθυμ πελδκλδζηΫθβμ Ϋεηαζβμ Ϋθηαζβ. Χζησζκ, εΪθ αθηδηεηππδζηεέ β 

εαηΪζηαζβ ά ηκ ΰεΰκθσμ πμ απεδζά ά ζνθηλδίά ηπθ δνθαηκηάηπθ ηκν αησηκν, β 
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αέζγβζβ ηβμ Ϋθηαζβμ, γα εέθαδ ηεΰαζτηελβ. ΟνζδαζηδεΪ, β αθηέζβοβ ηκν αησηκν 

ΰδα ηκ πσζκ αλθβηδεά Ϋείαζβ γα ηπκλκτζε θα Ϋξεδ ηδα εαηΪζηαζβ, γα εαγκλέζεδ 

ζβηαθηδεΪ ηκθ ίαγησ ηβμ Ϋθηαζβμ πκν γα ίδυζεδ. Γδα παλΪδεδΰηα, αθ ξλεδΪαεηαδ 

θα πελδηΫθκνηε ΰδα Ϋθα ζεπθκλεέκ σηαθ Ϋξκνηε πκζτ υλα ζηβ δδΪγεζβ ηαμ, γα 

εθελΰκπκδάζεδ ησθκ ζέΰβ Ϋθηαζβ. Δ αθαηκθά ΰδα ηκ έδδκ ζεπθκλεέκ, σηαθ Ϋξκνηε 

αλΰάζεδ ζε ηδα ζνθΪθηβζβ, πλκεαζεέ πκζτ πελδζζσηελβ Ϋθηαζβ (Brunero et al, 

2006). 

ηκθ ηκηΫα ηβμ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ ηβμ ελΰαζέαμ, απσ Ϊπκοβ 

ζεδηκνλΰδεσηβηαμ, ζηδμ δδαδδεαζέεμ αθΪζνζβμ εαδ δδαξεέλδζβμ ηβμ Ϋθηαζβμ, κ 

κλδζησμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ πέεζβμ ίαζέαεηαδ ζε ηδα δνθαηδεά αθηέζβοά ηκν, 

ζηβθ κπκέα εθζπηαηυθκθηαδ ηα ίαζδεΪ ζηκδξεέα ηπθ ζβηαθηδεσηελπθ ηκθηΫζπθ 

αθΪζνζβμ ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ονξκεκδθπθδευθ εδθδτθπθ. τηθπθα ηε ανηά, 

β επαΰΰεζηαηδεά πέεζβ ζεδαΰλαθεέηαδ πμ ηδα εαηΪζηαζβ πκν πλκετπηεδ απσ ηβ 

ζνθεξά αζζβζεπέδλαζβ ηεζζΪλπθ ηεηαίζβηυθ: Σδμ ειπηελδεΫμ απαδηάζεδμ (πέεζβ 

πλκελξσηεθβ απσ ηκ πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ), ηδμ εζπηελδεΫμ απαδηάζεδμ (αηκηδεΫμ 

πλκζδκεέεμ), ηκ εζπηελδεσ νπσίαγλκ ηκν ελΰαασηεθκν (δεαθσηβηα θα αθηδδλΪ εαδ 

θα πλκζαλησαεηαδ ζηδμ ειπηελδεΫμ εαδ ηδμ εζπηελδεΫμ απαδηάζεδμ) εαδ ηβθ 

ειπηελδεά νπκζηάλδιβ. Οδ εθ ζσΰπ ηεηαίζβηΫμ απκηεζκτθ ηκνμ πνζυθεμ πΪθπ 

ζηκνμ κπκέκνμ αθαπητζζκθηαδ κδ δδΪθκλεμ ζηλαηβΰδεΫμ αθΪζνζβμ εαδ 

δδαξεέλδζβμ ηβμ Ϋθηαζβμ.  

Σκ επαΰΰεζηαηδεσ Ϊΰξκμ εέθαδ ηδα εαζΪ ηεεηβλδπηΫθβ εαηΪζηαζβ, πκν πλκετπηεδ 

απσ ηβθ αζζβζεπέδλαζβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ εαδ ηπθ αηκηδευθ 

ξαλαεηβλδζηδευθ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, β κπκέα ηπκλεέ θα Ϋξεδ αλθβηδεά επέδλαζβ 

ζηβθ νΰεέα ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβθ απσδκζβ ηβμ απκηεζεζηαηδεσηβηαμ εαδ ηβμ 

παλαΰπΰδεσηβηΪμ ηκνμ (Σκτεαμ Α εαδ Σκτεα Ώ, 2010). 

Σκ Ϊΰξκμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ εαδ β ειΪθηζβζβ, ζνθάγπμ κδβΰκτθ ζε ηνλδΪδεμ 

πλκίζβηΪηπθ νΰεέαμ πκν κδβΰκτθ ζε ζβηαθηδεΫμ κλΰαθπηδεΫμ ζνθΫπεδεμ. Οδ 

ζπηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ πκν ζνθδΫκθηαδ ηε ηβθ Ϋθηαζβ, πελδζαηίΪθκνθ εαλδδαεΫμ 

παγάζεδμ, βηδελαθέεμ, νπΫληαζβ, ζτθδλκηκ ενελΫγδζηκν εθηΫλκν, πσθκ ζηκνμ 

ητεμ, ηδμ αλγλυζεδμ εαδ ηβθ πζΪηβ, δπδεεαδαεηνζδεσ Ϋζεκμ εαδ πλκίζάηαηα 

ονξδεάμ νΰεέαμ, σππμ Ϊΰξκμ, εαηΪγζδοβ, αςπθέα εαδ αέζγβηα αθεπΪλεεδαμ, ηα 

κπκέα ηπκλκτθ θα ζνηίΪζκνθ Ϊηεζα ζηδμ απκνζέεμ, ηβ ηεδπηΫθβ απσδκζβμ ζηβθ 

ελΰαζέα εαδ ηεζδεΪ, ηβθ επαΰΰεζηαηδεά εικνγΫθπζβ (Σκτεαμ Α εαδ Σκτεα Ώ, 2010). 

 

Θεσξίεο ζρεηηθέο κε ην άγρνο  ησλ λνζειεπηψλ 

 

Δ ελΰαζέα απκηεζεέ αθαπσζπαζηκ εκηηΪηδ ηβμ ζτΰξλκθβμ αθγλυπδθβμ 

εκδθπθδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ, σξδ ησθκ ΰδαηέ ειαζθαζέαεδ ηα απαλαέηβηα πλκμ ηκ 

αβθ, αζζΪ εαδ ΰδαηέ ζνθδΫεηαδ ηε ηκ αέζγβηα ηβμ δβηδκνλΰδεσηβηαμ εαδ ηβμ 

παλαΰπΰδεσηβηαμ. ΜΪζδζηα, β δεαθκπκέβζβ απσ ηβθ ελΰαζέα θαέθεηαδ θα 

ζνθδΫεηαδ ζε ηεΰΪζκ ίαγησ ησζκ ηε ηβ ζπηαηδεά σζκ εαδ ηε ηβθ ονξδεά νΰεέα ηκν 

αησηκν. 
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Χζησζκ, ηα ελενθβηδεΪ δεδκηΫθα δεέξθκνθ σηδ σζκ εαδ πελδζζσηελκδ ελΰαασηεθκδ 

νπκθΫλκνθ απσ ελΰαζδαεσ ζηλεμ, εθυ δδζεεαηκηητλδα ενλυ δαπαθυθηαδ 

εηβζέπμ ΰδα ηβθ εΪζνοβ δαηλδευθ εισδπθ ζσΰπ ζηλεμ, εαγυμ εαδ ειαδηέαμ ξαηΫθπθ 

ελΰαηκπλυθ, Ϊηεζβμ απσλλκδαμ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ εικνγΫθπζβμ 

(ΠαθαΰδπηκνθΪεκν, 2010).  

Καδ εθυ δεθ νπΪλξεδ εαηέα αηθδίκζέα ΰδα ηκ σηδ β εαλδΫλα ηβμ θκζβζενηδεάμ εέθαδ 

ηδα γανηΪζδα επδζκΰά, ηε πκζζΫμ πλκεζάζεδμ εαδ Ϋθηκθεμ εηπεδλέεμ πκν 

αθηαηεέίκνθ ηκθ επαΰΰεζηαηέα ανηάμ ηβμ εαηετγνθζβμ, ζηβθ εαγβηελδθά ελΰαζέα 

ηκνμ, κδ θκζβζενηΫμ αθηδηεηππέακνθ ζνθαδζγβηαηδεΫμ εαδ επαΰΰεζηαηδεΫμ 

απαδηάζεδμ, πκν εέθαδ αδδαθσβηεμ ζηβθ ενλτηελβ εκδθσηβηα. Δ αθΪζπζβ ηκν 

επαΰΰεζηαηδεκτ ίέκν ζηβθ αθΪζβοβ ενγνθυθ πκν αθκλκτθ ηβθ πκδσηβηα ηβμ απάμ 

ηπθ αθγλυππθ εαδ ηκ γΪθαησ ηκνμ εέθαδ ίαλτ θκληέκ, αεσηβ εαδ ΰδα ηκνμ πδκ 

δνθαηκτμ (Turley, 2005).  

Έθαμ απσ ηκνμ πδκ ζβηαθηδεκτμ εδθδτθκνμ ζηκθ κπκέκ εεηέγεθηαδ κδ θκζβζενηΫμ 

ζηβθ ελΰαζέα ηκνμ εέθαδ ηκ Ϊΰξκμ. Ώθαπσθενεηα κδ θκζβζενηΫμ αθηδηεηππέακνθ 

πελδπηυζεδμ σπκν β πβΰά ηβμ Ϋθηαζβμ ηκνμ εέθαδ δτζεκζκ θα ειαζεδθγεέ, σππμ β 

ετλεζβ επδπζΫκθ θκζβζενηά ΰδα θα εαζτοεδ ηδμ ίΪλδδεμ, β παλεηπσδδζβ ηβμ 

εδζαΰπΰάμ επδπζΫκθ αζγεθυθ ζηκ ηηάηα ά β τπαλιβ ηβ Ϋηπεδλκν πλκζππδεκτ 

ζηβ ίΪλδδα. Μαηαέπμ, νπΪλξκνθ κλδζηΫθεμ πβΰΫμ Ϋθηαζβμ ηε πελδκλδζηΫθβ 

δνθαησηβηα αζζαΰάμ εαδ ανησ ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ηκνμ αθγλυπκνμ ζηκ Ϊΰξκμ, 

ηβθ Ϋθηαζβ, ηκ γνησ εαδ ηβθ εαηΪγζδοβ (Brunero et al, 2006). 

Δ Νκζβζενηδεά εέθαδ Ϋθα απαδηβηδεσ επΪΰΰεζηα. Δ θτζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εθΫξεδ 

ηβθ πδγαθσηβηα ζκίαλάμ ζπηαηδεάμ ίζΪίβμ αθ κ θκζβζενηάμ εέθαδ απλσζεεηκμ 

Ϋζηπ εαδ ΰδα ηδα ζηδΰηά, εδδδεΪ ζηδμ δδδαέηελεμ ζνθγάεεμ ηκν γαζΪηκν 

απκζνηπέεζβμ. ππμ αθαθΫλεηαδ ξαλαεηβλδζηδεΪ απσ ηβθ (Turley, 2005), «Οδ 

θκζβζενηΫμ εέθαδ πελδκλδζηΫθκδ ζε αλδγησ, νπΪλξεδ Ϋζζεδοβ πλκζππδεκτ εαδ ηκ 

άδβ νπΪλξκθ εέθαδ εαηαπκθβηΫθκ. Βέηαζηε ησθκ Ϋθα ηνξαέκ ηλτπβηα απσ ίεζσθα 

ά ηδα ησζνθζβ απσ ίδκζκΰδεΪ νΰλΪ ηαελδΪ απσ ηβθ Ϋεγεζβ ζε γαθαηβθσλεμ 

αζγΫθεδεμ. Ώπκεηκτηε πσθκνμ απσ ηβθ Ϋΰελζβ ηπθ αζγεθυθ εαδ ηεηαεδθκτηε 

αθγλυπκνμ ηεΰαζτηελκνμ απσ σ,ηδ εέηαζηε εηεέμ. ΐζΫπκνηε αθγλυπκνμ θα 

πεγαέθκνθ. ΐζΫπκνηε κδεκΰΫθεδεμ θα γζέίκθηαδ. νξθΪ δκνζετκνηε δδπζΫμ ίΪλδδεμ 

ΰδα θα εαζνθγκτθ κδ αθΪΰεεμ εαδ ηκ πλκζππδεσ επδίαλτθεηαδ νπελίκζδεΪ. 

Βέηαζηε εκνλαζηΫθκδ. Χζησζκ, αΰαπΪηε ηβ θκζβζενηδεά ηδμ πελδζζσηελεμ βηΫλεμ. 

ΏζζΪ ξλεδαασηαζηε νπκζηάλδιβ εαδ ίκάγεδα ΰδα θα αθηδηεηππέζκνηε ηβθ 

εαηΪζηαζβ». 

Οδ θκζβζενηΫμ, πκν αθηδηεηππέακνθ ζνθεξά πέεζβ, εέθαδ επέζβμ πδκ πδγαθσ θα 

ηλυθε πελδζζσηελκ, θα εαπθέακνθ ηζδΰΪλα εαδ θα εΪθκνθ εαηΪξλβζβ 

κδθκπθενηαηπδυθ εαδ θαλεπηδευθ, ηα κπκέα ηπκλεέ θα κδβΰάζκνθ ζε αλθβηδεΫμ 

ζνθγάεεμ νΰδεδθάμ, πκν ηε ηβ ζεδλΪ ηκνμ επβλεΪακνθ ηβθ πλκζππδεά ενβηελέα 

εαδ ηβθ πκδσηβηα εαδ απκηεζεζηαηδεσηβηα ηβμ πελέγαζοβμ ηπθ αζγεθυθ (Milliken 

et al, 2007). 
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Οδ θκζβζενηΫμ Ϋξκνθ ηβ ζνθάγεδα θα γΫηκνθ ηδμ αθΪΰεεμ ηπθ αζγεθυθ ηκνμ, πΪθπ 

απσ ηδμ δδεΫμ ηκνμ. Πκζζκέ ΰδ’ ανησ ηκ ζσΰκ ηκνμ γεπλκτθ ζεζβλκτμ, Ϋηκδηκνμ θα 

αθηαπειΫζγκνθ ζε σζεμ ηδμ εαηαζηΪζεδμ, εζαζηδεκτμ, πΪθηα πελδπκδβηδεκτμ, 

πδζηκτμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκνμ εαδ αθδελπηΫθκνμ. Οδ πλκζδκεέεμ ανηΫμ ηέγεθηαδ 

απσ ηβθ εκδθπθέα, ηκνμ δδαξεδλδζηΫμ, ηδμ κλΰαθυζεδμ εαδ ηελδεΫμ θκλΫμ ηκνμ 

έδδκνμ ηκνμ θκζβζενηΫμ. Σκ ελυηβηα σηπμ εέθαδ ηκ πυμ ΰέθεηαδ ανηκέ θα αθηδδλκτθ 

ζε ανηΫμ ηδμ απαδηάζεδμ, ηδ επδζκΰΫμ Ϋξκνθ εαδ πυμ γα γΫζκνθ ηκνμ εανηκτμ ηκνμ 

ζε πλυηβ πλκηελαδσηβηα. 

Με ηκθ έδδκ ηλσπκ πκν Ϋξεδ ΰέθεδ πλκζπΪγεδα θα ΰέθεδ ανησ ζηβθ ενλτηελβ 

εκδθπθέα, Ϋξεδ ΰέθεδ αΰυθαμ ΰδα θα ΰέθεδ εαδ ζηκ ξυλκ ηβμ ελΰαζέαμ. Οδ 

επαΰΰεζηαηέεμ, Ϋξκνθ ζβηεδυζεδ ηεΰΪζβ πλσκδκ ζηβ δδαξεέλδζβ πκζζυθ απσ ηκνμ 

ζπηαηδεκτμ εδθδτθκνμ πκν ζνθδΫκθηαδ ηε ηβθ ελΰαζέα: ξλβζδηκπκδκτθ αζθαζεέμ 

ηεξθδεΫμ αθτοπζβμ, Ϋξκνθ νδκγεηάζεδ εαγκζδεΫμ ηεξθδεΫμ πλκθτζαιβμ εαδ πκζζΫμ 

Ϊζζεμ πλαεηδεΫμ, ΰδα θα ειαζθαζέζκνθ ηβ ζπηαηδεά αεελαδσηβηΪ ηκνμ ζηβθ 

ελΰαζέα. Ανζηνξυμ, δεθ νπΪλξεδ ηκ έδδκ επέπεδκ πλκσδκν, σηαθ πλσεεδηαδ ΰδα 

εδθδτθκνμ ηβμ  ονξδεάμ νΰεέαμ ηκνμ.  

Βέθαδ ζκδπσθ, απηδεάμ ζβηαζέαμ θα αθαΰθπλέζκνηε σζκδ σηδ, β αηκηδεά δδαξεέλδζβ 

ηκν Ϊΰξκνμ, απκηεζεέ ησθκ ηΫλκμ ηβμ απΪθηβζβμ ΰδα ηβ θλκθηέδα ηβμ ονξδεάμ 

νΰεέαμ ηπθ θκζβζενηυθ. Ώθ ζΪίκνηε νπσοβ ηβθ ονξδεά νΰεέα ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ, 

πλΫπεδ θα νδκγεηάζκνηε ηβθ έδδα πλκζΫΰΰδζβ πκν Ϋξκνηε νδκγεηάζεδ ΰδα ηβ 

δδαξεέλδζβ Ϊζζπθ νπκγΫζεπθ επαΰΰεζηαηδεάμ νΰεέαμ εαδ αζθΪζεδαμ. Αβζαδά, ηβθ 

πλκζΫΰΰδζβ δδαξεέλδζβμ εέθδνθκν, πκν εζηδΪαεηαδ ζηβθ πλσζβοβ (Brunero et al, 

2006). Άζζπζηε, σππμ αθαθΫλγβεε παλαπΪθπ, ηα νπελίκζδεΪ νοβζΪ επέπεδα 

Ϊΰξκνμ ζηβθ ελΰαζέα, ηπκλεέ θα κδβΰάζκνθ ζε ζκίαλΪ πλκίζάηαηα νΰεέαμ, 

εαγυμ εαδ θα ανιάζκνθ ηκθ εέθδνθκ αηνξβηΪηπθ. ΤπΪλξκνθ ηλσπκδ 

αθηδηεηυπδζβμ ηκν επαΰΰεζηαηδεκτ Ϊΰξκνμ, ηα γεηδεΪ απκηεζΫζηαηα ηπθ κπκέπθ 

Ϋξκνθ απκδεδξγεέ δδεγθυμ. Κκδθσ ΰθυλδζηα σζπθ ηπθ εαηενγνθηάλδπθ ΰλαηηυθ 

εέθαδ β παλαδκξά σηδ β αθΪζνζβ ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ εαδ β δδαξεέλδζβ ηκν Ϊΰξκνμ 

πλΫπεδ θα εέθαδ δδαδδεαζέεμ αζζβζΫθδεηεμ εαδ θα ζνηπελδζαηίΪθκνθ δλΪζεδμ ζε 

επέπεδκ κλΰΪθπζβμ ηβμ ελΰαζέαμ (ηνπκζκΰέα εαδ πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ), εαγυμ 

εαδ ζε ζνζζκΰδεσ ά εαδ ζε αηκηδεσ επέπεδκ, δέθκθηαμ Ϋηθαζβ ζηβθ νπκεεδηεθδεά 

αθηέζβοβ ηκν ελΰαασηεθκν αθαθκλδεΪ ηε ηκνμ αδηδκζκΰδεκτμ παλΪΰκθηεμ ηκν 

θαδθκηΫθκν.  

ηβθ αθΪζνζβ ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ εέθαδ ζβηαθηδεσ, ζκδπσθ, θα ζαηίΪθεηαδ νπ’ 

σοβ β πλκζππδεά αθηέζβοβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ αθαθκλδεΪ ηε ηδμ ζνθγάεεμ 

ελΰαζέαμ εαδ ηκνμ αΰξκΰσθκνμ παλΪΰκθηεμ, αθκτ β δεαθσηβηα αθηέζηαζβμ ζηκ 

Ϊΰξκμ δδαθΫλεδ απσ Ϊηκηκ ζε Ϊηκηκ.  

Δ εαηαΰλαθά ηβμ νπκεεδηεθδεάμ αθηέζβοβμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ΰδα ηκνμ παλΪΰκθηεμ 

πκν πλκεαζκτθ ζε ηδελσηελκ ά ηεΰαζτηελκ ίαγησ Ϊΰξκμ δδαδλαηαηέαεδ ζβηαθηδεσ 

λσζκ ζηβ δδαξεέλδζά ηκν εαδ ενλέπμ ζηδμ πελδπηυζεδμ ηπθ δενηελκΰεθυθ 

παλεηίΪζεπθ (Malliarou et al, 2008).  
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ΚΟΠΟ 

 

εκπσμ ανηάμ ηβμ ελενθβηδεάμ ηεζΫηβμ άηαθ β δδελετθβζβ εαδ αιδκζσΰβζβ ηκν 

Ϊΰξκνμ πκν ίδυθκνθ κδ θκζβζενηΫμ πκν αζεκτθ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκνμ ζε 

νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ.  

 
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

Δ Ϋλενθα ανηά εέθαδ πλπησηνπβ εαγυμ δεθ ίλΫγβεε παλσηκδα δβηκζδενηΫθβ ά ηβ 

Ϋλενθα ζηκθ Βζζαδδεσ ξυλκ. 

 

Πιεζπζκφο κειέηεο 

 

Σκ  ελπηβηαηκζσΰδκ δδαθεηάγβεε ζνθκζδεΪ ζηκνμ 50 θκζβζενηΫμ εαδ ίκβγκτμ 

θκζβζενηΫμ πκν εαηΫξκνθ ηβθ ειεδδέεενζβ ηβμ Καηαδνηδεάμ εαδ Τπελίαλδεάμ 

Νκζβζενηδεάμ εαδ ελΰΪακθηαδ ά ελΰΪζηβεαθ ζηκ παλεζγσθ ζε ΜκθΪδεμ 

Τπελίαλδεάμ Εαηλδεάμ ηβμ πελδθΫλεδαμ Ώηηδεάμ, Θεζζαζκθέεβμ, Απδεεαθάζπθ εαδ 

Κλάηβμ.  

Ώιέαεδ θα ζβηεδπγεέ σηδ ηκ ελπηβηαηκζσΰδκ δδαθεηάγβεε ζηκ ζτθκζκ ηκν 

πζβγνζηκτ ηπθ θκζβζενηυθ ηε ηβ ζνΰεεελδηΫθβ ειεδδέεενζβ ζηβθ εζζβθδεά 

επδελΪηεδα.  

νθκζδεΪ επδζηλΪθβεαθ ζνηπζβλπηΫθα 48 ελπηβηαηκζσΰδα δδαηκλθυθκθηαμ 

96%  πκζκζησ απαθηβηδεσηβηαμ. 

 

πιινγή δεδνκέλσλ - Δξγαιεία 

 

Δ ζνζζκΰά ηπθ δεδκηΫθπθ Ϋΰδθε εαηΪ ηβ ξλκθδεά πελέκδκ, ΕαθκνΪλδκμ 2011 Ϋπμ 

ΜΪληδκμ 2011, ηεηΪ πλκζππδεά εθβηΫλπζβ ηπθ εθδδαθελκηΫθπθ θκζβζενηυθ. Δ 

παλΪδκζβ ηκν ζνηπζβλπηΫθκν ελπηβηαηκζκΰέκν ΰδθσηαθ ζε εζεδζησ αθυθνηκ 

θΪεεζκ απσ κηΪδα ζνηηεηεξσθηπθ ά ηΫζπ αθυθνηβμ απκζηκζάμ ηε εζαζδεσ 

ηαξνδλκηεέκ σππμ ηκνμ εέξε νπκδεδξγεέ εε ηπθ πλκηΫλπθ.    

ΜεηΪ απσ πδζκηδεά ηεζΫηβ εαδ τζηελα απσ  δδαθκηά ζε σζκνμ ηκνμ νπελίαλδεκτμ 

θκζβζενηΫμ πκν ελΰΪακθηαθ ζηβ Μνλάδα Καηαδπηηθήο θαη Τπεξβαξηθήο Ηαηξηθήο 

ηκν Ναπηηθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ (N.N.A.), ζάθγβεε β απσθαζβ ξλάζβμ ηκν 

ζνΰεεελδηΫθκν ελπηβηαηκζκΰέκν πκν άηαθ Ϋθα πλκζξΫδδκ ηε ελπηάζεδμ πκν 

αθκλκτζαθ ενλέπμ ηα ζνθαδζγάηαηα πκν ηκνμ δδαεαηεέξαθ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα 

ελΰαζέαμ ηκνμ ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ εθυ ζνθσδεναθ αζγεθά πκν εζΪηίαθε 

νπελίαλδεά κινΰκθκγελαπεέα.  

Σκ ελπηβηαηκζσΰδκ ζνηπζβλυθκθηαθ απσ σζκνμ ηκνμ νπελίαλδεκτμ θκζβζενηΫμ, 

αζξΫηπμ αθ ηκ εέξαθ ζνηπζβλυζεδ ζε πλκβΰκτηεθβ νπελίαλδεά ζνθεδλέα, ηε 

ζεκπσ ηβ δδελετθβζβ ηπθ πδγαθυθ ονξκζκΰδευθ ηεηαίκζυθ ζε πελδπηυζεδμ 

θκζβζεέαμ δδαθκλεηδεάμ ίαλτηβηαμ αζγεθυθ ζε εΪγε ζνθεδλέα.  
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Αδαθεηάγβεε ΰδα ξλκθδεσ δδΪζηβηα Ϋιδ ηβθυθ πελέ ηκ 2008, άηαθ αθυθνηκ 

ανηκζνηπζβλκτηεθκ εαδ επέζβμ πελδεέξε δβηκΰλαθδεΪ ζηκδξεέα εαγυμ εαδ 

ζηκδξεέα πελέ ηκν εεπαδδενηδεκτ ηκνμ επδπΫδκν.  

Βθ ζνθεξεέα, Ϋΰδθε αθΪζνζβ απσ δτκ δδδυηεμ εζδθδεκτμ ονξκζσΰκνμ, κδ κπκέκδ 

αάηβζαθ ηβθ δδαθκηά εθσμ θΫκν ελπηβηαηκζκΰέκν ΰδα ηβ δδελετθβζβ ηκν 

ονξκζκΰδεκτ ηκνμ νπκίΪγλκν πκν ζξεηδασηαθ ηε ηκ πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ ηκνμ, ηκ 

κπκέκ δδαθεηάγβεε ΰδα επέζβμ Ϋιδ ηάθεμ πελέ ηκ 2009. Δ ηεζδεά ηκλθά ηκν εέθαδ 

ανηά πκν πελδΰλΪθεηαδ παλαεΪηπ.  

Σκ πλυηκ ηΫλκμ, πελδεέξε ελπηάζεδμ εαηαΰλαθάμ εκδθπθδευθ εαδ δβηκΰλαθδευθ 

ζηκδξεέπθ ηκν δεέΰηαηκμ, σππμ βζδεέα, θτζκ, κδεκΰεθεδαεά εαηΪζηαζβ, ηέηζκ 

πηνξέκν, τπαλιβ επδπζΫκθ εεπαέδενζβμ εαγυμ εαδ ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ ελΰαζέαμ 

πκν αθκλκτζαθ Ϊηεζα ηβθ ΜΤπΕ σππμ ξλσθδα πλκςπβλεζέαμ, ξλσθδα ελΰαζέαμ 

ζε ΜΒΘ, ξλσθδα νπβλεζέαμ ζε ΜΤπΕ, ξλσθδα απκηΪελνθζβμ απσ ΜΤπΕ. 

ηκ δετηελκ ηΫλκμ, εθζπηαηυγβεε ηκ ελπηβηαηκζσΰδκ πκν αθκλΪ ηδμ δδαζηΪζεδμ 

ζνηηεηκξάμ - απκδκξάμ λσζπθ, ζε ζξΫζβ ηε ζνθαδζγβηαηδεΫμ εαηαζηΪζεδμ, σππμ 

Ϋξεδ αθαπηνξγεέ απσ ηκθ Mohrman A εαδ ζνθελΰΪηεμ (1978).  

ΒπδζΫξγβεε ηκ ζνΰεεελδηΫθκ πλσηνπκ ΰδαηέ απαδηεέηκ Ϋθα ελΰαζεέκ, ετεκζκ ζηβ 

ξλάζβ, ζτθηκηκ, εαηαθκβησ απσ ηκ ενλτ εκδθσ ηπθ ελπηβγΫθηπθ εαδ ηε 

δνθαησηβηα ζξβηαηδζηκτ νπκεζδηΪεπθ (πλυηβ νπκεζέηαεα πκν αθκλΪ ηβθ 

Ϋθηαζβ πκν ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ αζΪθεδα λσζκν, ηε δεέεηβ Cronbach’s alpha = 0,81 

εαδ δετηελβ νπκεζέηαεα πκν αθκλΪ ηβθ Ϋθηαζβ πκν ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ 

νπελθσληπζβ λσζκν, ηε δεέεηβ Cronbach’s alpha = 0,82). Σκ ηεηαθλαζηΫθκ ζηα 

εζζβθδεΪ ελπηβηαηκζσΰδκ, εζΫΰξγβεε ΰδα ηβθ αιδκπδζηέα ηκν εαδ ενλΫγβ κ δεέεηβμ 

Cronbach’s alpha = 0,86. Πλσεεδηαδ δβζαδά ΰδα Ϋθα αλεεηΪ αιδσπδζηκ ελΰαζεέκ 

Ϋλενθαμ.  

Δ Ϋθηαζβ πκν ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ απκθκηά ηκν λσζκν, ηεηλάγβεε ηε κεηυ ζηκδξεέα 

πκν ζνθνπκζκΰέακθηαδ ζε δτκ εζέηαεεμ εαδ πκν αθηδζηκδξκτθ ζηδμ Ϋθθκδεμ 

“Αζάθεηα Ρφινπ” εαδ “Τπεξθφξησζε Ρφινπ”.  

Οδ ελπηβγΫθηεμ εζάγβεαθ θα αθαθΫλκνθ, ζε ηδα πεθηαίΪγηδα εζέηαεα ητπκν 

Likert, πσζκ ζνξθΪ Ϋθδπγαθ θα εθκξζκτθηαδ απσ ηδα ζεδλΪ ζνθαδζγβηΪηπθ πκν 

αθκλκτθ ηβ δκνζεδΪ ηκνμ.  

Οδ δνθαηΫμ απαθηάζεδμ άηαθ «ζξεδσθ πκηΫ», «ζπΪθδα», «ηελδεΫμ θκλΫμ», 

«ζνξθΪ», εαδ «ζξεδσθ πΪθηα» κδ κπκέεμ πάλαθ ηδμ ηδηΫμ 1, 2, 3, 4 εαδ 5 

αθηέζηκδξα.  

ΏθαζνηδεΪ, ζτηθπθα ηε ηκθ Mohrman A εαδ ζνθελΰΪηεμ  (1978), β εΪγε ελυηβζβ 

αθηδζηκδξκτζε ζε ζνΰεεελδηΫθκ ζνηπΫλαζηα αζζΪ εαδ εΪγε κηΪδα ελπηάζεπθ, 

αθκλκτζε επδηΫλκνμ ζηκδξεέα ΰδα ηβ ηΫηλβζβ ηβμ αζΪθεδαμ λσζκν εαδ ηβθ 

νπελθσληπζβ λσζπθ.  

ηκθ πέθαεα πκν αεκζκνγεέ, θαέθκθηαδ κδ δτκ νπκεζέηαεεμ ηε ηα αθηδεεέηεθα - 

ελπηάζεδμ πκν ηδμ απαληέακνθ. 
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Πίλαθαο 1. ηκδξεέα πκν αθκλκτθ ηβθ εζέηαεα ηΫηλβζβμ ηβμ Ϋθηαζβμ πκν 

ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ αθΪγεζβ λσζπθ. 
 

_________________________________________________________________ 
 

Αζάθεηα ξφινπ 

_________________________________________________________________ 

 

1. Ώέζγβηα ηβ επαλεκτμ δδεαδκδκζέαμ ΰδα ηβ δδεθΫλΰεδα ηπθ ελΰαζδυθ πκν ζαμ 

Ϋξκνθ αθαηεγεέ. 

2. Έζζεδοβ ζαθάθεδαμ ηβμ πελδΰλαθάμ εαγβεσθηπθ εαδ αληκδδκηάηπθ. 

3. Έζζεδοβ πζβλκθκλδυθ πκν απαδηκτθηαδ ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ ζαμ. 

4. εΫοβ σηδ β πκζσηβηα ηβμ ελΰαζέαμ πκν ζαμ Ϋξεδ αθαηεγεέ έζπμ επβλεΪζεδ 

ηβθ πκδσηβηα ανηάμ.  

5. Άΰθκδα ΰδα ηκ ηδ πελδηΫθκνθ απσ εζΪμ κδ ζνθελΰΪηεμ ζαμ. 

_________________________________________________________________ 
 

Τπεξθφξησζε Ρφινπ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Ώέζγβηα αθεπΪλεεδαμ ξλσθκν ΰδα πλαΰηαηκπκέβζβ ηπθ αδηβηΪηπθ ηπθ 

Ϊζζπθ. 

7. Ώέζγβηα αθεπΪλεεδαμ ξλσθκν ΰδα πλαΰηαηκπκέβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ζαμ. 

8. Ώέζγβηα αδνθαηέαμ επδλλκάμ ζηδμ απκθΪζεδμ εαδ εθΫλΰεδεμ ηκν Ϊηεζα 

πλκρζηΪηεθκν ζαμ πκν ζαμ επβλεΪακνθ. 

_________________________________________________________________ 

 

Δ ζνθκζδεά ίαγηκζκΰέα αθηδζηκδξεέ ζηκ επέπεδκ ηβμ Ϋθηαζβμ πκν ζξεηέαεηαδ ηε 

ηβθ απκθκηά ηκν λσζκν, ΰδα εΪγε Ϊηκηκ.  

ΜεΰΪζβ ίαγηκζκΰέα ζβηαέθεδ νοβζσ επέπεδκ Ϋθηαζβμ εαδ επκηΫθπμ κδ δνθαηΫμ 

ηδηΫμ ηβμ Ϋθηαζβμ ενηαέθκθηαδ ζηκ δδΪζηβηα 8 Ϋπμ  40.  

ζκθ αθκλΪ δε, ηβθ αζΪθεδα λσζπθ, κδ ηδηΫμ ενηαέθκθηαδ απσ 5 Ϋπμ 25, εθυ ΰδα 

ηβθ νπελθσληπζβ λσζκν απσ 3 Ϋπμ 15.  

Σκ ηλέηκ εαδ ηεζενηαέκ ηΫλκμ, απκηεζεέηαδ απσ ΰεθδεΫμ ελπηάζεδμ πκν αθκλκτθ ηβθ 

εεπαέδενζβ ηπθ θκζβζενηυθ ζε ζξΫζβ ηε ηβθ ελΰαζέα ηκνμ ζε νπελίαλδεσ 

πελδίΪζζκθ, εαγυμ εαδ ηβθ επδεκδθπθέα ηε ηκ ζκδπσ πλκζππδεσ,  εέηε εαηυηελκ, 

εέηε πλκρζηΪηεθκ.  

Οδ δνθαηΫμ επδζκΰΫμ απΪθηβζβμ απσ ηκθ ελπηυηεθκ, ζνθκοέακθηαδ ζε ηλεδμ (θαδ, 

σξδ, δεθ ιΫλπ) ζε ζτθκζκ 15 ελπηάζεπθ, εθυ β ηεζενηαέα δέθεδ ηβ δνθαησηβηα ζηκ 

θκζβζενηά θα πελδΰλΪοεδ κπκδκδάπκηε Ϊζζκ ζνθαέζγβηα ίέπζε εαηΪ ηβ δδΪλεεδα 

ελΰαζέαμ ηκν ζε νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ. 
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Ζζηθή θαη δενληνινγία 

 

Οδ ζνθγάεεμ εΪηπ απσ ηδμ κπκέεμ Ϋΰδθε β ζνζζκΰά ηπθ δεδκηΫθπθ άηαθ ειαδλεηδεΪ 

δεαθκπκδβηδεΫμ εαδ ανησ κθεέζεηαδ ζηβθ απσζνηβ ζνθελΰαζέα ηκν θκζβζενηδεκτ 

πλκζππδεκτ. ΜΫζπ ηβμ ηεγσδκν πκν πελδΰλΪθεηαδ αθπηΫλπ, ηβλάγβεε β 

αθπθνηέα, πλΪΰηα πκζτ ζβηαθηδεσ ΰδα ηβθ επέηενιβ ηβμ σζκ ηκ δνθαησ εζετγελβμ 

απσ εΪγε πελδκλδζησ, αθαΰλαθάμ ηπθ πλκίζβηαηδζηυθ ηκν ελπηυηεθκν. 

ΑεδκηΫθκν ηβμ άδβ Ϊλδζηβμ ζξΫζβμ ηβμ ελενθάηλδαμ ηε ηκνμ ελπηυηεθκνμ, 

γεπλεέηαδ σηδ δεθ ηέγεηκ γΫηα εηπδζηενηδεσηβηαμ εαδ δδαελδηδεσηβηαμ. Δ 

ζνηπζάλπζβ δε ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν άηαθ εγεζκθηδεά. 

 

ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Γδα ηβθ επειελΰαζέα εαδ ζηαηδζηδεά αθΪζνζβ ηπθ δεδκηΫθπθ ηπθ 

ελπηβηαηκζκΰέπθ, ξλβζδηκπκδάγβεε ηκ ηαηδζηδεσ ΠαεΫηκ ΏθΪζνζβμ Κκδθπθδευθ 

Βπδζηβηυθ ηβμ IBM, Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS, 

version 19).  

Δ ζηαηδζηδεά αθΪζνζβ, σππμ εθαλησζγβεε, πελδεζΪηίαθε ηα αεσζκνγα: 

ηβθ πελδΰλαθδεά ζηαηδζηδεά κδ ζνθεξεέμ ηεηαίζβηΫμ εεθλΪζηβεαθ ηε ηβ ηΫζβ 

ηδηά, ηβθ ηνπδεά απσεζδζβ εαδ ηα 95% Αδαζηάηαηα Βηπδζηκζτθβμ (95%ΑΒ).  

Οδ δδξσηκηεμ εαδ εαηβΰκλδεΫμ ηεηαίζβηΫμ εεθλΪζηβεαθ ηε ζνξθσηβηεμ εαδ 

εεαηκζηδαέα πκζκζηΪ.  

ηβθ αθαζνηδεά ζηαηδζηδεά ΰδα ηδμ ζνθεξεέμ ηεηαίζβηΫμ ξλβζδηκπκδάγβεαθ πξ κδ 

παλαηεηλδεΫμ δκεδηαζέεμ t-test εαδ One Way ANOVA, εαγυμ εαδ κδ ηβ 

παλαηεηλδεΫμ δκεδηαζέεμ Mann-Whitney U Test εαδ Kruskal-Wallis Test.   

Ο Ϋζεΰξκμ ηπθ δδξσηκηπθ εαδ εαηβΰκλδευθ ηεηαίζβηυθ Ϋΰδθε ηε ηβ ζηαηδζηδεά 

δκεδηαζέα Chi-square test.  

Ο Ϋζεΰξκμ ηπθ νπκγΫζεπθ Ϋΰδθε ΰδα επέπεδκ ζηαηδζηδεάμ ζβηαθηδεσηβηαμ p<0.05. 

Δ αιδκπδζηέα ηκν ελπηβηαηκζκΰέκν νπκζκΰέζηβεε ηε ηκ δεέεηβ εζπηελδεάμ 

ζνθΫπεδαμ alpha ηκν Cronbach ΰδα εΪγε ηδα απσ ηδμ νπκεζέηαεεμ ηκν 

ελπηβηαηκζκΰέκν. Σκ επέπεδκ αιδκπδζηέαμ ζηαγηέζηβεε ζηκ 0,7 (α > 0,7). 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Σκ  54,2% ηκν  δεέΰηαηκμ άηαθ ΰνθαέεεμ εαδ  ηκ 45,8 % Ϊθηλεμ εθυ κ ηΫζκμ σλκμ 

βζδεέαμ ηκν δεέΰηαηκμ (mean) άηαθ 35,4 Ϋηβ ηε ΣΏ 5,8 Ϋηβ εαδ ηε εζΪξδζηβ βζδεέα 

ηα 25 εαδ ηΫΰδζηβ ηα 47 Ϋηβ.  

Δ επδελαηΫζηελβ βζδεδαεά κηΪδα ηπθ θκζβζενηυθ άηαθ 31-40 εηυθ (50,0%), 

αεκζκνγκτηεθβ απσ Ϊηκηα βζδεέαμ 21-30 εηυθ (29,2%), εθυ ηκ 20,8% άηαθ Ϊηκηα 

βζδεέαμ ηεηαιτ 41 εαδ 50 εηυθ. 
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Πίλαθαο 2. ΑβηκΰλαθδεΪ ζηκδξεέα δεέΰηαηκμ.   

 

 

 

 

ΦΤΛΟ n % 
ΓΤΝΏΕΚΏ 26 54,2 
ΏΝΑΡΏ 22 45,8 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ 
ΒΓΓΏΜΟ 30 62,5 
ΏΓΏΜΟ 13 27,1 
ΑΕΏΓΒΤΓΜΒΝΟ 5 10,4 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΠΏΕΑΕΏ   
ΟΥΕ 18 37,5 
ΝΏΕ 30 62,5 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΒΡΓΏΓΒΣΒ ΔΜΒΡΏ Β ΜΤΠΕ; 
ΟΥΕ 28 58,3 
ΝΏΕ 20 41,7 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΑΒΤΣΒΡΔ ΒΡΓΏΕΏ 
ΟΥΕ 42 87,5 
ΝΏΕ 6 12,5 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΔ ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ 
ΑΒ 29 60,4 
ΣΒ 8 16,7 
ΠΒ 8 16,7 
MSc 3 6,3 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΔΛΕΚΕΏ (Β ΒΣΔ) 
21-30 14 29,2 
31-40 24 50,0 
41-50 10 20,8 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ ΣΔ ΝΟΚΔ (Β ΜΔΝΒ) 
0-60 7 14,6 
61-120 12 25,0 
121 ΚΏΕ ΏΝΧ 29 60,4 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΠΡΟΤΠΔΡΒΕΏ Β ΜΤΠΕ (Β ΜΔΝΒ) 
0-60 31 64,6 
61-120 7 14,6 
121 ΚΏΕ ΏΝΧ 10 20,8 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΏΠΟΤΕΏ ΏΠΟ ΜΤΠΕ (Β ΜΔΝΒ) 
0-12 24 50,0 
13-60 14 29,2 
61 ΚΏΕ ΏΝΧ 10 20,8 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
ΒΜΠΒΕΡΕΏ Β ΜΒΘ (ΜΔΝΒ) 
0-3 24 50,0 
4-12 10 20,8 
13 ΚΏΕ ΏΝΧ 14 29,2 
ΤΝΟΛΟ 48 100,0 
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Ώπσ απσοεπμ εεπαδδενηδεκτ επδπΫδκν, ηκ 60% ηκν πλκζππδεκτ εέξε 

ΑενηελκίΪγηδα εεπαέδενζβ εθυ ηκ πλκζππδεσ ηε Σεξθκζκΰδεά εαδ 

Παθεπδζηβηδαεά εεπαέδενζβ εαηαθΫηεηαδ ειέζκν ηε πκζκζησ 16,7% Ϋεαζηβ 

εαηβΰκλέα. Οδ θκζβζενηΫμ ηε εηπεδλέα ζηβθ θκζβζενηδεά απσ 1 Ϋπμ 5 Ϋηβ, 

αΰΰέακνθ ηκ 14,6%, εθυ ανηκέ ηε εηπεδλέα απσ 5 Ϋπμ 10 Ϋηβ αθΫλξκθηαδ ζηκ 

25,0%. Ώιέαεδ θα ζβηεδπγεέ σηδ ηκ ηεΰαζτηελκ πκζκζησ (60,4%) ηπθ 

ειεδδδεενηΫθπθ θκζβζενηυθ ζηβθ Καηαδνηδεά εαδ Τπελίαλδεά Νκζβζενηδεά, Ϋξκνθ 

εηπεδλέα ζηβ θκζβζενηδεά πζΫκθ ηπθ 10 εηυθ. Οδ θκζβζενηΫμ πκν δεθ ελΰΪακθηαδ 

πζΫκθ ζε ΜΤπΕ απκηεζκτθ ηκ 58,3% ηκν δεέΰηαηκμ. Οδ θκζβζενηΫμ ηε εηπεδλέα 

ζηβ ΜΒΘ απσ 0 Ϋπμ 3 ηάθεμ θηΪθκνθ ζηκ 50,0% εαδ απκηεζκτθ κνζδαζηδεΪ εεεέθα 

ηα Ϊηκηα πκν Ϋζαίαθ ηβ ίαζδεά εεπαέδενζβ ζηβ ΜΒΘ ζηβ δδΪλεεδα εεπαέδενζάμ 

ηκνμ ζηβθ Καηαδνηδεά εαδ Τπελίαλδεά Νκζβζενηδεά. Οδ πζΫκθ Ϋηπεδλκδ 

θκζβζενηΫμ, ηε ηέηζκ θκζβζενηά ΜΒΘ απκηεζκτθ ηκ 29,2% ηπθ ελπηβγΫθηπθ. 

 

Πίλαθαο 3. Ώΰξκμ ηπθ θκζβζενηυθ πκν ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ απκθκηά ηκν λσζκν. 

 
Πσζκ ζνξθΪ αδζγΪθεζηε σηδ νπΪλξεδ Ϋζζεδοβ ζαθάθεδαμ σζκθ αθκλΪ ηβθ 

πελδΰλαθά ηβμ ελΰαζέαμ εαδ ηπθ αληκδδκηάηπθ ζαμ; 

 
ΦΤΛΟ N Mean p 

ΓΤΝΏΕΚΏ 26 2,23 
0,029 

ΏΝΑΡΏ 22 1,82 

Πσζκ ζνξθΪ αδζγΪθεζηε σηδ δεθ ζαμ δέθκθηαδ κδ απαλαέηβηεμ πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ 

ηε ηβθ δδειαΰπΰά ηβμ ελΰαζέαμ ζαμ; 

ΦΤΛΟ N Mean p 

ΓΤΝΏΕΚΏ 26 2,42  

0,019 
ΓΤΝΏΕΚΏ 26 2,42 

 

Αζάθεηα ξφινπ 

 

Οδ θκζβζενηΫμ δεθ ίδυθκνθ δδδαέηελκ πλσίζβηα πκν αθκλΪ ηβθ επαλεά 

δδεαδκδκζέα ΰδα ηβ δδεθΫλΰεδα ελΰαζδυθ πκν ηκνμ Ϋξκνθ αθαηεγεέ (ηκ 50,0% 

απΪθηβζαθ «ζπΪθδα», ηκ 33,3% «ζξεδσθ πκηΫ» εαδ ησθκ ηκ 2,1% «ζξεδσθ 

πΪθηα»), εθυ ηκ ηεΰαζτηελκ πκζκζησ ανηυθ  ζξεδσθ πκηΫ δεθ δδαπέζηπζε 

Ϋζζεδοβ ζαθάθεδαμ ηβμ πελδΰλαθάμ εαγβεσθηπθ εαδ αληκδδκηάηπθ (39,6%) αζζΪ 

εαδ ηπθ πζβλκθκλδυθ πκν απαδηκτθηαδ ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ 

(35,4%). Ώθαζτκθηαμ πελαδηΫλπ ηα απκηεζΫζηαηα, ηε απζά παλαεκζκτγβζβ ηβμ 

ζνξθσηβηαμ ηπθ απαθηάζεπθ, θαέθεηαδ σηδ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ πλκζππδεσ ζπΪθδα 
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ζεεπησηαθ σηδ β πκζσηβηα ηβμ ελΰαζέαμ πκν ηκν εέξε αθαηεγεέ έζπμ επβλΫααε ηβθ 

πκδσηβηα ανηάμ (35,4%) εαδ επέζβμ ζπΪθδα παλαηάλβζε σηδ εέξε Ϊΰθκδα ΰδα ηκ ηδ 

πελδηΫθκνθ απσ ανησ κδ ζνθελΰΪηεμ ηκν (37,5%). 

ΏθαθκλδεΪ ηε ηκ θτζκ, θΪθβεε σηδ κδ ΰνθαέεεμ αδζγΪθκθηαθ πδκ ζνξθΪ σηδ 

νπΪλξεδ Ϋζζεδοβ ζαθάθεδαμ σζκθ αθκλΪ ηβθ πελδΰλαθά ηβμ ελΰαζέαμ εαδ ηπθ 

αληκδδκηάηπθ ηκνμ, εαγυμ εαδ σηδ δεθ ηκνμ δέθκθηαδ κδ απαλαέηβηεμ πζβλκθκλέεμ 

ζξεηδεΪ ηε ηβθ δδειαΰπΰά ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ. 

 

Τπεξθφξησζε ξφινπ 

 

ηδμ ηλεδμ ελπηάζεδμ πκν αθκλκτζαθ ηβθ πελδΰλαθά πδγαθάμ νπελθσληπζβμ 

λσζκν απσ ηκνμ θκζβζενηΫμ, ηα απκηεζΫζηαηα άηαθ ζαθά. Σκ 35,4% ανηυθ 

πελδΫΰλαοαθ σηδ ζπΪθδα ίέπζαθ ηκ αέζγβηα αθεπΪλεεδαμ ξλσθκν ΰδα 

πλαΰηαηκπκέβζβ ηπθ αδηβηΪηπθ ηπθ Ϊζζπθ, ηε ηδα αθαθκλΪ ηκν 22,9% σηδ ηκ 

έδδκ αέζγβηα ηκ ίέπζαθ «ηελδεΫμ θκλΫμ».  

Δ αθεπΪλεεδα ξλσθκν ΰδα πλαΰηαηκπκέβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ, άηαθ εΪηδ πκν 

θαέθεηαδ ππμ πλκίζβηΪηδζε ηκνμ ελπηβγΫθηεμ αθκτ ηκδλΪζηβεαθ ηεηαιτ ηπθ 

απαθηάζεπθ «ζξεδσθ πκηΫ» (39,6%), «ζνξθΪ» (31,3%) εαδ «ηελδεΫμ θκλΫμ» 

(22,9%).  

Σκ έδδκ ζνθΫίβ εαδ ΰδα ηβθ πελέπηπζβ πελδΰλαθάμ αέζγβζβμ αδνθαηέαμ επδλλκάμ 

ζηδμ απκθΪζεδμ εαδ εθΫλΰεδεμ ηκν Ϊηεζα πλκρζηΪηεθκν ηκνμ πκν ηκνμ 

επβλεΪακνθ.  

Σκ 25% απΪθηβζε «ζξεδσθ πκηΫ», ηκ 29,2% «ζπΪθδα» εαδ ηκ 25% «ηελδεΫμ 

θκλΫμ».   

ΏθαθκλδεΪ ηε ηκ θτζκ, κδ ΰνθαέεεμ νπελΫξκνθ σζκθ αθκλΪ ηκ ζνθαέζγβηα ηβμ 

αθεπΪλεεδαμ ξλσθκν ΰδα θα κζκεζβλυζκνθ ηβθ ελΰαζέα ηκνμ εαγυμ εαδ γεπλκτθ 

ζε ηεΰαζτηελκ πκζκζησ, σηδ δεθ εέθαδ δνθαησ θα επβλεΪζκνθ απκθΪζεδμ εαδ 

εθΫλΰεδεμ ηκν/ηβμ πλκρζηΪηεθκν/βμ ηκνμ κδ κπκέεμ ηδμ αθκλκτθ. 

Ώπσ ηβ ζτΰελδζβ ηκν εεπαδδενηδεκτ επδπΫδκν ηπθ θκζβζενηυθ ηε ηβθ αζΪθεδα 

λσζκν, θΪθβεε σηδ κδ θκζβζενηΫμ ηε ηκ νοβζσηελκ επέπεδκ εεπαέδενζβμ  

αθΫθελαθ σηδ ίέπθαθ πελδζζσηελβ αζΪθεδα λσζπθ.  

ηδμ επδηΫλκνμ ζνΰελέζεδμ δε, θΪθβεε ζαθάμ ζξΫζβ ηεηαιτ ηπθ ΑΒ θκζβζενηυθ 

ηε ηκνμ ΠΒ εαδ Ϊθπ, ηπθ ΣΒ ηε ηκνμ ΠΒ εαδ Ϊθπ εαδ ηΫζκμ ηπθ ΠΒ εαδ Ϊθπ ηε ηκνμ 

ΑΒ εαδ ΣΒ, σζκθ αθκλΪ ηβ δδαθκλΪ ζηβθ Ϋθηαζβ πκν ίδυθκνθ ζηβθ αζΪθεδα 

λσζκν.  

ΚΪθκθηαμ ηκ έδδκ ΰδα ηβθ νπελθσληπζβ λσζκν, Ϋξκνηε σηκδα απκηεζΫζηαηα σζκθ 

αθκλΪ ηβθ πκζζαπζά ζτΰελδζβ εαδ ηκνμ θκζβζενηΫμ ΣΒ θα εέθαδ ανηκέ πκν 

ίδυθκνθ ηκ ζδΰσηελκ Ϊΰξκμ. 

ΣΫζκμ, σζκθ αθκλΪ ηβθ απκθκηά λσζκν ΰεθδεΪ, θαέθεηαδ ππμ κδ θκζβζενηΫμ ηε 

εεπαδδενηδεσ επέπεδκ ΠΒ εαδ Ϊθπ,  άηαθ ανηκέ πκν ίλέζεκθηαθ ζε δνζηεθΫζηελβ 

γΫζβ ηδαμ εαδ ίέπθαθ αλθβηδεΪ ηδμ επδζκΰΫμ ηπθ πλκρζηαηΫθπθ ηκνμ. 
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Πίλαθαο 4. νζξΫηδζβ (one way ANOVA) Ώπκθκηάμ λσζκν ηε εεπαδδενηδεσ 

επέπεδκ θκζβζενηυθ. 

 
ΑΑΦΔΗΑ ΡΟΛΟΤ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ N Mean p 

ΑΒ 29 9,14 

0,000 

ΣΒ 8 10,00 

ΠΒ εαδ Ϊθπ 11 14,55 

ΤΝΟΛΟ 48 10,52 

ΤΠΔΡΦΟΡΣΧΖ ΡΟΛΟΤ 

ΑΒ 29 5,93 

0,001 

ΣΒ 8 5,50 

ΠΒ εαδ Ϊθπ 11 8,73 

ΤΝΟΛΟ 48 6,50 

ΓΔΝΗΚΑ ΑΠΟΝΟΜΖ ΡΟΛΟΤ 

ΑΒ 29 15,07 

0,000 

ΣΒ 8 15,50 

ΠΒ εαδ Ϊθπ 11 23,27 

ΤΝΟΛΟ 48 17,02 

 

 

Έθηαζβ ηπθ θκζβζενηυθ πκν αθκλΪ ηβθ ελΰαζέα ηκν ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ. 

Βεπαέδενζβ θκζβζενηυθ ζε ζξΫζβ ηε ηβθ ελΰαζέα ηκνμ ζε νπελίαλδεσ 

πελδίΪζζκθ. Σκ ηΫΰεγκμ ηβμ εηπδζηκζτθβμ πκν Ϋξκνθ κδ Τπελίαλδεκέ ΝκζβζενηΫμ 

ζηδμ ΰθυζεδμ ηκνμ, θαέθεηαδ απσ ηβθ πδκ εΪηπ εαηαΰλαθά ηπθ απαθηάζευθ ηκνμ: 
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Πίλαθαο 5. Καηαθκηά πκν αθκλΪ ηβθ ελΰαζέα ηκν ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ. 
 

Ννηώζω ηθαλόο λα αληαπεμέιζω ζηηο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο εληόο ηνπ Θ.Α. 
ΑΠΑΝΣΗΗ % 

 ΟΧΙ 4,2 

ΝΑΙ 93,8 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 2,1 

Με θνβίδεη ην γεγνλόο όηη ζα παξακείλω ηόζεο ώξεο κέζα ζην Θ.Α. ζε πεξίπηωζε 

θαηαδπηηθνύ αηπρήκαηνο. 

ΑΠΑΝΣΗΗ % 

 ΟΧΙ 83,3 

ΝΑΙ 12,5 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 2,1 

Ννηώζω όηη δηαζέηω λνζειεπηηθέο ηθαλόηεηεο / πξνζόληα γηα λα πξνζθέξω ζ’ έλα βαξέωο 

πάζρνληα αζζελή εληόο ηνπ Θ.Α. 

ΑΠΑΝΣΗΗ % 

 ΟΧΙ 16,7 

ΝΑΙ 77,71 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 6,3 

Θεωξώ βαξεηή ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο – αθαίξεζεο ηεο κάζθαο νμπγόλνπ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ % 

 ΟΧΙ 79,2 

ΝΑΙ 20,8 

Είκαη ππεξήθαλνο θαη λνηώζω δηαθνξεηηθόο πνπ δνπιεύω ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν. 

ΑΠΑΝΣΗΗ % 

 ΟΧΙ 12,5 

ΝΑΙ 79,2 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 8,3 

 

Ννηώζω αγρωκέλνο ζηε πεξίπηωζε άζρεκεο εμέιημεο ηεο πνξείαο ηνπ αζζελή κέζα ζην Θ.Α.    

ΑΠΑΝΣΗΗ % 

 ΟΧΙ 37,5 

ΝΑΙ 58,3 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 4,2 
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Δ αέζγβζβ σηδ «πελδηΫθκνθ πκζζΪ απσ ανησθ» ενλδαλξεέ ζηβ ζνθεέδβζά ηκν 

43,8% ηκν δεέΰηαηκμ, εθυ ηκ 31,3% δβζυθεδ σηδ δεθ Ϋξκνθ εηπδζηκζτθβ ζηκθ 

ξεδλδζηά ηκν Θ.Ώ. Βπέζβμ, Ϋθα δεαθσ πκζκζησ (31,3%) δεθ αδζγΪθκθηαθ Ϋηκδηκδ θα 

ηπκνθ ηΫζα ζηκθ ΘΪζαηκ Ώπκπέεζβμ (θα εΪθκνθ δβζαδά εαηΪδνζβ) εαδ δεθ εέξαθ 

ηκθ ηλσπκ θα ηκ αθαθΫλκνθ ζε εΪπκδκθ υζηε θα απκθενξγεέ ηνξσθ εαηαδνηδεσ 

αητξβηα.  

 

Πίλαθαο 6. Καηαθκηά απαθηάζεπθ ζε ελπηάηαηα πκν αθκλκτθ ζεΫοεδμ εαδ 

ζνθαδζγάηαηα πκν αθαδτκθηαδ ζηκνμ θκζβζενηΫμ Θ.Ώ.  

 

ΔΡΧΣΖΖ ΝΑΗ ΟΥΗ 
ΓΔΝ 

ΞΔΡΧ 

ΏδζγΪθκηαδ σηδ αθάεπ ζε ηδα δζξνλά κηΪδα. 70,8 20,8 6,3 

Αεθ γΫζπ θα ηππ ζηκ Θ.Ώ.  75,0 25,0 - 

ΏδζγΪθκηαδ σηδ πελδηΫθκνθ πκζζΪ απσ ηΫθα. 43,8 52,1 2,1 

Αεθ αδζγΪθκηαδ Ϋηκδηκμ/β ζάηελα θα ηππ 

ηΫζα ζηκ Θ.Ώ. εαδ δεθ ιΫλπ  πυμ γα ηκ ππ. 

31,3 64,6 4,2 

Αεθ Ϋξπ εηπδζηκζτθβ ζ’ ανησθ πκν ξεδλέαεηαδ 

ηκ Θ.Ώ. 

31,3 62,5 6,3 

νξθΪ ζεΫθηκηαδ αθ γα ίΰπ νΰδάμ ηΫζα απσ 

ηκ Θ.Ώ. 

25 75 - 

Σκ παδδέ ηκν εέθαδ Ϊλλπζηκ, ανησ ηε ΰεηέαεδ 

Ϊΰξκμ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα γελαπενηδεκτ 

ζξάηαηκμ. 

35,4 43,8 20,8 

Αεθ ηπκλυ θα πδυ, θα ιεθνξηάζπ, θα 

αγζβγυ ηε Ϋθηαζβ ά θα απκζατζπ ηκθ 

πλκζππδεσ ηκν ξλσθκ ΰδαηέ εέηαδ 

αθαεζάζεπμ. Ώνησ ηε εθκξζεέ. 

47,9 47,9 2,1 

Συλα πκν εέηαδ ηΫζα ζηκ Θ.Ώ., θκδυγπ 

απκηκθπηΫθκμ απσ ηβθ κδεκΰΫθεδΪ ηκν. 

18,8 77,1 2,9 
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Έθα πκζτ ηεΰΪζκ πκζκζησ ηπθ θκζβζενηυθ (93,8 %), Ϋξκνθ εηπδζηκζτθβ ζηδμ 

ΰθυζεδμ εαδ ηβθ εεπαέδενζά. Έθα αιδκζβηεέπηκ πκζκζησ ανηυθ (37,5%), 

παλαδΫξκθηαδ σηδ θδυγκνθ αΰξπηΫθκδ ζηβ πελέπηπζβ Ϊζξβηβμ ειΫζδιβμ ηβμ 

πκλεέαμ ηκν αζγεθά ηΫζα ζηκθ νπελίαλδεσ γΪζαηκ.  

Ο ζβηαθηδεσμ παλΪΰκθηαμ ηβμ επδεκδθπθέαμ ηπθ θκζβζενηυθ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα 

ελΰαζέαμ ζηκνμ ζε νπελίαλδεσ γΪζαηκ, θαέθεηαδ θα δδαθκλκπκδεέ ηβθ 

πλκβΰκτηεθβ Ϊελπμ εθγαλλνθηδεά εαηΪζηαζβ. ε πκζκζησ 31,3%, κδ θκζβζενηΫμ 

δεθ αδζγΪθκθηαδ Ϋηκδηκδ θα εαηαδνγκτθ υζηε θα θκζβζετζκνθ αζγεθά ζε 

νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ αζζΪ δεθ ιΫλκνθ πυμ θα ηκ πκνθ. Σκ έδδκ αελδίυμ 

πκζκζησ εεθλΪαεδ ηβθ Ϋζζεδοβ εηπδζηκζτθβμ ζηκθ ξεδλδζηά ηκν νπελίαλδεσ 

γΪζαηκ.  

 
ΤΕΖΣΖΖ 

 

Έθα πκζτ ηεΰΪζκ πκζκζησ ηπθ θκζβζενηυθ, Ϋξκνθ εηπδζηκζτθβ ζηδμ ΰθυζεδμ 

εαδ ηβθ εεπαέδενζά ηκνμ εαδ έζπμ ανησ εέθαδ Ϋθαμ ίαζδεσμ παλΪΰκθηαμ πκν 

ζνηίΪζεδ εαγκλδζηδεΪ ζηβ δβηδκνλΰέα εαζάμ ονξκζκΰέαμ ηκν εαηΪ ηβθ ελΰαζέα 

ηκν ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ. Φαέθεηαδ εαγαλΪ σηδ ηκ πλκζππδεσ εηπδζηετεηαδ 

ηδμ ΰθυζεδμ εαδ δεαθσηβηΫμ ηκν, ζε σηδ αθκλΪ ηβθ ελΰαζέα ηκν ζε νπελίαλδεσ 

πελδίΪζζκθ. ηβθ πελέπηπζβ σηπμ ηδαμ πδγαθάμ Ϊζξβηβμ Ϋείαζβμ ηβμ πκλεέαμ 

ηβμ νΰεέαμ ηκν θκζβζενκηΫθκν, ζε νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ, κδ θκζβζενηΫμ θαέθεηαδ 

δδεαέπμ θα πλκίζβηαηέακθηαδ. 

Έθα δεαθσ πκζκζησ θκζβζενηυθ, Ϋξκνθ παθεπδζηβηδαεά εεπαέδενζβ εαδ ηΪζδζηα, 

σζκδ κδ εΪηκξκδ ηεηαπηνξδαεκτ ηέηζκν, ελΰΪακθηαδ ζηδμ ΜΤπΕ πμ Τπελίαλδεκέ 

ΝκζβζενηΫμ ΜΒΘ. Σκ ΰεΰκθσμ ανησ Ϋξεδ επδηενξγεέ ηεηΪ απσ ηαελκξλσθδα 

πλκζπΪγεδα ηπθ δδκδεκτθηπθ ηπθ ΜΤπΕ, ζνηίΪζζκθηαμ Ϋηζδ ζηβθ εαζτηελβ 

αθηδηεηυπδζβ εαδ θκζβζεέα αζγεθυθ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηδμ ΜΒΘ εαδ 

ζαηίΪθκνθ Τπελίαλδεά Οινΰκθκγελαπεέα ζηκθ ΘΪζαηκ Ώπκπέεζβμ.  

Δ απζά επδεκδθπθέα ηε ηα ηΫζβ ηβμ κδεκΰΫθεδαμ ηκν θκζβζενηά – ζνθκδκτ κ 

κπκέκμ ίλέζεεηαδ ηΫζα ζηκθ Θάιακν Απνπίεζεο, Ϋξεδ ίλεγεέ σηδ ηεδυθεδ ηκ Ϊΰξκμ 

ζηκ εζΪξδζηκ ηε απκηΫζεζηα ηβθ απκδκηδεσηελβ εαδ κνζδαζηδεσηελβ παλκξά 

θλκθηέδαμ ζηκθ αζγεθά. Δ ηΫλδηθα ηκν πλκζππδεκτ εέθαδ Ϋθαμ απσ ηκνμ 

ίαζδεκτμ ζσΰκνμ ζεδηκνλΰέαμ ηβμ δδκέεβζβμ.  

Δ εαηαΰλαθά εαδ πλκζπΪγεδα επέζνζβμ ηπθ πλκίζβηΪηπθ ηκν πλκζππδεκτ, δεθ 

εέθαδ πκζνηΫζεδα αζζΪ αθΪΰεβ εαδ απυηελκ ζεκπσ δεθ Ϋξεδ ηβθ εινπβλΫηβζβ ηκν 

ελΰαασηεθκν αζζΪ, ηΫζα απσ ανησ, ηβθ εινπβλΫηβζβ ηκν πΪζξκθηα, πκν ανησ 

απκηεζεέ εαδ ετλδκ ζεκπσ ζεδηκνλΰέαμ εαδ σζπθ ηπθ θκζβζενηδευθ ηκθΪδπθ. ε 

πκζζΫμ ΜΤπΕ ηκν ειπηελδεκτ, εΪγε πλσίζβηα ά πλκίζβηαηδζησμ πκν 

εαηαΰλΪθεηαδ, επδζτεηαδ (σππμ π.ξ. β ηκπκγΫηβζβ εδδδεάμ ηβζεθπθδεάμ ζνζεενάμ 

ηΫζα ζηκθ νπελίαλδεσ γΪζαηκ), ζε ηδα πλκζπΪγεδα ατιβζβμ ηκν βγδεκτ ηπθ 

θκζβζενηυθ εαδ πλκζΫζενζάμ ηκνμ ζε Ϋθαθ αθδζσιεθκ εαηΪ ηα Ϊζζα, ξυλκ 

ελΰαζέαμ. 
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ζκθ αθκλΪ ηκ δεέΰηα ηπθ Βζζάθπθ εαηαδνηδευθ εαδ νπελίαλδευθ θκζβζενηυθ, 

δεαθσμ αλδγησμ δεθ αθηδηεηυπδζαθ πλσίζβηα ζηκθ πλκζδδκλδζησ αληκδδκηάηπθ 

εαδ ηκθ ζαθά εαγκλδζησ ηκνμ. πΪθδα δε, γευλβζαθ σηδ β πκζσηβηα ηβμ ελΰαζέαμ 

πκν ηκνμ εέξε  αθαηεγεέ έζπμ επβλΫααε ηβθ πκδσηβηΪ ηβμ. Βέθαδ ΰθπζησ σηδ ησθκ κδ 

ζαθεέμ κδβΰέεμ εαδ β εαηαθσβζβ ανηυθ, ζνηίΪζκνθ ζηβθ Ϊληδα δδαξεέλδζβ ηβμ 

ελΰαζέαμ πκν Ϋξεδ αθαηεγεέ. Έηζδ, αλεεηΪ νοβζσ πκζκζησ θκζβζενηυθ, ζπΪθδα 

ίέπζαθ ηκ αέζγβηα αθεπΪλεεδαμ ξλσθκν ΰδα πλαΰηαηκπκέβζβ ηπθ αδηβηΪηπθ ηπθ 

Ϊζζπθ, εθυ ζέΰκ ηδελσηελκ, εέξε ανησ ηκ αέζγβηα ηελδεΫμ θκλΫμ.  

Ώπσ ηα απκηεζΫζηαηα δδαθαέθεηαδ επέζβμ, ππμ σζκ ανιΪθεηαδ ηκ εεπαδδενηδεσ 

επέπεδκ, ησζκ ηεΰαζτηελβ Ϋθηαζβ θδυγεδ κ θκζβζενηάμ σζκθ αθκλΪ ηβθ αζΪθεδα 

λσζκν. Σκ επέπεδκ εεπαέδενζβμ θαέθεηαδ σηδ επβλεΪαεδ ηβθ αζΪθεδα λσζκν έζπμ 

ΰδαηέ κδ αληκδδσηβηεμ ηπθ ΑΒ θκζβζενηυθ εέθαδ ζαθυμ εαγκλδζηΫθεμ θκηδεΪ αζζΪ 

εαδ δδκδεβηδεΪ. Ώπσ ηβθ Ϊζζβ, κδ αληκδδσηβηεμ εαδ κδ νπκξλευζεδμ ηκν 

πλκρζηΪηεθκν, Ϋξκνθ εαηαζάιεδ θα εαζτπηκνθ Ϋθα ενλτ θΪζηα θκζβζενηδευθ, 

δδκδεβηδευθ εαδ Ϊζζπθ δεαθκηάηπθ εαδ έζπμ ανησ ηκθ εΪθεδ πδκ ενΪζπηκ ζηβ 

δδεεπελαέπζβ ηπθ ελΰαζδυθ ηκν. 

ηπμ, β αθεπΪλεεδα ξλσθκν ΰδα πλαΰηαηκπκέβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ, άηαθ εΪηδ 

πκν θαέθεηαδ ππμ απαζξσζβζε ηκνμ ελπηβγΫθηεμ αθκτ ζξεδσθ κδ ηδζκέ, δάζπζαθ 

νπαλεησ ανησ ηκ πλσίζβηα.  

Οδ ΰνθαέεεμ άηαθ πδκ ενΪζπηεμ ζε ανησ έζπμ ζσΰπ ηβμ δδδκζνΰελαζέαμ ηκνμ. Ώπσ 

ηβθ πζενλΪ ηβμ δδκέεβζβμ ηπθ ΜΤπΕ, θαέθεηαδ σηδ β δδαξεέλδζβ ηκν πλκζππδεκτ 

κδετεδ εαζυμ, σηπμ, β Ϋζζεδοβ ξλσθκν εεηΫζεζβμ ηπθ αθαηδγΫηεθπθ ελΰαζδυθ, 

νπκδβζυθεδ ηβθ Ϋζζεδοβ πλκζππδεκτ σππμ Ϊζζπζηε ζνηίαέθεδ εαδ ζηκθ 

ενλτηελκ θκζβζενηδεσ ξυλκ. Ώνησ δδαθαέθεηαδ εαδ απσ ηβθ εθσξζβζβ ηπθ 

θκζβζενηυθ θα εεηεζκτθ «αθαεζάζεδμ», ΰδαηέ ανησ νπκδβζυθεδ ζνΰεεελδηΫθκ 

ηλσπκ απάμ εαδ ζνηπελδθκλΪμ ΰδα ανησ ηκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα.  Δ Ϋζζεδοβ 

πλκζππδεκτ, Ϋξεδ ζαθ απκηΫζεζηα ηβθ εεηΫζεζβ πκζζυθ ίαλδδυθ αθαεζάζεπμ 

ξπλέμ ίείαέπμ ηβθ αθΪζκΰβ αθηαηκδίά. ηκ ξυλκ ηκν δβηκζέκν, β «αθΪεζβζβ» 

ζκΰέαεηαδ ζαθ βηΫλα αλΰέαμ εαδ δεθ αθηαηεέίεηαδ παλσζκ πκν δβηδκνλΰεέ 

ζνΰεεελδηΫθεμ νπκξλευζεδμ ζηκθ ελΰαασηεθκ. 

Έθα ζβηαθηδεσ πκζκζησ θκζβζενηυθ, δεθ επδγνηκτθ ΰδα δδΪθκλκνμ ζσΰκνμ θα 

εαηαδνγκτθ, υζηε θα θκζβζετζκνθ αζγεθά ζε νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ αζζΪ δεθ 

ιΫλκνθ πυμ θα ηκ πκνθ.  

ππμ δεέξθεδ δε β πκζνεηάμ εηπεδλέα, ζνθάγπμ απκθαζέακνθ θα ηβθ ηκ 

αθαθΫλκνθ, ηε απκηΫζεζηα θα ελΰΪακθηαδ ζε νπελίαλδεΫμ ζνθγάεεμ παλΪ ηβ 

γΫζβζά ηκνμ, ανιΪθκθηαμ ηκ ίαγησ Ϋθηαζβμ ζε νοβζσηελα επέπεδα.  

Φαέθεηαδ επέζβμ σηδ εέθαδ ηκ έδδκ αελδίυμ πκζκζησ ηε ανησ πκν εεθλΪαεδ ηβθ 

Ϋζζεδοβ εηπδζηκζτθβμ ζηκθ ξεδλδζηά ηκν νπελίαλδεσ γΪζαηκ εαδ ανησ έζπμ γα 

πλΫπεδ θα ηαμ πλκίζβηαηέζεδ ΰδα ηκ αθ κδ θκζβζενηΫμ Ϋξκνθ ηεζδεΪ ηβ δνθαησηβηα 

Ϋεθλαζβμ ηπθ ζνθαδζγβηΪηπθ ηκνμ εαδ αθ ανησ γα ηπκλκτζε θα Ϋξεδ αθηέεηνπκ 

ζηβθ δβηδκνλΰέα εθσμ επδπζΫκθ ζηλεζζκΰσθκν παλΪΰκθηα. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

 

Ο ίαζδεσμ πελδκλδζησμ ηβμ ελενθβηδεάμ ηεζΫηβμ γεπλεέηαδ β Ϋζζεδοβ 

ίδίζδκΰλαθδευθ δεδκηΫθπθ ζξεηδεΪ ηε ηβθ Ϋθηαζβ πκν ίδυθκνθ κδ θκζβζενηΫμ 

πκν ελΰΪακθηαδ ζε Μνλάδεο Καηαδπηηθήο θαη Τπεξβαξηθήο Ηαηξηθήο ησζκ ζε 

ενλππαρεσ σζκ εαδ ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ. Σα πελδκλδζηΫθα δδεγθά 

ίδίζδκΰλαθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β εζζδπάμ παλκνζέα εζζβθδευθ αθηέζηκδξπθ ηεζεηυθ, 

Ϋξκνθ πμ Ϊηεζκ απκηΫζεζηα ηβθ αδνθαηέα ζνΰελέζεπθ ηε Ϊζζεμ Ϋλενθεμ.  

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

αθ ΰεθδεσ ζνηπΫλαζηα, γα ηπκλκτζε θα παλαηβλάζεδ εαθεέμ σηδ κδ θκζβζενηΫμ 

ίδυθκνθ άπδκ αέζγβηα αζΪθεδαμ εαδ νπελθσληπζβμ λσζκν εαδ επκηΫθπμ ηδελά 

πδγαθσηβηα εεδάζπζβμ Ϊΰξκνμ εαδ Ϋθηαζβμ ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ. Αδαθαέθεηαδ 

ζκδπσθ, β τπαλιβ ίαζδευθ αλξυθ δδκδεάζεπμ εαδ εαηαθκηάμ λσζπθ πκν δδΫπκνθ 

ηδμ ΜΤπΕ εαδ ανησ εέθαδ ζαθυμ αιδΫπαδθκ. ηκ παλεζγσθ, β δδαξεέλδζβ ηκν 

ελΰαζδαεκτ Ϊΰξκνμ ίαζδασηαθ ζε παλεηίΪζεδμ κδ κπκέεμ ζνθδΫκθηαθ ηε ηβθ 

επέηενιβ ζησξπθ πκν αθκλκτζαθ ζε ηεηκθπηΫθεμ πλκίζβηαηδεΫμ εαηαζηΪζεδμ 

(π.ξ. κλΰαθπηδεσ εζέηα, burnout, mobbing). άηελα, β δδαξεέλδζβ ηκν ίαζέαεηαδ ζε 

ηδα κζδζηδεά πλκζΫΰΰδζβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ, νδκγεηυθηαμ ζηλαηβΰδεΫμ 

πελδζζσηελκ ενλεέεμ εαδ ζνθελΰδζηδεΫμ, πκν εέθαδ ζε γΫζβ θα αιδκζκΰκτθ 

ειεδδδεενηΫθα θαδθσηεθα εαδ παλΪζζβζα θα ειεηΪακνθ ηδμ εκδθΫμ πζενλΫμ εαδ ηδμ 

δδαζνθδΫζεδμ πλκίζβηΪηπθ πκν αθαθΫλκθηαδ ζε πλκζππδεσ, δδαπλκζππδεσ εαδ 

κλΰαθπηδεσ επέπεδκ. Οδ ζηλαηβΰδεΫμ ανηΫμ, εεησμ απσ ηβθ δαηλδεά επέίζεοβ, 

αθκλκτθ ζηβθ κλΰΪθπζβ ηβμ ελΰαζέαμ, ζηβθ ηνπκζκΰέα ηπθ εθαληκασηεθπθ 

ελΰαζδαευθ πλαεηδευθ εαδ ζηκνμ ηλσπκνμ ζνηπελδθκλΪμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ. Δ 

επδζκΰά ηβμ ζηλαηβΰδεάμ, εαγυμ εαδ ηκ πζαέζδκ ηΫζα ζηκ κπκέκ γα αθαπηνξγκτθ 

κδ παλεηίαηδεΫμ εθΫλΰεδεμ, εαγκλέακθηαδ απσ ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ αθΪζνζβμ ηβμ 

επδεδθδνθσηβηαμ ηβμ ελΰαζδαεάμ Ϋθηαζβμ. Βέθαδ αθαΰεαέκ θα αθαπηνξγκτθ 

πκζζαπζΫμ ά εαδ δδαθκλκπκδβηΫθεμ ζηλαηβΰδεΫμ παλΫηίαζβμ ζε κλΰαθπηδεσ, 

ζνζζκΰδεσ εαδ αηκηδεσ επέπεδκ:  

 ε νξγαλσηηθφ επίπεδν (πλπηκΰεθεέμ παλεηίΪζεδμ): ηκξετκνθ ζηβ ζάοβ 

ηΫηλπθ ζηκ επέπεδκ ηβμ κλΰΪθπζβμ ηβμ ελΰαζέαμ, δέθκθηαμ Ϋηθαζβ ενλέπμ 

ζηκθ ελΰκθκηδεσ ζξεδδαζησ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ. 

 ε επίπεδν κηθξήο νκάδαο (δενηελκΰεθεέμ παλεηίΪζεδμ): ηκξετκνθ ζηβθ 

εθβηΫλπζβ - εεπαέδενζβ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζε ζνζζκΰδεσ εαδ αηκηδεσ επέπεδκ 

αθαθκλδεΪ ηε ηδμ κλγΫμ πλαεηδεΫμ ελΰαζέαμ εαδ ηκθ ευδδεα ζνηπελδθκλΪμ 

ζηκνμ ελΰαζδαεκτμ ξυλκνμ. 

 ε αηνκηθφ επίπεδν (ηλδηκΰεθεέμ παλεηίΪζεδμ): Ώθκλκτθ ζηβ ζάοβ ηΫηλπθ 

επαθκλγπηδεκτ - γελαπενηδεκτ ξαλαεηάλα εαδ ζηκξετκνθ ζηβθ ειΪζεδοβ - 

ηεέπζβ ηβμ Ϋθηαζβμ ηπθ ζνηπηπηΪηπθ ηβμ Ϋθηαζβμ ζε αηκηδεσ επέπεδκ 

(Σκτεαμ Α εαδ Σκτεα Ώ, 2010, ΓαρηΪθκν, 2010). 
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ΜεηΪ ηβθ επδηνξά παλΫηίαζβ, εαηαζάΰκνηε ζε δβηδκνλΰέα παλαΰσθηπθ ηεέακθκμ 

ζβηαζέαμ (πκν κθκηΪζηβεαθ «εέθβηλα»), ΰδα ηβ ηεηαζηλκθά ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ 

Ϋθηαζβμ ζε δεαθκπκέβζβ απσ ηβθ ελΰαζέα, σππμ Ϋξεδ πλκζεΰΰδζηεέ απσ ηελδεκτμ 

ελενθβηΫμ ηε ίΪζβ ηβθ γεπλέα ηκν Maslow (Malliarou et al, 2010). 

Δ Ϊλθβζβ εαηΪδνζβμ ά εαζτηελα, β αδνθαηέα εαηΪδνζβμ ζε εΪπκδα ηεηκθπηΫθβ 

ξλκθδεά ζηδΰηά ά ΰδα εΪπκδκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα, δβηδκνλΰεέ ηλδΰηκτμ ζηβ ζξΫζβ 

εηπδζηκζτθβμ ηεηαιτ ηπθ ζνθαδΫζθπθ αζζΪ εαδ Ϋθαθηδ ηκν Ϊηεζα πλκρζηΪηεθκν. 

Οδ πδγαθκέ αλθβηδεκέ ζξκζδαζηκέ αζζΪ εαδ β νπσθκδα Ϋζζεδοβμ γΫζβζβμ ΰδα 

ελΰαζέα νπσ πέεζβ, κδβΰκτθ ηκθ θκζβζενηά ζηβθ απσελνοβ ηβμ επδγνηέαμ ηκν 

ΰδα απκξά απσ ηβθ εαηΪδνζβ. ηκ ξυλκ ηβμ εαηαδνηδεάμ εκδθσηβηαμ εαδ ηβ 

ζνθεέδβζβ ηπθ θκζβζενηυθ, β δνζξΫλεδα ειέζπζβμ ά εΪπκδκμ Ϊζζκμ εηθαθάμ 

ζσΰκμ απκξάμ απσ εαηΪδνζβ ΰδα ξλκθδεσ δδΪζηβηα ζέΰπθ βηελυθ, εέθαδ ζκΰδεκέ 

δζξνλδζηκέ. ηπμ, ΰδα ηβ εηθαθά αέηδα, β ζξΫζβ ηεηαιτ ηπθ ζνθαδΫζθπθ 

εζκθέαεηαδ, εδδδεΪ σηαθ β εαηΪζηαζβ ανηά πλσεεδηαδ θα Ϋξεδ ηεΰΪζβ δδΪλεεδα. Ώπσ 

ηβθ Ϊζζβ, ηδα ζκίαλά, ΰδα ηβ δδεθΫλΰεδα εαηαδτζεπθ, εαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν 

θκζβζενηά, γα ηκθ κδβΰάζεδ ζηβθ απσλλδοβ απσ ηδμ εαηαδτζεδμ αζζΪ εαδ ηβθ 

αζζαΰά ελΰαζδαεκτ πελδίΪζζκθηκμ (ελΰαζέα ζε Ϊζζκ ηηάηα ηκν θκζκεκηεέκν), 

ηΫξλδ θα εζεΰξγεέ απσ νΰεδκθκηδεά επδηλκπά εαδ θα ελδγεέ εαδ πΪζδ εαηΪζζβζκμ. 

ζα ηα αθπηΫλπ, κδβΰκτθ ζαθγαζηΫθα ηκθ θκζβζενηά ζηβθ απσελνοβ πδγαθκτ 

πλκίζάηαηκμ νΰεέαμ εαδ δδεθΫλΰεδα εαηαδτζεπθ εθ ηΫζπ πέεζβμ. Δ 

απεθκξκπκέβζβ ηβμ πδγαθάμ αδνθαηέαμ ελΰαζέαμ ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ ηε 

εαηΪζζβζκνμ ξεδλδζηκτμ, γα ίκβγάζεδ ζηβθ απκθνΰά εαηΪδνζβμ νοβζκτ 

εδθδτθκν εαδ εθ ηΫζπ ανιβηΫθβμ ονξκζκΰδεάμ Ϋθηαζβμ. 

Δ Ϋζζεδοβ ειεδδδεενηΫθκν θκζβζενηδεκτ πλκζππδεκτ εαηαΰλΪθεηαδ εηηΫζπμ εαδ 

ζηβθ παλκτζα ηεζΫηβ, ξπλέμ σηπμ θα νπΪλξεδ εηθαθάμ δνθαησηβηα 

αθαπζάλπζβμ ηκν εεθκτ, ηδαμ εαδ β αθΪΰεβ ΰδα θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ εέθαδ 

δδεγθάμ. ηβθ πελέπηπζβ ανηά, ανησμ πκν ηεζδεΪ ξΪθεδ απσ ηκ Ϊΰξκμ πκν 

εηθαθέαεηαδ ηααέ ηε ηβθ Ϋζζεδοβ ξλσθκν δδεεπελαέπζβμ ηπθ ελΰαζδυθ, εέθαδ κ 

αζγεθάμ. Ώπσ ηβθ Ϊζζβ, κ θκζβζενηάμ εαηαζάΰεδ θα εέθαδ ονξλσμ, αδδΪθκλκμ, 

απαγάμ, απκΰκβηενηΫθκμ εαδ απλσζππκμ. ηβ ζνθΫξεδα, εεδβζυθεηαδ αλθβηδεΪ 

εαδ κιτγνηα, απκζτλεηαδ, απκνζδΪαεδ ζνξθΪ απσ ηβθ ελΰαζέα ηκν ά ηβθ εεηεζεέ 

ζδΰσηελκ απκηεζεζηαηδεΪ εαδ εθ ηΫζεδ ηβθ εΰεαηαζεέπεδ. Σκ πλσίζβηα εθηκπέαεηαδ 

ζηκ ενλτηελκ τζηβηα Τΰεέαμ εαδ κδ ζτζεδμ πκν γα εαγκλδζηκτθ γα 

αθαεκνθέζκνθ εαδ ηκθ ξυλκ ηβμ εαηαδνηδεάμ εαδ νπελίαλδεάμ θκζβζενηδεάμ. 

εκπσμ εέθαδ, ηΫξλδ ησηε θα ενλεγκτθ ηλσπκδ ηεέπζβμ ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ εαηΪ 

ηβθ ελΰαζέα ζε νπελίαλδεσ πελδίΪζζκθ εαγυμ εαδ βγδεάμ ενλέπμ αθηαηκδίάμ ηκν 

πλκζππδεκτ ηδαμ εαδ β κδεκθκηδεά αθηαηκδίά εέθαδ κνηκπέα. 
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WORKING CONDITIONS OF NURSES  
IN HYPERBARIC ENVIRONMENT  
AND OCCUPATIONAL STRESS  
 

Chandrinou A., Exarhos K., Gaitanou K., Sarafis P. and Maria Malliarou  
 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace, in cooperation with Departments of Public Health and Nursing 

Athens Technological Educational Institute. 

 

Abstract: The discovery of the working conditions in hyperbaric environment has 

not been addressed yet by the hyperbaric international community. The purpose of 

the study was to investigate and evaluate the working and stressful working 

conditions in  hyperbaric environment on Hyperbaric Medicine Unit (HMU) of the 

country. Forty-eight nurses with specialization in diving and hyperbaric nursing, 

completed closed-ended questionnaire on the intensity of nurses working under 

hyperbaric conditions and rated the intensity of the role overload and role 

ambiguity, with the scale of Mohrman et al. Statistical analysis was done with the 

program of IBM, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 19.0. The majority 

of participants were women (54.2%) while the average age of the sample was 35.4 

years with a standard deviation of 5.8 years and a minimum age of 25 and 

maximum of 47 years. The role ambiguity averaged 10.5 in the rate, with a 

maximum value of the Likert scale of 25, and a minimum of 5, while the role 

overload of 6.5, with a maximum value of the Likert scale 15 and the minimum 3. A 

large percentage of nurses (93.8%) have confidence in knowledge and education, 

while in case of poor outcome of the state of health of hospitalized in hyperbaric 

conditions, 37.5% admit that they feel anxious. At a rate of 31.3%, nurses do not 

feel ready to dive but avoid to say. The same rate is the lack of confidence in the 

chamber operator. Also, while it doesn’t seem to be stress factor to the 

"internment" of personnel in a hyperbaric chamber, the 35.4% of these, say that 

"fill anxiety during treatment session", when a family member needs care (e.g. sick 

child). The 47.9% of nurses, annoyed when on call, because in order to be ready 

for deep diving, they don’t drink alcohol, don’t stay up, workout intensity or enjoy 

their own time. Ultimately, despite the adverse conditions, 70.8% of the sample 

feels that they belong to a strong team while younger nurses in the field feel more 

pride in their work. In conclusion stress of nurses working in hyperbaric conditions 

ranged to moderate levels. Conditions found to correlate with nurses’ stress were 

level of education, clinical experience and existence or not of qualified staff. 
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4. Καγβΰάηλδα Παθεπδζηβηέκν ΓΪθδβμ, Σηάηα Αβησζδαμ Τΰεέαμ εαδ Εαηλδεάμ ηβμ Βλΰαζέαμ.  

 

Πεξίιεςε: Πκζζκέ ελΰαασηεθκδ ηε τθδλκηκ Ώπκθλαεηδεάμ Άπθκδαμ Τπσπθκδαμ 

ζηκθ Όπθκ (ΏΏΤΤ) παλαηΫθκνθ αδδΪΰθπζηκδ. Ο ζεκπσμ ηβμ παλκτζαμ Ϋλενθαμ 

εέθαδ θα ειεηΪζεδ ελπηβηαηκζσΰδα εαδ ζξεηδασηεθκνμ ηε ηβθ ελΰαζέα 

πλκδδαγεζδεκτμ παλΪΰκθηεμ ΰδα ηβ δδαζκΰά ελΰαασηεθπθ ηε ΏΏΤΤ. Σκ νζδεσ 

απκηΫζεζαθ κδ αζγεθεέμ πκν παλκνζδΪζηβεαθ ζηκ Δξγαζηήξην Τπλνπ ηκν 

Παθεπδζηβηδαεκτ Νκζκεκηεέκν ΓΪθδβμ ηε ηβθ νπκοέα ΏΏΤΤ. ζκδ κδ 

πελδζβθγΫθηεμ αζγεθεέμ ειεηΪζηβεαθ ηε πνιπππλνγξαθία (ΠΤΓ), αθκτ 

ζνηπζάλπζαθ ηα ηλέα ηνπκπκδβηΫθα ελπηβηαηκζσΰδα Berlin Questionnaire (BQ), 

Epworth Sleepiness Scale (ESS) εαδ Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), εαδ 

πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηκθ ηλσπκ απάμ εαδ ελΰαζέαμ. Ώπσ ηκνμ 113 ελΰαασ-

ηεθκνμ αζγεθεέμ, 85 εέξαθ ΏΏΤΤ ζτηθπθα ηε ηβθ ΠΤΓ (ηε δεέεηβ Ϊπθκδαμ - νπσ-

πθκδαμ - AHI ≥5). Δ πελδκξά εΪηπ απσ ηβθ εαηπτζβ (AUC - area under curve) ΰδα 

ηα BQ, ESS and PSQI άηαθ 0.58, 0.42 εαδ 0.36 αθηέζηκδξα ζε Ϋθαθ AHI ≥5. Δ 

δδπθνηδεά ΰλαηηδεά αθΪζνζβ παζδθδλσηβζβμ Ϋδεδιε σηδ β βζδεέα Ϋξεδ  OR 1.13 

(95% CI 1.06-1.21) εαγυμ εαδ σηδ β ελΰαζέα 40-49 υλεμ ζε αθηέγεζβ ηε < 40 υλεμ 

ηβθ είδκηΪδα Ϋξεδ OR 5.38 (1.55-18.69). ΚαθΫθα απσ ηα πλκαθαθελσηεθα 

ελπηβηαηκζσΰδα δεθ εέξε επαλεά αελέίεδα ΰδα ηβ δδαζκΰά ελΰαασηεθπθ ηε ΏΏΤΤ. 

ζκθ αθκλΪ ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ, ηπκλκτθ κδ πκζζΫμ υλεμ ελΰαζέαμ θα 

εέθαδ Ϋθαμ πλκδδαγεηδεσμ παλΪΰκθηαμ ΰδα ζκίαλσ ΏΏΤΤ.    

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οδ δδαηαλαξΫμ ηκν τπθκν εέθαδ πκζτ ζνξθΫμ (52,1% ζηκνμ εθάζδεεμ), αζζΪ σξδ 

ζπΪθδα παλαηΫθκνθ αδδΪΰθπζηεμ ζηκ ΰεθδεσ πζβγνζησ [1]. Σκ χλδξνκν 

Απλνηψλ Τπνπλνηψλ ζηνλ Ύπλν (ΏΤΤ) εαηΫξεδ ειΫξκνζα γΫζβ αθΪηεζα ζηδμ 

δδαηαλαξΫμ ηκν τπθκν. Σκ χλδξνκν ηεο Απνθξαθηηθήο Άπλνηαο Τπφπλνηαο ζηνλ 

Ύπλν (ΏΏΤΤ) ξαλαεηβλέαεηαδ απσ επαθαζαηίαθσηεθα επεδζσδδα ηελδεκτμ ά 
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πζάλκνμ απσθλαιβμ ηκν Ϊθπ αελαΰπΰκτ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν τπθκν ηε ζνξθΫμ 

αθνπθέζεδμ εαηΪ ηβ ζάιβ ηβμ Ϊπθκδαμ-νπσπθκδαμ ηε απκηΫζεζηα ηβθ εηθΪθδζβ 

λκξαζβηκτ εαδ νπελίκζδεάμ βηελάζδαμ νπθβζέαμ [2]. 

Δ δδΪΰθπζβ ηέγεηαδ εθσζκθ κδ αζγεθεέμ πζβλκτθ ηκ ελδηάλδκ Ώ ά ΐ, εαγυμ εαδ ηκ 

ελδηάλδκ Γ ηβμ ηεεηβλέπζβμ ηε ΏΏΤΤ. 

(Ώ) νπελίκζδεά βηελάζδα νπθβζέα πκν δεθ ηπκλεέ θα ειβΰβγεέ απσ Ϊζζκνμ 

παλΪΰκθηεμ. 

(ΐ) δτκ ά πελδζζσηελα απσ ηα αεσζκνγα ηα κπκέα δεθ ηπκλεέ θα ειβΰβγκτθ απσ 

Ϊζζκνμ παλΪΰκθηεμ: 

• αέζγβηα πθδΰηκτ ά ζαξΪθδαζηα εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν τπθκν 

• επαθαζαηίαθσηεθβ αθτπθδζβ 

• αέζγβηα ηβ ιεεκτλαζβμ ηεηΪ ηκθ τπθκ 

• εσππζβ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ βηΫλαμ  

• ηεδπηΫθβ ζνΰεΫθηλπζβ 

(Γ) πΫθηε ά πελδζζσηελα επεδζσδδα απκθλαεηδεάμ Ϊπθκδαμ αθΪ υλα τπθκν ά 30 

«αθαπθενζηδεΪ ζνηίΪθηα» αθΪ 6 πλαΰηαηδεΫμ υλεμ τπθκν ζηβθ 

πκζννπθκΰλαθέα.  

Άλα, κλέαεηαδ κ δείθηεο άπλνηαο - ππφπλνηαο (ΏΔΕ - apneic-hipopneic index) ≥ 5. 

(ΏΔΕ εέθαδ κ ηΫζκμ αλδγησμ απθκδυθ εαδ νπκπθκδυθ αθΪ υλα τπθκν ΰδα δδΪλεεδα 

ηκνζΪξδζηκθ 5 υλεμ τπθκν). 

Έθα «αθαπθενζηδεσ ζνηίΪθ» ξαλαεηβλέαεηαδ απσ παλκδδεά ηεέπζβ ά πζάλβ 

δδαεκπά ηβμ αθαπθκάμ. Ώνησ Ϋξεδ ζαθ απκηΫζεζηα: 

• ηδα ζαθά ηεέπζβ (πελδζζσηελκ απσ 50%) ηβμ λκάμ ηκν αΫλα (Ϊπθκδα), ά 

• ηέα ηδελά ηεέπζβ (ηδελσηελβ απσ 50%) ηβμ λκάμ ηκν αΫλα ηε ηεέπζβ > 3% ηκν 

εκλεζηκτ ηκν κινΰσθκ (νπσπθκδα). 

Έθα «αθαπθενζηδεσ ζνηίΪθ» δδαλεεέ 10 δενηελσζεπηα ά πελδζζσηελκ [2]. 

Ο επδπκζαζησμ πκδεέζεδ αθΪζκΰα ηε ηα ελδηάλδα πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ. Σκ 

λκξαζβησ εαδ κδ πατζεδμ ηβμ αθαπθκάμ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν τπθκν ζνθαθηδσθηαδ 

ζηκ 40-55% εαδ 3,8% ηπθ εθβζέεπθ αθηέζηκδξα. Ο ζνθδναζησμ λκξαζβηκτ εαδ 

πατζεπθ ηβμ αθαπθκάμ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν τπθκν ζνηίαέθεδ ζε 2,5% ηπθ 

εθβζέεπθ [3]. ηαθ κ άπλν-ππνπλντθφο δείθηεο (apneic-hipopneic index) ΏΔΕ ≥ 

5/υλα ξλβζδηκπκδεέηαδ, ηκ ΏΏΤΤ εέθαδ παλυθ ζηκ 24% ηπθ αθδλυθ εαδ 9% ηπθ 

ΰνθαδευθ. Χζησζκ, κ επδπκζαζησμ ηεδυθεηαδ ζηκ 9% εαδ 4% ζε Ϊθδλεμ εαδ 

ΰνθαέεεμ αθηέζηκδξα, σηαθ ξλβζδηκπκδεέηαδ πμ σλδκ κ δεέεηβμ ΏΔΕ ≥ 15/υλα. Ο 

ζνθδναζησμ ΏΔΕ ≥5/υλα εαδ νπθβζέα εηθαθέαεηαδ ζηκ 4% ηπθ αθδλυθ εαδ ζηκ 

2% ηπθ ΰνθαδευθ [2, 4]. 

Σα πδκ ζνθβγδζηΫθα παλΪπκθα ηπθ αζγεθυθ εέθαδ εσππζβ, βηελάζδα νπθβζέα, 

λκξαζβησ εαδ εαεά πκδσηβηα τπθκν. Δ εσππζβ εέθαδ Ϋθα ζτθγεηκ θαδθσηεθκ πκν 

ηπκλεέ θα κλδζηεέ πμ β ηεδπηΫθβ δεαθσηβηα ΰδα ζπηαηδεά ά πθενηαηδεά ελΰαζέα, ά 

β νπκεεδηεθδεά εαηΪζηαζβ ζηβθ κπκέα ηδα ελΰαζέα δεθ ηπκλεέ πζΫκθ θα 

πλαΰηαηκπκδβγεέ [5]. Σσζκ β ζπηαηδεά σζκ εαδ β πθενηαηδεά εσππζβ ηπκλεέ θα 

δδαηαλΪικνθ ηβθ επαΰλτπθβζβ εαδ ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ [6]. Δ βηελάζδα 
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νπθβζέα ηπκλεέ θα κλδζηεέ πμ ηεδπηΫθβ εΰλάΰκλζβ, απκηΫζεζηα ηβμ ανιβηΫθβμ 

αθΪΰεβμ ΰδα τπθκ. Αεθ ηπκλκτηε θα αθαΰθπλέζκνηε πΪθηα ηβθ Ϋζενζβ ηκν τπθκν 

εαγυμ εαδ ηδμ ίζαίελΫμ ζνθΫπεδεμ ηβμ νπθβζέαμ [7]. Δ ανιβηΫθβ νπθβζέα 

ζνθδΫεηαδ ηε ηεέπζβ ηβμ εΰλάΰκλζβμ, ηκν ξλσθκν αθηέδλαζβμ, ηβμ ηθάηβμ, ηκν 

ονξκεδθβηδεκτ ζνθηκθδζηκτ, ηβμ επειελΰαζέαμ πζβλκθκλδυθ εαδ ηβμ ζάοβμ 

απκθΪζεπθ [7, 8].  

ΑδΪθκλεμ ζνθγάεεμ ηπκλκτθ θα επβλεΪζκνθ ηκ ΏΏΤΤ. Δ ελΰαζέα ζε ίΪλδδεμ 

δδαηαλΪζζεδ ηβθ ίδκζκΰδεά δδαδδεαζέα ηβμ εΰλάΰκλζβμ ηβθ βηΫλα εαδ ηκν τπθκν 

ηβ θτξηα εαδ ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζε ζδΰσηελκ τπθκ εαδ εαεά πκδσηβηα τπθκν. Οδ 

ελΰαασηεθκδ ηε ζηΫλβζβ τπθκν εέθαδ ενΪζπηκδ ζηκ θα εΪθκνθ ελέζδηα ζΪγβ ζηβθ 

ελΰαζέα ά εαηΪ ηβθ κδάΰβζβ, εδδδεΪ ηδμ ίλαδδθΫμ ά ηδμ πλυηεμ πλπδθΫμ υλεμ. Σα 

απκηεζΫζηαηα ανηυθ ηπθ ζαγυθ ηπκλεέ θα εέθαδ ζβηαθηδεΪ ΰδα ηβ δβησζδα νΰεέα 

[9], ηβ δβησζδα αζθΪζεδα, ηκ ζηλαηδπηδεσ πλκζππδεσ, ηκνμ ξεδλδζηΫμ ζε 

πνλβθδεκτμ ζηαγηκτμ εαδ ηκνμ ελΰαασηεθκνμ ζηκθ ηκηΫα ηπθ ηεηαθκλυθ εαδ ηβμ 

ίδκηβξαθέαμ [8, 10, 11]. Οδ νπελπλέεμ ζνζξεηέακθηαδ επέζβμ ηε ηβθ εκτλαζβ εαδ 

ηδμ δδαηαλαξΫμ τπθκν [12]. 

Οδ Viaene εαδ ζνθ (2009), αθαθΫλκνθ σηδ κδ δδαηαλαξΫμ ηκν τπθκν ζηκνμ 

εεηδγΫηεθκνμ ζε δδαζτηεμ ελΰαασηεθκνμ ηπκλεέ θα εέθαδ Ϋθα απσ ηα πκζζΪ 

ζνηπηυηαηα ηβμ ξλσθδαμ ηβ αθαζηλΫοδηβμ εΰεεθαζκπΪγεδαμ, ά β πλαΰηαηδεά 

αδηέα θα εέθαδ ηκ ζτθδλκηκ Ϊπθκδαμ τπθκν, ηκ κπκέκ ηπκλεέ θα επδδεδθπγεέ ζε 

κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ ζσΰπ ηβμ έδδαμ ηβμ Ϋεγεζβμ ζε δδαζτηεμ [13].  

Δ Ϋΰεαδλβ αθέξθενζβ ηπκλεέ θα απκηλΫοεδ αζγΫθεδεμ εαδ επδπζκεΫμ. Ώζγεθεέμ ηε 

ΏΏΤΤ Ϋξκνθ ανιβηΫθκ εέθδνθκ ΰδα νοβζά αληβλδαεά πέεζβ, αΰΰεδαεΪ εΰεεθαζδεΪ 

επεδζσδδα, εαλδδαΰΰεδαεά θσζκ, δδαίάηβ, εαηΪγζδοβ εαγυμ εαδ ανιβηΫθκ εέθδνθκ 

ΰδα αηνξάηαηα [14]. Μδα Ϊζζβ πηνξά εέθαδ ηκ κδεκθκηδεσ εσζηκμ ειαδηέαμ ηπθ 

αηνξβηΪηπθ εαδ ηβμ ηεέπζβμ ηβμ παλαΰπΰδεσηβηαμ πκν πλκεαζεέηαδ απσ ηβθ 

εκτλαζβ εαδ ηβθ νπθβζέα ηπθ κδβΰυθ ά ΰεθδεΪ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ηε ΏΏΤΤ.  

Δ εμέηαζε εθινγήο (gold standard) ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ ηκν ΏΏΤ εέθαδ β 

πνιπππλνγξαθία (ΠΤΓ), β κπκέα δδεθελΰεέηαδ ζε ειεδδδεενηΫθα ελΰαζηάλδα τπθκν 

[2]. Δ ΠΤΓ εέθαδ απαδηβηδεά, ξλκθκίσλα ειΫηαζβ, εαγυμ πλκςπκγΫηεδ κ αζγεθάμ 

θα παλαηεέθεδ εαδ θα εκδηβγεέ ΰδα ηδα κζσεζβλβ θτξηα ζηκ ξυλκ ηκν ελΰαζηβλέκν. 

Βπέζβμ εέθαδ δαπαθβλά εαδ απαδηεέ ηεξθκΰθπζέα ΰδα ηβθ εληβθεέα ηβμ. Ώνησ Ϋξεδ 

ζαθ απκηΫζεζηα ηκ 93% ηπθ ΰνθαδευθ εαδ ηκ 82% ηπθ αθδλυθ ηε ηΫηλδα ά 

ζκίαλά ΏΏΤΤ θα παλαηΫθκνθ αδδΪΰθπζηκδ [15] εαγδζηυθηαμ ζβηαθηδεά ηβ 

ξλάζβ ηκθηΫζπθ πλσίζεοβμ, ελπηβηαηκζκΰέπθ, εαδ απζυθ δκεδηαζδυθ 

πλκζβπηδεκτ εζΫΰξκν ΰδα ηκ ΏΏΤΤ [16].  

Ο ζεκπσμ ηβμ παλκτζαμ ηεζΫηβμ εέθαδ θα δδελενθάζεδ ηβθ αελέίεδα ηλδυθ 

ελπηβηαηκζκΰέπθ, Berlin Questionnaire (BQ), Epworth Sleepiness Scale (ESS) εαδ 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), εαγυμ εαδ ηβ δδελετθβζβ ζβηαθηδευθ 

πλκδδαγεζδευθ παλαΰσθηπθ ζε Ϋθα πζβγνζησ ελΰαακηΫθπθ. 
ΜΔΘΟΓΟ 
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Δ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηκν Παθεπδζηβηδαεκτ Νκζκεκηεέκν ηβμ ΓΪθδβμ ΐεζΰέκν 

εθΫελδθε ηβθ παλκτζα δδαΰθπζηδεά ηεζΫηβ, εαδ δσγβεε ζνΰεαηΪγεζβ απσ σζκνμ 

ηκνμ ζνηηεηΫξκθηεμ πλδθ ζΪίκνθ ηΫλκμ ζηβθ Ϋλενθα.  

Δ ηεζΫηβ πελδκλέαεηαδ ζε εθάζδεεμ ελΰαασηεθκνμ αζγεθεέμ (βζδεέαμ ≥ 20 εηυθ), κδ 

κπκέκδ παλκνζδΪζηβεαθ ζηκ Δξγαζηήξην Τπλνπ ηκν Παθεπδζηβηδαεκτ 

Νκζκεκηεέκν ΓΪθδβμ ηε ηβθ νπκοέα ΏΏΤΤ. Ώζγεθεέμ πκν Ϋξκνθ άδβ δδαΰθπζηεέ, 

ά ίλέζεκθηαθ άδβ νπσ γελαπεέα ΰδα ΏΏΤΤ απκεζεέζηβεαθ. ζκδ κδ 

πελδζβθγΫθηεμ αζγεθεέμ ειεηΪζηβεαθ ηε πνιπππλνγξαθία (ΠΤΓ).  

Ο πζβγνζησμ ηβμ ηεζΫηβμ, 113 ελΰαασηεθκδ αζγεθεέμ, ζνηπζάλπζε ηα ηλέα 

ηνπκπκδβηΫθα ελπηβηαηκζσΰδα BQ, ESS εαδ PSQI, ηεηαθλαζηΫθα ζηα κζζαθδδεΪ. 

νζζΫιαηε επέζβμ πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηκθ ηλσπκ απάμ εαδ ελΰαζέαμ. Ο 

ητπκμ ελΰαζέαμ κηαδκπκδάγβεε ζε ανηκαπαζξκζκτηεθκνμ, δδκδεβηδεκτμ εαδ 

ελΰΪηεμ. Ρπηάγβεε β δδΪλεεδα ηβμ ελΰαζέαμ, ηκ Ϊθ  β απαζξσζβζβ άηαθ πζάλβμ ά 

ηελδεά, ηκ αθ β ελΰαζέα άηαθ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ βηΫλαμ ά θτξηαμ, κδ υλεμ 

ελΰαζέαμ ηβθ είδκηΪδα εαγυμ εαδ β ελΰαζέα ζε ίΪλδδεμ. Βπέζβμ εαηαΰλΪθβεαθ 

β επαθά ηε δδαζτηεμ εαδ β ξλάζβ ηΫζπθ αηκηδεάμ πλκζηαζέαμ. Δ Ϋλενθα 

κζκεζβλυγβεε ηε πζβλκθκλέεμ ΰδα ηκθ ηλσπκ απάμ (εΪπθδζηα, αζεκσζ, 

θαλεπηδεΪ). 

Σκ Berlin Questionnaire (BQ) απκηεζεέηαδ απσ 10 ελπηάζεδμ, κδ κπκέεμ ξπλέακθηαδ 

ζε ηλεδμ εαηβΰκλέεμ, ζνΰεεελδηΫθα λκξαζβησ, βηελάζδα νπθβζέα ά εσππζβ εαδ 

παλκνζέα παξνζαλεέαμ ά νπΫληαζβμ. Θεηδεά απΪθηβζβ ζε δτκ απσ ανηΫμ ηδμ 

ηλεδμ εαηβΰκλέεμ ζνηπηπηΪηπθ εαηαηΪζζεδ ηκθ αζγεθά πμ Ϊηκηκ νοβζκτ 

εδθδτθκν ΰδα Ϊπθκδα τπθκν [17]. 

Δ Epworth Sleepiness Scale (ESS) ειάξγβ απσ ηδμ παλαηβλάζεδμ ζξεηδεΪ ηε ηβ 

θτζβ εαδ ηβθ εηθΪθδζβ ηκν τπθκν εαγυμ εαδ ηβμ βηελάζδαμ νπθβζέαμ. Οδ 

αζγεθεέμ ίαγηκζκΰκτθ ζε ηδα εζέηαεα απσ 0 Ϋπμ 3 ηβθ πδγαθσηβηα θα 

απκεκδηβγκτθ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα κεηυ εαγβηελδθυθ εαηαζηΪζεπθ. Αεθ ζηβλέαεηαδ 

ζηβ ζνξθσηβηα, αζζΪ ζηβθ πλκζππδεά αιδκζσΰβζβ. Με ανησ ηκθ ηλσπκ, β 

βηελάζδα νπθβζέα ηπκλεέ θα ηεηλβγεέ ζε ηδα εζέηαεα απσ 0 Ϋπμ εαδ 24. ΤοβζΫμ 

ίαγηκζκΰέεμ αθηδζηκδξκτθ ζε νοβζσ επέπεδκ ηπθ ζνηπηπηΪηπθ [18]. 

Ο Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) αιδκζκΰεέ ηβθ πκδσηβηα ηκν τπθκν εαηΪ ηβ 

δδΪλεεδα ηκν πλκβΰκτηεθκν ηάθα, δδαελέθκθηαμ ηκνμ αζγεθεέμ πκν εκδηκτθηαδ 

«Ϊζξβηα». Ώπκηεζεέηαδ απσ α) 19 ελπηάζεδμ κδ κπκέεμ απαθηκτθηαδ απσ ηκθ 

αζγεθά εαδ ί) 5 ελπηάζεδμ κδ κπκέεμ ίαγηκζκΰκτθηαδ απσ ηκθ ζνΰεΪηκδεκ. Οδ 

ελπηάζεδμ εέθαδ κηαδκπκδβηΫθεμ ζε επηΪ εαηβΰκλέεμ. Τοβζσηελεμ ίαγηκζκΰέεμ 

δεέξθκνθ ξεδλσηελβ πκδσηβηα τπθκν. Οδ επηΪ ζνθδζηυζεμ ηκν PSQI εέθαδ 

ηνπκπκδβηΫθεμ εεδκξΫμ ηπθ ελπηάζεπθ πκν ζνθάγπμ αιδκζκΰκτθηαδ ζε εζδθδεΫμ 

ζνθεθηετιεδμ ηπθ αζγεθυθ ηε πλκίζάηαηα τπθκν: νπκεεδηεθδεά πκδσηβηα ηκν 

τπθκν, ζαθγΪθκνζα εαηΪζηαζβ τπθκν, δδΪλεεδα ηκν τπθκν, απκηεζεζηαηδεσηβηα 

ηκν τπθκν, δδαηαλαξΫμ ηκν τπθκν, ξλάζβ νπθπηδευθ θαληΪεπθ εαδ βηελάζδα 

δνζζεδηκνλΰέα [19].  
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ζα ηα Ϊηκηα νπκίζάγβεαθ ζε πκζννπθκΰλαθέα επδπΫδκν 1. Υλβζδηκπκδάγβεαθ 

δδαθκλεηδεΪ ζεκεία δηαρσξηζκνχ (cut-offs) ΰδα ηκθ άπλν-ππνπλντθφ δείθηε (ΏΔΕ). 

Γδα ηβ δδΪΰθπζβ, ζτηθπθα ηε ηκθ κλδζησ ηκν ΏΏΤΤ, ξλβζδηκπκδάγβεε δεέεηβμ 

ΏΔΕ ≥ 5/υλα. Γδα ηβθ Ϋθαλιβ ηβμ γελαπεέαμ, αθΪζκΰα ηε ηβθ ελέζβ ηκν εζδθδεκτ 

δαηλκτ, ξλβζδηκπκδάγβεαθ δεέεηεμ ΏΔΕ 5.0-9.9/υλα (εζαθλτ ΏΏΤΤ), 10.0-14.9 

εαδ 15.0-19.9 (ηΫηλδκ ΏΏΤΤ) εαδ ζνξθσηελα ≥ 20/υλα (ζκίαλσ ΏΏΤΤ). 

Οδ αθαζτζεδμ πλαΰηαηκπκδάγβεαθ ηε ηκ SPSS (Ϋεδκζβ 16, SPSS Inc, USA). Σα 

δεδκηΫθα ηβμ ηεζΫηβμ πελδΰλΪθκθηαδ ηε ηβ ηΫζβ ηδηά, ηβ ζηαγελά απσεζδζβ (SD) 

εαδ ηκ 95% δδΪζηβηα αιδκπδζηέαμ. Γδα ηβ ζτΰελδζβ ηπθ εζδθδευθ εαδ 

δβηκΰλαθδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηεηαιτ ηπθ κηΪδπθ, ξλβζδηκπκδκτθηαδ β 

δκεδηαζέα ξ2 ά Kruskal Wallis εαδ ANOVA, αθΪζκΰα ηε ηβθ πελέπηπζβ. Δ 

εζπηελδεά ζνθκξά ηκν BQ, ESS εαδ PSQI αιδκζκΰεέηαδ ηε ηκθ νπκζκΰδζησ ηκν 

Cronbach alpha. Δ απσδκζβ ηκν BQ, ESS εαδ PSQI ζηβθ δελΪλξβζβ ηπθ 

αζγεθυθ ηε απκθλαεηδεά Ϊπθκδα ζηκθ τπθκ αιδκζκΰεέηαδ ηε ηβθ εαηπτζβ ROC 

(receiver operating characteristics). Δ επέδλαζβ ηβμ βζδεέαμ, ηκν θτζκν, ηκν δείθηε 

κάδαο ζψκαηνο (ΑΜ), ηπθ πλυθ ελΰαζέαμ αθΪ είδκηΪδα, β παλκνζέα 

ζνθηλσθκν, ηκ εέδκμ ηβμ ελΰαζέαμ (δδκδεβηδεσμ ά ελΰΪηβμ) εαδ β Ϋθδεδιβ (ηε ηβθ 

κπκέα ζηΪζγβεαθ ζηκ ελΰαζηάλδκ τπθκν) ζηκθ άπλν-ππνπλντθφ δείθηε (ΏΔΕ) 

αιδκζκΰεέηαδ απσ δδπθνηδεά εαδ πκζνπθνηδεά ΰλαηηδεά αθΪζνζβ παζδθδλσηβζβμ. 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Ο ελΰαασηεθκμ πζβγνζησμ απκηεζκτθηαθ απσ 113 Ϊηκηα, απσ ηκνμ κπκέκνμ 36 

ΰνθαέεεμ εαδ 77 Ϊθδλεμ. ηβθ πκζννπθκΰλαθέα, 85 Ϊηκηα ίλΫγβεαθ ηε ΏΏΤΤ 

(AHI ≥ 5). Ώπσ ανηκτμ, κδ 28 άηαθ ελΰΪηεμ, εε ηπθ κπκέπθ 9 ελΰΪακθηαθ <40 υλεμ 

ηβθ είδκηΪδα εαδ κδ νπσζκδπκδ 19, πελδζζσηελεμ απσ 40 υλεμ ηβθ είδκηΪδα. Οδ 

ελΰαασηεθκδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ άηαθ 61, εε ηπθ κπκέπθ 22 ελΰΪακθηαθ <40 

υλεμ ηβθ είδκηΪδα. Ώπσ ηκνμ ανηκαπαζξκζκτηεθκνμ ησθκ Ϋθαμ ελΰαασηαθ <40 

υλεμ ηβθ είδκηΪδα.  

Ο πέθαεαμ 1 δεέξθεδ ηκθ αλδγησ εαδ ηβ ηΫζβ ηδηά ηπθ εκδθπθδεκδβηκΰλαθδευθ 

ξαλαεηβλδζηδευθ εαδ ηπθ απκηεζεζηΪηπθ ηπθ ηλδυθ ελπηβηαηκζκΰέπθ ζε 

δδαθκλεηδεΪ ζβηεέα δδαξπλδζηκτ (cut-offs) ηκν δεέεηβ AHI. Τπάλιε ηδα ζβηαθηδεά 

ζηαηδζηδεά δδαθκλΪ ηεηαιτ αθδλυθ εαδ ΰνθαδευθ ζε σζεμ ηδμ εαηβΰκλέεμ AHI 

(p<0.001). Δ βζδεέα εαδ κ ΑΜ ζνζξεηέαεηαδ γεηδεΪ ηε ηκ δεέεηβ ΏΔΕ (Pearson 's 

R=0.39, p<0.001 εαδ R=0.47, p<0.001 αθηέζηκδξα). Αεθ νπάλξε ζβηαθηδεά 

δδαθκλΪ ηεηαιτ πζάλκνμ ά ηελδεάμ απαζξσζβζβμ εαδ ηεηαιτ ηπθ δδκδεβηδευθ ά 

ελΰαηυθ ά ανηκαπαζξκζκτηεθπθ ζε σζεμ ηδμ εαηβΰκλέεμ ΏΔΕ (p > 0.05). Δ Ϋθδεδιβ 

ηε ηβθ κπκέα κδ ελΰαασηεθκδ ζηΫζθκθηαθ ζηκ ελΰαζηάλδκ τπθκν, δβζαδά ηκ 

λκξαζβησ ά β νπθβζέα εέξε ηδα ζβηαθηδεά ζηαηδζηδεά δδαθκλΪ ζε σζεμ ηδμ 

εαηβΰκλέεμ AHI (p<0.001). 
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Πίλαθαο 1. ΚκδθπθδεκδβηκΰλαθδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ, BQ, ESS εαδ PSQI ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ ζε δδΪθκλεμ εαηβΰκλέεμ AHI. 
 

 

Σκ Berlin Questionnaire (BQ) εθησπδζε 71 ελΰαασηεθκνμ αζγεθεέμ ζηβθ κηΪδα 

νοβζκτ εδθδτθκν.  

Αεθ δδαπδζηυγβεε ζβηαθηδεά ζηαηδζηδεά δδαθκλΪ ηεηαιτ ηβμ κηΪδαμ νοβζκτ εαδ 

ξαηβζκτ εδθδτθκν ζε σζεμ ηδμ εαηβΰκλέεμ ΏΔΕ. Δ ηΫζβ ίαγηκζκΰέα ηβμ εζέηαεαμ 

Epworth Sleepiness Scale (ESS) εαδ ηκν δεέεηβ Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI) εέξε δεαθκπκδβηδεΪ απκηεζΫζηαηα ζηδμ ηεΰαζτηελεμ εαηβΰκλέεμ ηκν δεέεηβ 

ΏΔΕ (p <0.05).  

Δ επδζκΰά ηκν εαζτηελκν ελπηβηαηκζκΰέκν ΰέθεηαδ ηΫζπ ηβμ ζτΰελδζβμ ηπθ 

εαηπτζπθ ROC (receiver operator curve), κδ κπκέεμ εέθαδ δδαΰλΪηηαηα ηβμ 

εναδζγβζέαμ εαδ ηβμ εδδδεσηβηαμ. Υλβζδηκπκδάζαηε δδαθκλεηδεΫμ δδξκησηκνμ ηκν 

δεέεηβ AHI, σππμ θαέθεηαδ ζηκ ζξάηα 1. 

 

ξπλέμ  

ΏΏΤΤ 

<5.0       

(υλα-1) 

(n=28) 

εζαθλτ  

ΏΏΤΤ 

5.0-9.9         

(υλα -1) 

(n=24) 

ηΫηλδκ  ΏΏΤΤ ζκίαλσ  

ΏΏΤΤ 

≥20.0    

(υλα -1) 

(n=36) 

τθκζκ 10.0-14.9 

(υλα-1) 

(n=20) 

15.0-19.9 

(υλα -1) 

(n=5) 

Δζδεέα (Ϋηβ) ** 38.39±9.34 

(34.93-

41.85) 

43.83±8.27 

(40.52-

47.10) 

47.05±7.82 

(43.62-

50.48) 

45.00±8.66 

(37.41-

52.59) 

45.89±7.41 

(43.47-

48.31) 

43.76±8.71 

(42.15-

45.37) 
Φτζκ (Γ/Ώ) *** 16/12 6/18 6/14 2/3 6/30 36/77 
ΑΜ 

(Kg/m²) ** 
25.13±4.49 

(23.47-

26.79) 

27.17±3.71 

(25.68-

28.65) 

27.16±3.18 

(25.76-

28.56) 

30.98±5.66 

(26.01-

35.94) 

29.69±5.60 

(27.87-

31.52) 

27.63±4.89 

(26.73-

28.54) 
BQ  

(ξαηβζά/νοβζά 

κηΪδα 

εδθδτθκν) 

13/15 11/13 8/12 1/4 9/27 42/71 

ESS  * 10.86±5.58 

(8.79-

12.93) 

9.54±5.00 

(7.54-

11.54) 

7.95±4.02 

(6.19- 

9.71) 

10.60±3.13 

(7.86-

13.34) 

10.22±5.34 

(8.48-

11.96) 

9.85±5.06 

(8.92- 

10.78) 
PSQI  * 8.18±3.80 

(6.77- 

9.59) 

7.46±3.55 

(6.04- 

8.88) 

6.20±4.44 

(4.25- 

8.15) 

8.00±3.67 

(4.78-

11.22) 

5.67±3.57 

(4.50- 

6.84) 

6.87±3.87 

(6.16-   

7.58) 
Έθδεδιβ 

(λκξαζβησ/ 

νπθβζέα/ 

εαδ ηα δτκ) *** 

9/9/0 14/4/0 17/1/0 4/1/0 32/2/1 76/17/1 

Πζάλβμ/ηελδεά 

απαζξσζβζβ 22/6 22/2 16/4 4/1 30/6 94/19 

ΒλΰΪηεμ/  

Αδκδεβηδεκέ/ 

Ώνηκαπαζξκ-

ζκτηεθκδ 

5/18/4 5/15/4 7/9/3 2/2/0 9/17/10 28/61/21 

ΜΫζβ ηδηά ± SD (95% CI),    * p < 0.05,    ** p < 0.01,    *** p < 0.001 
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ρήκα 1. Καηπτζεμ ROC ηπθ BQ, ESS εαδ PSQI ΰδα ζβηεέα δδαξπλδζηκτ ηκν 

AHI, AHI≥5 (κλδζησμ ΏΏΤΤ), AHI≥10 εαδ AHI≥15 (ηΫηλδκ ΏΏΤΤ), AHI≥20 

(Ϋθαλιβ γελαπεέαμ CPAP). 

 
 AHI ≥5          

(υλα -1) 

(n=85) 

AHI ≥10     

(υλα -1) 

(n=61) 

AHI ≥15    

(υλα -1) 

(n=41) 

AHI ≥20   

(υλα -1) 

(n=36) 

BQ AUC 

(95% CI) 

0.58 

(0.46-0.70) 

0.60 

(0.50-0.71) 

0.66 

(0.55-0.77) 

0.61 

(0.50-0.72) 

ESS AUC 

(95% CI) 

0.42 

(0.29-0.55) 

0.45 

(0.34-0.56) 

0.53 

(0.42-0.64) 

0.52 

(0.41-0.64) 

PSQI AUC 

(95% CI)    

0.36 

(0.24-0.46) 

0.34 

(0.24-0.44) 

0.39 

(0.28-0.50) 

0.36 

(0.25-0.47) 
 
 

Πίλαθαο 2.  Πελδκξά εΪηπ απσ ηβθ εαηπτζβ  (AUC) ΰδα BQ, ESS εαδ PSQI ζε 

δδΪθκλα ζβηεέα δδαξπλδζηκτ (cut-offs) ηκν δεέεηβ  AHI. 
 

Ο Πέθαεαμ 2 δεέξθεδ σηδ β πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε (AUC - area under 

curve) άηαθ <0.70 εαδ ΰδα ηα ηλέα ελπηβηαηκζσΰδα ζηδμ δδΪθκλεμ εαηβΰκλέεμ ΏΔΕ, 

ηκ κπκέκ δεθ επδηλΫπεδ θα ειαξγκτθ αζθαζά ζβηεέα δδαξπλδζηκτ υζηε θα 

ηεΰδζηκπκδβγεέ β εαηπτζβ ROC. ε ανηΪ ηα ζεκεία δηαρσξηζκνχ (cut-offs), ηκ BQ 

εέξε εναδζγβζέα 0.66 εαδ εδδδεσηβηα 0.46, β εζέηαεα ESS 0.44 εαδ 0.32 αθηέζηκδξα 

εαδ κ δεέεηβμ PSQI 0.47 εαδ 0.32 αθηέζηκδξα. ε AHI ≥ 5/υλα, ηκ BQ εέξε AUC 

0.58 (95% CI 0.46 - 0.70), β εζέηαεα ESS 0.42 (95% CI 0.29 - 0.55) εαδ κ δεέεηβμ 

PSQI 0.36 (95% CI 0.24 - 0.46). ππμ θαέθεηαδ ζηκθ πέθαεα 3, β AUC δεθ 

ίεζηδυγβεε ηε κπκδκθδάπκηε ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ ηλδυθ ελπηβηαηκζκΰέπθ.  
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AHI ≥5 (uur-1) 

(n=85) 

BQ+ESS 
AUC 

(95% CI) 

0.52 

(0.40-0.64) 

BQ+PSQI 
AUC 

(95% CI) 

0.47 

(0.35-0.59) 

ESS+PSQI 
AUC 

(95% CI) 

0.39 

(0.27-0.50) 

BQ+ESS+ 

PSQI 

AUC 

(95% CI) 

0.45 

(0.34-0.57) 

AUC: πελδκξά εΪηπ απσ ηβθ εαηπτζβ 

 

Πίλαθαο 3. AUC ΰδα ζνθδναζησ ηπθ BQ, ESS εαδ PSQI ζε AHI ≥ 5. 

 

ηβ δδπθνηδεά ΰλαηηδεά αθΪζνζβ παζδθδλσηβζβμ θΪθβεε σηδ νπΪλξεδ επέδλαζβ 

ηβμ βζδεέαμ εαδ ηκν ξλσθκν ελΰαζέαμ ζηκ δεέεηβ ΏΔΕ, ξπλέμ σηπμ ζβηαθηδεά 

επέδλαζβ ηκν θτζκν, ηβμ κδεκΰεθεδαεάμ εαηΪζηαζβμ, ηκν ΑΜ. ηκ ηκθηΫζκ ηαμ 

ηε ηδμ πδκ ζβηαθηδεΫμ ηεηαίζβηΫμ (πέθαεαμ 4), β ελΰαζέα 40-49 υλεμ ηβθ 

είδκηΪδα εέξε Ϋθα OR 5.38 (95% CI: 1.55 - 18.69) Ϋθαθηδ ηβμ ελΰαζέαμ <40 υλεμ 

ηβθ  είδκηΪδα.  Σκ  OR  άηαθ  4.74  (95% CI: 1.00 - 22.47)  εαδ  5.30  (95% CI: 

1.31 - 21.38) ΰδα ηβθ ελΰαζέα 50-59 εαδ > 60 υλεμ ηβθ είδκηΪδα αθηέζηκδξα. Σκ 

R2 άηαθ 0.20, ηκ κπκέκ νπκδεδεθτεδ σηδ ηκ ησθκ ηκ 20% ηβμ δδαετηαθζβμ ηκν 

δεέεηβ ΏΔΕ ειβΰεέηαδ απσ ανησ ηκ ηκθηΫζκ.  

 
AHIa 

(υλα-1) 
  

ί  

(SE) 

OR  

(95% CI) 

AHI≥5 

(n=85) 

ηαγελΪ  
-5.18 *** 

(1.50)  
 

Δζδεέα  
0.125*** 

 (0.03)  

1.13 

 (1.06-1.21) 

λεμ 

ελΰαζέαμ/ 

είδκηΪδα 

<40 ref   

40-49 
1.68 * 

 (0.64)  

5.38  

(1.55-18.69) 

50-59 
1.56 * 

 (0.79)  

4.74  

(1.00-22.47) 

≥60 
1.67  * 

(0.71) 

5.30  

(1.31-21.38) 

a: β εαηβΰκλέα αθαθκλΪμ εέθαδ  

AHI<5 (n=28),  

SE: standard error, OR: Odds ratio;  

ref: κηΪδα αθαθκλΪμ 

* p < 0.05, *** p < 0.001 

Omnibus test  

ξ2(4)=25.41, p<0.001 

R2(Cox and Snell)=0.201 

 

Πίλαθαο 4. Πλκδδαγεζδεκέ παλΪΰκθηεμ ΰδα ΏΏΤΤ. 
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ΜεηΪ ηβ πκζνπθνηδεά ΰλαηηδεά αθΪζνζβ παζδθδλσηβζβμ εαηαζάιαηε ζηκ 

ζνηπΫλαζηα σηδ δεθ νπΪλξεδ εηθαθάμ ΰλαηηδεά επέδλαζβ ηπθ πλυθ ελΰαζέαμ ηε 

ηβ ζκίαλσηβηα ηκν ΏΏΤΤ (πέθαεαμ 5). Σκ OR ηπθ πλυθ ελΰαζέαμ ηεδυθεηαδ ηε 

ηβ ζκίαλσηβηα ηκν ΏΏΤΤ. ΒπδπζΫκθ, ηκ OR ΰδα ≥40 υλεμ ελΰαζέαμ Ϋθαθηδ ηβμ 

κηΪδαμ αθαθκλΪμ <40 υλεμ ελΰαζέαμ ηβθ είδκηΪδα ηεδυθεηαδ ηε ηβθ ατιβζβ ηπθ 

πλυθ ελΰαζέαμ αθΪ είδκηΪδα. 

 
ΤΕΖΣΖΖ 

 

Δ ηεζΫηβ ηαμ δδαπέζηπζε σηδ β βζδεέα εαδ κδ πκζζΫμ υλεμ ελΰαζέαμ ζε Ϋθαθ 

πζβγνζησ ελΰαακηΫθπθ απκηεζκτθ πλκδδαγεζδεκτμ παλΪΰκθηεμ ΰδα ζκίαλσ 

ΏΏΤΤ. Οδ Ϊθδλεμ εηθαθέακνθ πδκ ζνξθΪ ΏΏΤΤ. ηπμ ηκ θτζκ, β ελΰαζδαεά 

εαδ β κδεκΰεθεδαεά εαηΪζηαζβ, κ ΑΜ εαδ β Ϋθδεδιβ αθαθκλΪμ ζηκ ελΰαζηάλδκ 

τπθκν δεθ εέξαθ ζβηαθηδεά επέδλαζβ ζηβθ πλσίζεοβ ηβμ ζκίαλσηβηαμ ηκν 

ΏΏΤΤ. Σκ Berlin Questionnaire, ηκ Epworth Sleepiness Scale εαδ ηκ Pittsburgh 

Sleep Quality Index εαδ κδ ζνθδναζηκέ ηκνμ Ϋξκνθ θηπξά αελέίεδα ζηβθ 

πλσΰθπζβ ηβμ απκθλαεηδεάμ Ϊπθκδαμ τπθκν. Χζησζκ, ηκ Berlin Questionnaire 

Ϋξεδ εζαθλυμ εαζτηελβ εναδζγβζέα. Δ ετλδα δτθαηβ ηβμ ηεζΫηβμ ηαμ εέθαδ σηδ 

παλΫξεδ ηδα πκζτηδηβ ΰθυζβ ΰδα ηκ πλσίζβηα ηκν εζΫΰξκν ηβμ απκθλαεηδεάμ 

Ϊπθκδαμ ηκν τπθκν, ίαζδασηεθβ ζε ελπηβηαηκζσΰδα εαδ πλκΰθπζηδεκτμ 

παλΪΰκθηεμ ΰδα ηβ ζκίαλσηβηα ηκν ζνθδλσηκν. Βλενθυθηαμ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ 

πζβγνζησ, ειεηΪζαηε παλΪΰκθηεμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ ελΰαζέα εαγυμ επέζβμ 

εαδ ελπηβηαηκζσΰδα ζηα κπκέα ηπκλκτηε θα ίαζδζηκτηε ΰδα ηκθ εθηκπδζησ ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ ηε ζνηπηυηαηα Ϊπθκδαμ τπθκν. 

Παλσζα ανηΪ β ηεζΫηβ ηαμ παλκνζέαζε ηδμ παλαεΪηπ αδνθαηέεμ. ΑδΪθκλεμ 

ηκλθΫμ ζνζηβηαηδεκτ ζθΪζηαηκμ επδζκΰάμ ηπκλκτθ θα εέθαδ παλκτζεμ. Οδ πδκ 

ζβηαθηδεΫμ απσ ανηΫμ εέθαδ ηκ ζπζηεκαηηθφ ζθάικα παξαπνκπήο (referral bias) 

ηε ζνΰεΫθηλπζβ ηπθ ζκίαλυθ πελδπηυζεπθ απσ ηκθ πλπηκΰεθά ζηκθ ηλδηκΰεθά 

ηκηΫα εαδ ηκ ζθΪζηα ηκν Berkson ά πνζνζηφ εηζφδνπ (admission rate bias) ηε 

ηκνμ αζγεθεέμ πκν παλαπΫηπκθηαδ απσ Ϊζζεμ εζδθδεΫμ. Λσΰπ ηβμ θτζβμ ηβμ 

πκζννπθκΰλαθέαμ (απαδηεέ παλκνζέα ζξεδσθ ηδαμ βηΫλαμ εαδ θτξηαμ), νπΪλξεδ 

επέζβμ β πδγαθσηβηα ζθάικαηνο κε θάιπςεο (non coverage bias) ΰδα κλδζηΫθεμ 

εαηβΰκλέεμ ελΰαακηΫθπθ, σππμ ΰδα παλΪδεδΰηα ζηκνμ κδβΰκτμ ηκν ηεηαθκλδεκτ 

ηκηΫα, σπκν β πέεζβ ηβμ ελΰαζέαμ εέθαδ ηελΪζηδα. Βπέζβμ, κ ηδελσμ αλδγησμ 

αησηπθ πελδκλέαεδ ηβθ αθΪζνζβ, δδδαέηελα ηβθ ΰλαηηδεά αθΪζνζβ παζδθδλσηβζβμ 

σπκν παλαηβλεέηαδ ενλτ δδΪζηβηα αιδκπδζηέαμ (CI). ε ζνηθπθέα ηε 

πλκβΰκτηεθεμ ηεζΫηεμ, ηα απκηεζΫζηαηα ηαμ δεέξθκνθ σηδ β βζδεέα απκηεζεέ 

ζβηαθηδεσ πλκΰθπζηδεσ παλΪΰκθηα ΰδα ηβ ίαλτηβηα ηκν ΏΏΤΤ [20, 21, 22]. Οδ 

πκζζΫμ υλεμ ελΰαζέαμ ηπκλκτθ επέζβμ θα πλκδδαγΫηκνθ ζε ζκίαλσ ΏΏΤΤ. ε 

ηδα ηεζΫηβ ηε ηεΰΪζκ δεέΰηα θΪθβεε σηδ β ελΰαζέα > 50 υλεμ αθΪ είδκηΪδα Ϋξεδ 

πλκΰθπζηδεά δζξτ ΰδα ηδμ δδαηαλαξΫμ ηκν τπθκν (OR = 1.05) εαδ ΰδα ηβθ εσππζβ 

(OR = 1.35) [12]. 
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AHIa 

(υλα-1) 

  ί 

(SE) 

OR 

(95% CI) 

AHI= 

5-9.99 

(n=18) 

ηαγελΪ 
 -8.70*** 

(2.57) 
 

Δζδεέα 
 0.16 * 

(0.06) 

1.18 

(1.06-1.31) 

λεμ ελΰαζέαμ/ 

είδκηΪδα 

≥60 
3.14 * 

(1.26) 

23.03 

(1.96-270.69) 

50-59 
2.61 * 

(1.30) 

13.64 

(1.07-173.87) 

40-49 
3.74 ** 

(1.21) 

41.90 

(3.95-444.36) 

<40 ref  

AHI= 

10-19.99 

(n=23) 

ηαγελΪ  
-10.1*** 

(2.59) 
 

Δζδεέα  
0.21 *** 

(0.06) 

1.24 

(1.11-1.38) 

λεμ ελΰαζέαμ/ 

είδκηΪδα 

≥60 
2.96 * 

(1.13) 

19.26 

(2.09-177.98) 

50-59 
1.85 

(1.22) 

6.34 

(0.58-69.68) 

40-49 
2.97 * 

(1.11) 

19.54 

(2.22-171.80) 

<40 ref  

AHI= 

≥20 

(n=34) 

ηαγελΪ  
-8.44*** 

(2.33) 
 

Δζδεέα  
0.19 *** 

(0.05) 

1.21 

(1.09-1.34) 

λεμ ελΰαζέαμ/ 

είδκηΪδα 

≥60 
2.36 * 

(1.05) 

10.62 

(1.36-83.04) 

50-59 
1.88 

(1.09) 

6.56 

(0.78-55.33) 

40-49 
2.61 * 

(1.03) 

13.53 

(1.79-102.07) 

<40 ref  

a: β εαηβΰκλέα αθαθκλΪμ εέθαδ 

AHI<5;  

SE: standard error;  

OR: Odds ratio 

ref: κηΪδα αθαθκλΪμ 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

LRT: ξ2=36.71 p<0.001 

R2(Cox and Snell) = 0.326 
  

Πίλαθαο 5.  ΠαλΪΰκθηεμ  ηβμ  πκζνπθνηδεάμ ΰλαηηδεάμ αθΪζνζβμ παζδθδλσηβζβμ. 



 

205 
 

Δ ηβ ΰλαηηδεά επέδλαζβ ηπθ πλυθ ελΰαζέαμ ηπκλεέ θα ειβΰβγεέ απσ ηκ 

θαδθσηεθκ ηκν νΰδκτμ ελΰαασηεθκν, σπκν κδ αζγεθεέμ ηε ΏΏΤΤ δεθ ηπκλκτθ θα 

ελΰαζηκτθ πκζζΫμ υλεμ ζσΰπ ηπθ ζνηπηπηΪηπθ ηκνμ.  

Δ εναδζγβζέα εαδ β εδδδεσηβηα ηκν Berlin Questionnaire ζηβθ ελΰαζέα ηαμ 

θΪθβεαθ θα εέθαδ ξαηβζσηελεμ ζνΰελδηδεΪ ηε ηα απκηεζΫζηαηα ηκν Netzer NC εαδ 

ζνθ [17] σπκν ηκ λκξαζβησ άηαθ επδελαηΫζηελκ εαδ αθηέγεηα νοβζσηελεμ απσ ηα 

απκηεζΫζηαηα ηκν Ahmadi N εαδ ζνθ [23] σπκν β νπθβζέα άηαθ επδελαηΫζηελβ. Δ 

εζέηαεα ESS εέξε θηπξά αελέίεδα, ζε αθηδζηκδξέα ηε ηα απκηεζΫζηαηα 

πλκβΰκτηεθπθ ηεζεηυθ [24], σπκν δεέξθκνθ σηδ β εζέηαεα ESS εέθαδ εαζσμ 

δεέεηβμ ΰδα ηκ ΏΏΤΤ, ηε πελδκξά εΪηπ απσ ηβθ εαηπτζβ (AUC) 0.91. ε ανηά ηβ 

ηεζΫηβ, κ πζβγνζησμ άηαθ ίαλτηελκμ, ηε ηΫζκ σλκ ηκν ΑΜ 32 εαδ ηΫζκ σλκ ηκν 

δεέεηβ ΏΔΕ 57, δβζαδά ζε πκζτ ζκίαλσ ΏΏΤΤ. Σα απκηεζΫζηαηΪ ηαμ 

ζνηθπθκτθ ηε πλκβΰκτηεθεμ ηεζΫηεμ πκν δεέξθκνθ σηδ κ δεέεηβμ PSQI δεθ Ϋξεδ 

εαηέα ζνζξΫηδζβ ηε ηκ ΏΏΤΤ [19]. 

Σκ ζξάηα ηπθ εαηπτζπθ ROC θαθελυθεδ σηδ εαθΫθα απσ ηα 3 ελπηβηαηκζσΰδα 

ηπκλεέ θα αθαΰθπλέζεδ ηκ ΏΏΤΤ. Χζησζκ, ηα ζβηεέα δδαξπλδζηκτ σπκν 

παλαηβλάγβεε ηεΰδζηκπκέβζβ ηβμ εαηπτζβμ ROC εέθαδ ζτηθπθα ηε ηα σλδα πκν 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζνθάγπμ, ≥2 γεηδεΫμ εαηβΰκλέεμ ΰδα ηκ BQ [17], ζεκλ ≥11 ΰδα 

ηβθ εζέηαεα ESS εαδ ζεκλ ≥6 ΰδα ηκ δεέεηβ PSQI [19]. 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα απκηεζΫζηαηΪ ηβμ Ϋλενθαμ δεέξθκνθ σηδ ηκ πλσίζβηα ηβμ δδαζκΰάμ ΰδα ηκ 

ΏΏΤΤ εέθαδ νπαλεησ. Δ αθηέζβοβ ηβμ εσππζβμ, ηβμ νπθβζέαμ εαδ ηβμ πκδσηβηαμ 

ηκν τπθκν δεθ εέθαδ ζέΰκνλκδ πλκΰθπζηδεκέ παλΪΰκθηεμ ΰδα ηβθ νπθδεά Ϊπθκδα, 

ηκ κπκέκ ζβηαέθεδ σηδ ηα παλυθηα ελπηβηαηκζσΰδα πλΫπεδ θα ξλβζδηκπκδκτθηαδ 

ηε θεδδυ. Δ ξλάζβ ξαηβζσηελπθ ζβηεέπθ δδαξπλδζηκτ ζηα ελπηβηαηκζσΰδα 

πλκζθΫλεδ ηεΰαζτηελβ εναδζγβζέα, ηκ κπκέκ ηπκλεέ θα εέθαδ ξλάζδηκ ζηβθ 

αθαΰθυλδζβ ελΰαακηΫθπθ ηε ΏΏΤΤ, δδδαέηελα ζε γΫζεδμ ελΰαζέαμ πκν απαδηκτθ 

εΰλάΰκλζβ ά αζθΪζεδα, σππμ κδ κδβΰκέ, κδ ξεδλδζηΫμ ζηκνμ πνλβθδεκτμ ζηαγηκτμ 

εζπ. Χζησζκ, β επδζκΰά εθσμ ξαηβζσηελκν ζβηεέκν δδαξπλδζηκτ ηε ζεκπσ ηβθ 

εζαξδζηκπκέβζβ ηπθ οενδυμ αλθβηδευθ απκηεζεζηΪηπθ Ϋξεδ ζαθ απκηΫζεζηα ηβθ 

ατιβζβ ηκν αλδγηκτ ηπθ ελΰαακηΫθπθ πκν παλαπΫηπκθηαδ ζε Ϋθαθ εδδδεσ ΰδα ηκθ 

τπθκ, ατιβζβ ηπθ δαπαθυθ ΰδα ηβθ αζθΪζεδα νΰεέαμ εαδ, ηεζδεΪ, ΰδα ηκνμ 

ελΰκδσηεμ.  

Έθα Ϊζζκ πλσίζβηα, εέθαδ σξδ ησζκ ηε ηβθ αθέξθενζβ, αζζΪ πελδζζσηελκ β 

επδζκΰά ηκν αζγεθκτμ ΰδα ηβθ Ϋθαλιβ ηβμ γελαπεέαμ ηκν ΏΏΤΤ. Αβζαδά, 

ίζΫπκνηε ελΰαασηεθκνμ, κδ κπκέκδ εέθαδ δδαΰθπζηΫθκδ ηε ΏΏΤΤ (Ϋξκνθ Ϋθα AHI 

ηεΰαζτηελκ απσ 5), αζζΪ ίλέζεκθηαδ εΪηπ απσ ηκ σλδκ ΰδα Ϋθαλιβ ηβμ γελαπεέαμ 

(AHI εΪηπ απσ 20). Βδυ κ λσζκμ ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ εέθαδ εηθαθάμ. ηβθ 

πελέπηπζβ πκν κδ ελΰαασηεθκδ ίλέζεκθηαδ ζε ηδα γΫζβ πκν ΰέθεηαδ ξλάζβ 

ηβξαθβηΪηπθ Ϋλΰκν ά ηκ πσζηκ ηκνμ απαδηεέ νοβζβ επαΰλτπθβζβ, γα πλΫπεδ θα 
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ζναβηάζκνηε ηε ηκθ γελΪπκθηα εδδδεσ δαηλσ ηκν τπθκν εαδ ηκθ αζγεθά-

ελΰαασηεθκ ΰδα ηβθ Ϋθηαιά ηκν ζηβθ κηΪδα νοβζκτ εδθδτθκν εαδ ηβθ Ϊηεζβ 

Ϋθαλιβ ηβμ γελαπεέαμ. Έλξεηαδ, επέζβμ ζηκ πλκζεάθδκ, β εεηέηβζβ ηπθ εδθδτθπθ 

ζηβθ ελΰαζέα, αθκτ β Ϊπθκδα τπθκν επβλεΪαεηαδ απσ ανηκτμ. Θα πλΫπεδ θα 

επαθεεηδηβγκτθ β κλΰΪθπζβ ηβμ ελΰαζέαμ (σππμ ίΪλδδεμ, πλΪλδκ, υλεμ 

ελΰαζέαμ), κδ δδδσηβηεμ ηκν παλαΰσηεθκν πλκρσθηκμ εαδ ηβμ παλαΰπΰδεάμ 

δδαδδεαζέαμ, ηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ, θνζδεκέ εέθδνθκδ (σππμ β γεληδεά 

εαηαπσθβζβ), ξβηδεκέ εέθδνθκδ (σππμ κδ δδαζτηεμ), ίδκζκΰδεκέ εέθδνθκδ, κ 

εικπζδζησμ ελΰαζέαμ εαδ ηα ηΫζα αηκηδεάμ πλκζηαζέαμ, εαγυμ εαδ β 

δδδκζνΰελαζέα εαδ κδ αηκηδεΫμ ζνθάγεδεμ. Έηζδ ΰέθεηαδ πδγαθά β πλκζπλδθά ά β 

κλδζηδεά απκηΪελνθζβ ηκν ελΰαασηεθκν απσ ηβ ηλΫξκνζα γΫζβ ελΰαζέαμ. 

Ώθ εαδ παλαηβλάζαηε ηβθ επέδλαζβ ηπθ πλυθ ελΰαζέαμ ζηβθ Ϊπθκδα εαηΪ ηκθ 

τπθκ, δεθ ηπκλκτηε θα ζνηπελΪθκνηε ηδα αδηδκζκΰδεά ζξΫζβ, δεδκηΫθκν ηκν 

ξαλαεηάλα (cross-sectional) ηβμ ηεζΫηβμ ηαμ. Πελδζζσηελβ Ϋλενθα ξλεδΪαεηαδ ΰδα 

ηβ δδελετθβζβ ηβμ αζζβζεπέδλαζβμ ηπθ πλυθ ελΰαζέαμ ηε ηβθ απκθλαεηδεά 

Ϊπθκδα ζηκθ τπθκ.  
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Abstract: The modern age requires the middle woman to obey to a hectic life with 

more and more stressors to invade her life. The working environment is an integral 

part of everyday life but also a source of frequent problems in her family. The 

stress of work, the work exhaustion, the possible sexual harassment but also the 

role of woman as mother and housewife often lead her to seek workarounds for 

her problems. Alcohol is an alternative way of avoiding these problems and today 

women's dependence on it tends to become a scourge. The effects are reflected 

directly in the family environment, disrupting the relationship between mother and 

child and as a woman with her husband, with a final outcome the increase in cases 

of household violence. The complaints about outbreaks of household violence on 

working women are today a significant proportion of all reported incidents of 

violence. 
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Δ ΜΟΝΑΓΔ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ  
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Νκζβζενηδεάμ, 4. Ώθ. Καγβΰβηάμ, Βλΰαζηάλδκ Τΰδεδθάμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, Σηάηα 

Εαηλδεάμ, Αβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ, Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ Τΰδεδθά εαδ 
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ζτηπλαιβ ηε ηα Σηάηαηα Αβησζδαμ Τΰδεδθάμ εαδ Νκζβζενηδεάμ, Σεξθκζκΰδεσ Βεπαδδενηδεσ Εδλνηα 

(Σ.Β.Ε.) Ώγάθαμ. 

 

Πεξίιεςε: Δ πλκζηαζέα εαδ β ίεζηέπζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εέθαδ ειαδλεηδεΪ 

ζβηαθηδεά ΰδα ηβθ νΰεέα, ηβθ ενειέα εαδ ηβθ έδδα ηβ απά εΪγε κλΰαθδζηκτ. 

τηθπθα ηε ηκ ΑδεγθΫμ νηίκτζδκ Νκζβζενηυθ β πκζνπζκεσηβηα εαδ β 

αθαΰεαδσηβηα ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηπθ πβΰυθ εθΫλΰεδαμ 

αθαΰεΪαεδ εΪγε επαΰΰεζηαηδεά κηΪδα θα ζνηηεηΫξεδ εθελΰΪ ζε εΪγε πλκζπΪγεδα 

πκν δδαθνζΪζζεδ ηκ πελδίΪζζκθ, ζηκξετεδ ζηβθ εικδεκθσηβζβ ηπθ πβΰυθ εαδ 

ηεζεηΪ ηβθ επέδλαζβ ζηκθ Ϊθγλππκ εαδ ηβθ απκθνΰά εΪγε αθεπδγτηβηβμ 

εθΫλΰεδαμ. Βθυ β πλκζκξά εαδ β εναδζγβηκπκέβζβ ΰδα ηα θκζκεκηεδαεΪ 

απσίζβηα εέθαδ πζΫκθ πλαΰηαηδεσηβηα, ηκ πλσίζβηα παλαηΫθεδ ζκίαλσ, σζκθ 

αθκλΪ ηα απσίζβηα ηπθ αζγεθυθ πκν νπκίΪζζκθηαδ ζε πελδηκθαρεά εΪγαλζβ ά  

εαη’ κέεκθ αδηκεΪγαλζβ. εκπσμ ηβμ ηεζΫηβμ εέθαδ β παλκνζέαζβ ηβμ κδεκζκΰδεάμ 

δδαξεέλδζβμ ηπθ απκλλδηηΪηπθ ηβμ αδηκεΪγαλζβμ ηκθΪδπθ ηεξθβηκτ θεθλκτ. ΓδΪ 

ηκ ζεκπσ ανησθ Ϋΰδθε αθαζεσπβζβ ηβμ ίδίζδκΰλαθέαμ ηε ζΫιεδμ εζεδδδΪ 

κδεκζκΰδεά, αδηκεΪγαλζβ, ηεξθβησμ θεθλσμ, απκλλέηηαηα, απσίζβηα. τηθπθα ηε 

ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ ζξεηδεάμ ίδίζδκΰλαθδεάμ δδελετθβζβμ, πελδζζσηελκδ απσ 1 

εεαηκηητλδκ αζγεθεέμ ζαηίΪθκνθ αδηκεΪγαλζβ ζε σζκ ηκθ εσζηκ. Δ 

αδηκεΪγαλζβ ξλβζδηκπκδεέ πμ εε ηκτηκν ηεΰΪζεμ πκζσηβηεμ εθΫλΰεδαμ, θελκτ εαδ 

λετηαηκμ, εαδ παλΪΰεδ ηεΰΪζεμ πκζσηβηεμ απσ πζαζηδεΫμ τζεμ εαδ απκλλέηηαηα. 

Οδ ηκθΪδεμ ηεξθβηκτ θεθλκτ ξλβζδηκπκδκτθ πζάγκμ πλκρσθηπθ, πλκζθΫλκνθ 

νπβλεζέεμ εθυ παλΪΰκνθ εαδ ηεΰΪζκ αλδγησ απκλλδηηΪηπθ πκν β ηβ ζπζηά 

δδαξεέλδζά ηκνμ επδδλΪ ίζαπηδεΪ ησζκ ζηβθ νΰεέα σζκ εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ. Οδ 

επαΰΰεζηαηέεμ νΰεέαμ εαζκτθηαδ θα πλκαζπέζκνθ ηβθ δβησζδα νΰεέα ζε 

εαηαζηΪζεδμ σπκν β ζεδονδλέα, β ησζνθζβ ηβμ αηησζθαδλαμ εαδ ηα ηκιδεΪ 

πλκρσθηα εαηαεζτακνθ ηκ πελδίΪζζκθ εαδ απεδζκτθ ηκνμ πκζέηεμ. 

νηπελαζηαηδεΪ, κδ κλΰαθδζηκέ νΰεδκθκηδεάμ πελέγαζοβμ, εαδ κδ θεθλδεΫμ 

νπβλεζέεμ εδδδεσηελα, πλΫπεδ θα δλΪζκνθ ΰδα ηβ ηεέπζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ 

επδπηυζεπθ ηπθ δδευθ ηκνμ πλαεηδευθ εΪθκθηαμ ηδμ νπβλεζέεμ ηκνμ πδκ 

αζθαζεέμ, πδκ νΰδεδθΫμ εαδ πδκ θδζδεΫμ πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ. 
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ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 

 

Σα απσίζβηα ηβμ αδηκεΪγαλζβμ ηπκλκτθ θα δδαξπλδζηκτθ ζηδμ παλαεΪηπ 

εαηβΰκλέεμ: 

• ΤζδεΪ νοβζκτ εδθδτθκν ηεηΪδκζβμ ζκδηυιεπθ: σππμ ΰλαηηΫμ, θέζηλα ε.Ϊ., 

πκν πελδΫξκνθ αέηα, νΰλΪ πελδηκθαρεάμ εΪγαλζβμ, δδΪθκλα νζδεΪ σππμ ΰΪθηδα, 

ίεζσθεμ, ζτλδΰΰεμ, ΰΪαεμ ε.Ϊ. 

• Βπδεέθδνθα αζζΪ ξπλέμ εέθδνθκ ηεηΪδκζβμ ζκδηυιεπθ: ΥβηδεΫμ κνζέεμ 

απκζηεέλπζβμ, δδαζτηαηα ε.Ϊ πκν δεθ Ϋξκνθ Ϋλγεδ ζε επαθά ηε ηκζνζηΫθα 

ίδκζκΰδεΪ νΰλΪ. 

• ΠζαζηδεΪ νζδεΪ ζνζεεναζέαμ, δβζαδά πζαζηδεΪ ζηα κπκέα πελδΫξκθηαδ ηα 

αθαζυζδηα νζδεΪ ηβμ αδηκεΪγαλζβμ (δκξεέα δδαζνηΪηπθ, απκζηεδλπηδευθ νΰλυθ, 

θτζδΰΰεμ δδαζνηΪηπθ ε.Ϊ.) ηα κπκέα ζηδμ πελδζζσηελεμ πελδπηυζεδμ δεθ εέθαδ 

αθαενεζυζδηα εαδ επκηΫθπμ πελαδηΫλπ επδίΪλνθζβ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ [1].  

Ο δδαξπλδζησμ ηπθ απκίζάηπθ παλκνζδΪαεδ δνζεκζέεμ ζηβθ εθαληκΰά. Έηζδ ηα 

ηκζνζηαηδεΪ απσίζβηα ζνζζΫΰκθηαδ ζε εδδδεκτμ ζΪεκνμ πζαζηδεκτμ ηδαμ 

ξλάζεπμ απσ PE ηε πΪξκμ 0,05 mm δδαθκλεηδεκτ ξλυηαηκμ (εέηλδθκνμ) απσ ηκνμ 

εκδθκτμ (ηατλκνμ), ζηκνμ κπκέκνμ ζνζζΫΰκθηαδ αθηδεεέηεθα πκν δεθ Ϋξκνθ 

αδξηβλΫμ Ϊελεμ εαδ εέθαδ ζηΫλεα εαδ β ξπλβηδεσηβηα ηκνμ δεθ νπελίαέθεδ ηα 45 lt. 

Σκ ΰΫηδζηα ηβμ ζνζεεναζέαμ δεθ νπελίαέθεδ ηκ 70% ηκ πκζτ, ΰδα ηβ δε ηεηαθκλΪ 

ηκνμ ξλβζδηκπκδκτθηαδ εδδδεκέ ηλκξάζαηκδ πελδΫεηεμ, κδ κπκέκδ απκζνηαέθκθηαδ 

εαγβηελδθΪ [1].  

Εδδαέηελβ πλκζκξά Ϋξεδ δκγεέ ζηβθ ζνζζκΰά εΪγε εέδκνμ αδξηβλυθ αθηδεεδηΫθπθ 

(ζτλδΰΰεμ ηδαμ ξλάζεπμ, ίεζσθεμ, ηαδθέεμ ζαεξΪλκν, θνζηΫλδα, εαγεηάλεμ ε.Ϊ.) ΰδα 

ηα κπκέα ξλβζδηκπκδκτθηαδ δκξεέα πκν εζεέθκνθ αελκζηεΰυμ, εέθαδ αδδΪηλβηα, 

αδδαθαθά, ηε εδδδεά κπά νπκδκξάμ εαδ ηα δκξεέα ανηΪ πλκκλέακθηαδ ΰδα εατζβ [2].  

Βθυ β πλκζκξά εαδ β εναδζγβηκπκέβζβ ΰδα ηα θκζκεκηεδαεΪ απσίζβηα εέθαδ 

πζΫκθ πλαΰηαηδεσηβηα, ηκ πλσίζβηα παλαηΫθεδ ζκίαλσ, σζκθ αθκλΪ ηα 

απσίζβηα ηπθ αζγεθυθ πκν νπκίΪζζκθηαδ ζε πελδηκθαρεά εΪγαλζβ ά  εαη’ κέεκθ 

αδηκεΪγαλζβ.  

ξεδσθ αθτπαλεηβ εέθαδ β εναδζγβηκπκέβζβ ανηυθ ηπθ αζγεθυθ πκν εέθαδ 

θκλεέμ ά θκζκτθ απσ βπαηέηδδα B, C ά HIV. Οδ ΰδαηλκέ πλκηεέθκνθ θα 

ξλβζδηκπκδκτθ αηκηδεΪ ζεετβ εαδ θα πζΫθκνθ ηα λκτξα ηκνμ, ηα κπκέα ηπκλεέ θα 

εέθαδ ζελπηΫθα ηε αέηα ά Ϊζζα ίδκζκΰδεΪ νΰλΪ, ξπλδζηΪ. Γδα ηκνμ αζγεθεέμ ζηβθ 

εαη’ κέεκθ αδηκεΪγαλζβ πλκηεέθεηαδ θα απκλλέπηκνθ ζηβ ηατλβ εκδθά ζαεκτζα 

απκλλδηηΪηπθ σζα ηα νζδεΪ ηα κπκέα δεθ Ϋξκνθ Ϋζγεδ ζε επαθά ηε αέηα ά 

ίδκζκΰδεΪ νΰλΪ. Γδα ίεζσθεμ ά κπκδκδάπκηε νζδεσ, πκν ηπκλεέ θα πλκεαζΫζεδ 

ηλανηαηδζησ πλΫπεδ θα ξλβζδηκπκδκτθηαδ ηα εδδδεΪ εκνηδΪ απκλλδηηΪηπθ. 

Οδ ζΪεκδ ηβμ πελδηκθαρεάμ εΪγαλζβμ εέθαδ ζηεέλκδ ηδελκίέπθ εαδ επκηΫθπμ δεθ 

νθέζηαηαδ εέθδνθκμ ησζνθζβμ, σηαθ δεθ νπΪλξεδ πελδηκθέηδδα ά Ϊζζβ ηκζνζηαηδεά 

θσζκμ. Βπέζβμ ηκ νΰλσ ηπθ ζΪεπθ εαδ ηα θέζηλα, ηπκλκτθ θα γεπλβγκτθ ηβ 

ηκζνζηΫθα εαδ επκηΫθπμ αεέθδνθα, εΪθ δεθ Ϋζγκνθ ζε επαθά ηε ηδελσίδα απσ ηκ 
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πελδίΪζζκθ. ΑδαγΫηκνθ ηβθ δεαθσηβηα ησζνθζβμ, εΪθ πλκΫλξκθηαδ απσ αζγεθεέμ 

πκν πΪζξκνθ απσ πελδηκθέηδδα ά εΪπκδκθ δσ [1]. 

 
ΚΛΗΝΗΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ: ΣΟ ΚΛΔΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΗΝΖ ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ 
ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΥΑΜΖΛΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

Δ Ϋθηαιβ ηπθ ηΫηλπθ ίδπζδησηβηαμ ΰδα ηβθ αιδκζσΰβζβ ηπθ δαηλδευθ ηεξθκζκΰδυθ 

γα επδηλΫοεδ ζηκνμ δαηλκτμ εαδ ζηκνμ αζγεθεέμ θα επδζΫΰκνθ εζδθδεΪ 

απκηεζεζηαηδεΫμ γελαπεέεμ ηε ίΫζηδζηα πελδίαζζκθηδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ. Οδ 

εζδθδεκέ ΰδαηλκέ δεθ γα πλΫπεδ θα αθαηΫθκνθ θα ζΪίκνθ απκθΪζεδμ ΰδα Ϋθα 

ζνΰεεελδηΫθκ αζγεθά αθααβηυθηαμ ηβ ίΪζβ. Ώθηέγεηα, ανηκέ κδ πλκίζβηαηδζηκέ 

πλΫπεδ θα εθζπηαηπγκτθ ζε πλκζδδκλδζησ ηπθ πκζδηδευθ ηε ηβθ παλκξά 

πελέγαζοβμ, ηπθ θεθλυθ αθααβηυθηαμ ηβθ Βγθδεά Τπβλεζέα Πζαέζδκ ΰδα 

θεθλδεΫμ νπβλεζέεμ ζηκ ΔθπηΫθκ ΐαζέζεδκ, εαδ γα πλΫπεδ θα νπκζηβλέαεηαδ απσ 

ηβ δδετλνθζβ ηκν θΪζηαηκμ ηπθ ηεζζκθηδευθ ελενθυθ [3, 4]. 

Μεέπζβ Αδκιεδδέκν ηκν Άθγλαεα πμ ηΫλκμ ηβμ Πελδίαζζκθηδεάμ ΐδπζδησηβηαμ 

Μκζκθσηδ β εζδηαηδεά ηεηαίκζά παλκνζδΪαεδ ηβθ πζΫκθ επεέΰκνζα εαδ 

εαηαζηλκθδεά πελδίαζζκθηδεά απεδζά ΰδα ηβθ παΰεσζηδα νΰεέα, εέθαδ απζυμ ηέα 

ζνθΫπεδα ηβμ αθγλυπδθβμ δλαζηβλδσηβηαμ ηβμ ΰβμ, θνζδευθ εαδ ίδκζκΰδευθ 

ζνζηβηΪηπθ, εαδ ξλβζδηετεδ πμ δδδαέηελα αθβζνξβηδεά νπεθγτηδζβ σηδ κδ 

πελδίαζζκθηδεΫμ επδπηυζεδμ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηαμ (ζνηπελδζαηίαθκηΫθβμ ηβμ 

νΰεδκθκηδεάμ πελέγαζοβμ) Ϋξκνθ Ϊηεζβ ζξΫζβ ηε ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα εαδ ενειέα. 

Χμ εε ηκτηκν, ζε ζνθδναζησ ηε ηβ ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ δδκιεδδέκν ηκν 

Ϊθγλαεα, σζεμ κδ πηνξΫμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ επδπηυζεπθ ηβμ νΰεδκθκηδεάμ 

πελέγαζοβμ ΰδα ηα θεθλΪ γα πλΫπεδ επκηΫθπμ θα αθηδηεηππδζηκτθ. ΏνηΪ 

πελδζαηίΪθκνθ ηβθ εαηαθΪζπζβ ηκν θελκτ εαδ ηπθ ηβ αθαθευζδηπθ πσλπθ, ηβθ 

πελδίαζζκθηδεά λτπαθζβ εαδ ηδμ επδπηυζεδμ ζξεηδεΪ ηε ηβ ίδκπκδεδζσηβηα [3, 4, 5]. 

 
ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΘΔΗ Ζ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 

 

Πελδζζσηελκδ απσ 1 εεαηκηητλδκ αζγεθεέμ ζαηίΪθκνθ αδηκεΪγαλζβ ζε σζκ ηκθ 

εσζηκ. ηκ ΔθπηΫθκ ΐαζέζεδκ, 41,1% ηκν ζνθσζκν ηπθ αζγεθυθ πκν ζαηίΪθκνθ 

γελαπεέα θεθλδεάμ νπκεαηΪζηαζβμ, αθηδηεηππέακθηαδ απσ ηκ εΫθηλκ 

αδηκεΪγαλζβμ, πκν εαγδζηΪ αθαΰεαέα ηβ δδα ίέκν, ηλεδμ θκλΫμ ηβθ είδκηΪδα 

επδζηλκθά δδαδλκηυθ (ζνθάγπμ ηε ηκ ανηκεέθβηκ). Δ αδηκεΪγαλζβ ξλβζδηκπκδεέ 

πμ εε ηκτηκν ηεΰΪζεμ πκζσηβηεμ εθΫλΰεδαμ, θελκτ εαδ λετηαηκμ, εαδ παλΪΰεδ 

ηεΰΪζεμ πκζσηβηεμ απσ πζαζηδεΫμ τζεμ εαδ απκλλέηηαηα ζνζεεναζέαμ [3, 6, 7].  

 
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΤΓΑΣΧΝ - ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΝΔΡΟΤ 

 

Πελδζζσηελκ απσ ηκ Ϋθα ηλέηκ ηκν παΰεσζηδκν πζβγνζηκτ ακνθ ζάηελα ζε 

ξυλεμ ηε Ϋζζεδοβ τδαηκμ. βηαθηδεά ζνηίκζά ζηβθ εαηαθΪζπζβ θελκτ Ϋξκνθ κδ 
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εζέίαθκδ αηηκτ, ηα ανησεανζηα, β γΫληαθζβ εαδ κ εζδηαηδζησμ, ηα αεηδθκζκΰδεΪ 

ελΰαζηάλδα, κδ ηκθΪδεμ ηεξθβηκτ θεθλκτ, ηα πζνθηάλδα εαδ ηα ηαΰεδλεέα. ΚαηΪ ηβθ 

αδηκεΪγαλζβ ξλβζδηκπκδεέηαδ θελσ, Ϋθαμ πεπελαζηΫθκμ θνζδεσμ πσλκμ, ζε 

ζβηαθηδεΫμ πκζσηβηεμ. Έθαμ αζγεθάμ πκν εΪθεδ αδηκεΪγαλζβ ΰδα 4 υλεμ, ηε 

ζησξκ ηκν δδαζτηαηκμ ηβμ αδηκεΪγαλζβμ ηβ ηαξτηβηα λκάμ 500 ml / ζεπησ, γα 

ξλεδαζηεέ 120 ζέηλα θελσ. ηδμ πελδζζσηελεμ εΰεαηαζηΪζεδμ, ανησ πλκΫλξεηαδ απσ 

ηκ δέεηνκ παλκξάμ θελκτ εαδ β δδαδδεαζέα εαγαλδζηκτ απαζξκζεέ ζνθάγπμ ηβθ 

αθηέζηλκθβ σζηπζβ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ νπκζεδηηΪηπθ αζΪηπθ. Σα ζνζηάηαηα 

αθηέζηλκθβμ σζηπζβμ απκλλέπηκνθ ηα δτκ ηλέηα πελέπκν ηκν θελκτ πκν ηκνμ 

παλκνζδΪακθηαδ. Δ ηΫηλβζβ ηπθ νδΪηπθ πλΫπεδ θα εέθαδ πλκθκηδαεά εαδ θα 

εαγαλέαεηαδ ηκ ηβξΪθβηα αδηκεΪγαλζβμ, κ ζνθκζδεσμ σΰεκμ ηπθ 500 ζέηλπθ 

θελκτ απσ ηκ δέεηνκ τδλενζβμ εέθαδ απαλαέηβηκμ ΰδα εΪγε αζγεθά αθΪ 4πλκ 

ζνθεδλέαμ. 

Δ παλαΰπΰά θελκτ απσ ηκ ζτζηβηα αθηέζηλκθβμ σζηπζβμ εέθαδ νοβζάμ 

πκδσηβηαμ θελσ ΰελέακ πκν ζνθδνΪαεδ ζνθάγπμ ηα ίδκξβηδεΪ ελδηάλδα εαδ ΰδα 

πσζδηκ θελσ (αθ εαδ ειαεκζκνγεέ θα γεπλεέηαδ θκηδευμ αεαηΪζζβζκ ΰδα 

εαηαθΪζπζβ). Αεθ απκηεζεέ εέθδνθκ ησζνθζβμ εαγυμ δεθ Ϋλξεηαδ ζε επαθά ηε ηκθ 

αζγεθά. Χζησζκ, ζηδμ πελδζζσηελεμ αδηκεαγΪλζεδμ ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ ηπθ 

νπβλεζδυθ, εαδ ζε σζεμ εεησμ απσ ηέα ζηκ ΔθπηΫθκ ΐαζέζεδκ, ηεΰΪζεμ πκζσηβηεμ 

θελκτ πκν απκλλέπηκθηαδ Ϋξκνθ απζυμ ξαγεέ απσ ηβ δδαλλκά. Δ ηεέπζβ ηκν 

ξλβζδηκπκδκτηεθκν θελκτ ηπκλεέ θα επδηενξγεέ ηε ηβ ξλάζβ θπηκενηηΪλπθ ζηδμ 

ίλτζεμ, ηβ ηεέπζβ ηκν ετεζκν ηλεξκτηεθκν θελκτ ΰδα πζτζδηκ ξελδυθ (ηεέπζβ 

ηκν ξλσθκν απσ 3 min ζε 1 min ειαζθαζέαεδ 16L θελκτ αθΪ πζτζδηκ ξελδυθ), 

ηεέπζβ ηβμ λκάμ ηκν θελκτ ζηκ ηπΪθδκ (ειαζθαζέαεδ Ϋπμ 50L θελσ αθΪ 

πελέπηπζβ), εαααθΪεδα ΰδα ηδμ ηκναζΫηεμ ηε ηδελσηελκ σΰεκ θελκτ, δειαηεθΫμ ΰδα 

ηβ ζνζζκΰά θελκτ ηβμ ίλκξάμ, επαθαξλβζδηκπκέβζβ ηκν θελκτ πκν απκίΪζζεηαδ 

απσ ηβθ επειελΰαζέα ηκν θελκτ ΰδα ηβθ αδηκεΪγαλζβ (αθηέζηλκθβ υζηπζβ). Οδ 

απζΫμ ζηλαηβΰδεΫμ, πκν εθαλησακθηαδ απσ ηβ ηεδκοβθέα ηπθ επδηΫλκνμ ηκθΪδπθ 

ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ, αθαενεζυθκνθ ηκ θελσ πκν απκλλέπηεηαδ ΰδα 

εθαζζαεηδεΫμ ξλάζεδμ (σππμ πζτζδηκ λκτξπθ, νΰδεδθά εαδ ξαηβζάμ πέεζβμ 

ηλκθκδκζέα ηκν ζΫίβηα) Ϋξκνθ απκδεδξγεέ σηδ εέθαδ κδεκθκηδεΪ απκδκηδεΫμ, εαδ 

πλΫπεδ πζΫκθ θα εέθαδ ενλΫπμ εΰεεελδηΫθεμ [3, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 
ΚΑΣ’ΟΗΚΟΝ  ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 

 

ΠλκεαηαλεηδεΫμ ελΰαζέεμ δεέξθκνθ σηδ β αδηκεΪγαλζβ ζηκ ζπέηδ εέθαδ ζδΰσηελκ 

επδίζαίάμ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ απσ σ,ηδ ζηκ εΫθηλκ αδηκεΪγαλζβμ. Δ αδηκεΪγαλζβ 

ζηκ ζπέηδ εέθαδ επέζβμ πδκ απκδκηδεά εαδ πλκζθΫλεδ ηδα ίεζηδπηΫθβ πκδσηβηα 

απάμ. Ώθ εαδ δζξνλΪ ηα ζηκδξεέα ίεζηέπζβμ ηπθ απκηεζεζηΪηπθ ηπθ αζγεθυθ 

ηΫζπ ηπθ ηνξαδκπκδβηΫθπθ εζεΰξσηεθπθ δκεδηυθ εέθαδ σηπμ αθτπαλεηα (ενλέπμ 

πμ απκηΫζεζηα απσ ηδμ δνζεκζέεμ πκν παλκνζδΪακθηαδ ειαδηέαμ ηβμ εΰΰεθκτμ 

επδζκΰάμ πλκεαηΪζβοβμ), πκζζκέ εζδθδεκέ σζκ εαδ πελδζζσηελκ πεπεδζηΫθκδ ΰδα 
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ηβθ νπελκξά ηβμ εαη’κέεκθ αδηκεΪγαλζβμ εαδ πκζτ ζέΰκδ νπκζηβλέακνθ σηδ εέθαδ 

πλαΰηαηδεΪ εαηυηελβ. Χζησζκ, β νδκγΫηβζβ ηβμ εαη’κέεκθ αδηκεΪγαλζβμ δδαθΫλεδ 

δλαηαηδεΪ ηεηαιτ εαδ εθησμ ηπθ ξπλυθ, εαδ Ϋξεδ ηεδπγεέ ζβηαθηδεΪ ζε πκζζΫμ 

πελδθΫλεδεμ. βηαθηδεά επΫεηαζβ ηβμ εαη’κέεκθ αδηκεΪγαλζβμ εθδΫξεηαδ θα εέθαδ 

δνθαηά ζε πκζζΫμ ξυλεμ, εθ ηΫλεδ αΰεαζδΪακθηαμ ηδμ ειεζδζζσηεθεμ ηεξθκζκΰέεμ. Δ 

εαζτηελβ εαηαθσβζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ επδπηυζεπθ πκν Ϋξκνθ κδ γελαπεέεμ 

ζηκ εΫθηλκ εαδ ηκ ζπέηδ, εέθαδ ζβηαθηδεά. 

Οδ κλΰαθδζηκέ νΰεδκθκηδεάμ πελέγαζοβμ, εαδ κδ θεθλδεΫμ νπβλεζέεμ εδδδεσηελα, 

πλΫπεδ θα δλΪζκνθ ΰδα ηβ ηεέπζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ επδπηυζεπθ ηπθ δδευθ 

ηκνμ πλαεηδευθ. ΠκζζΫμ απσ ηδμ απαλαέηβηεμ παλεηίΪζεδμ νπκζηβλέακθηαδ απσ 

δζξνλΪ επδξεδλβηαηδεΪ ζξΫδδα, σππμ β ηεέπζβ ηπθ κδεκθκηδευθ δαπαθυθ (δδέπμ 

κδ ηδηΫμ ηπθ εανζέηπθ πλκίζΫπεηαδ σηδ γα ζνθεξέζκνθ θα ανιΪθκθηαδ), ζε 

ζνηησλθπζβ ηε ηβ θκηκγεζέα, β ίεζηέπζβ ηκν βγδεκτ ηκν πλκζππδεκτ, εαδ β 

δδαθάηδζβ ηπθ δδαπδζηενηβλέπθ ηβμ εκδθπθδεάμ ενγτθβμ. Δ επδηελδζηΫθβ ηΪγβζβ 

εαδ κ πλκζδδκλδζησμ ηπθ ίΫζηδζηπθ πλαεηδευθ εέθαδ εαδ κνζδαζηδεά εαδ ζε 

ειΫζδιβ [3, 22].  

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε ξυλεμ, σππμ κδ Δ.Π.Ώ., β ηεξθκΰθπζέα ζηβθ εαηαζεενά κδεκζκΰδευθ εηδλέπθ 

ζηκ ξυλκ ηβμ νΰεέαμ Ϋξεδ αθαπηνξγεέ ζε δεαθκπκδβηδεσ επέπεδκ. ΒπδπζΫκθ, 

νπΪλξκνθ πλκΰλΪηηαηα σππμ κ Πξάζηλνο Κψδηθαο γηα ηελ Τγεία θαη ηα 

Ννζνθνκεία γηα έλα Τγηέο Πεξηβάιινλ πκν παλΫξκνθ κδβΰέεμ εαδ ξλάζδηα 

ελΰαζεέα ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα πλΪζδθπθ ΰλαθεέπθ-νπβλεζδυθ, πκν γα Ϋξκνθ ηβθ 

επκπηεέα ηπθ εαηαζεενυθ ζηα θκζκεκηεέα. Δ πλΪζδθβ νπβλεζέα δε θλκθηέαεδ 

ησθκ ηβθ νΰεέα ηπθ εηδλέπθ αζζΪ ζνηίΪζεδ εαδ ζηβθ νΰεέα ηβμ ηκπδεάμ εαδ 

παΰεσζηδαμ εκδθσηβηαμ. Ο ίαζδεσμ Ϊικθαμ, ζηκθ κπκέκ εδθεέηαδ εΪγε πλΪζδθβ 

νπβλεζέα, εθσμ θκζβζενηδεκτ δδλτηαηκμ, εέθαδ κ Ϋζεΰξκμ εαδ β ζπζηά ζεδηκνλΰέα 

ηπθ ζνζηβηΪηπθ οτιβμ εαδ γΫληαθζβμ εαδ β εικδεκθσηβζβ εθΫλΰεδαμ.  

ΠκζζΪ θκζκεκηεέα αθαγεπλκτθ ηβ ξλάζβ δαηλδευθ πλκρσθηπθ απσ PVC ά ίδθτζδκ 

ζσΰπ ηπθ πδγαθυθ ίζαίυθ ζηκνμ αζγεθεέμ εαδ ηπθ πδγαθυθ επδπηυζεπθ ζηβθ 

πελδίαζζκθηδεά νΰεέα. Δ ξλάζβ ετεαηπηπθ δαηλδευθ ζνζεενυθ απσ PVC εεγΫηεδ 

ηκνμ αζγεθεέμ ζηβθ ηκιδεά κνζέα (DEHP) εαηΪ ηβ ηεηΪΰΰδζβ αέηαηκμ, ηβ ξκλάΰβζβ 

νΰλυθ ά ηβ παλεθηελδεά δδαηλκθά ηε εδδδεκτμ ζΪεκνμ, ΰλαηηΫμ αδηκεΪγαλζβμ ά 

πελδηκθαρεάμ εΪγαλζβμ, κνλκζνζζΫεηεμ, παλκξεηετζεδμ, ηΪζεεμ κινΰσθκν, 

ηλαξεδκζπζάθεμ, ambu, εαγεηάλεμ αθαλλσθβζβμ ά levin. ηαθ απκηαελτθεηαδ πμ 

απσίζβηκ ηκ PVC πλκεαζεέ Ϋεγεζβ ζε δδκιέθεμ, ηδα ΰθπζηά εαλεδθκΰσθκ ΰδα ηκθ 

Ϊθγλππκ κνζέα πκν πλκεαζεέ επέζβμ αθπηαζέεμ ζηκ αθαπαλαΰπΰδεσ ζτζηβηα 

εαδ ζηβθ αθΪπηνιβ ηκν εηίλτκν. Πλκηεέθεηαδ β ξλάζβ ζνζεενυθ απσ ζδζδεσθβ, 

πκζναδγνζΫθδκ, πκζνκνλεγΪθβ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα παλεηίΪζεπθ ζε Ϊλλεθα θεκΰθΪ, 

εΰενηκθκτζεμ ηε Ϊλλεθα Ϋηίλνα ά ζε αΰσλδα εθβίδεάμ βζδεέαμ.  
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Σβ ετλδα πβΰά δδκιέθβμ απσ ηκνμ ξυλκνμ παλκξάμ νΰεέαμ απκηεζεέ β 

«παλαδκζδαεά» εατζβ ηπθ θκζκεκηεδαευθ απκίζάηπθ. Σα πλκρσθηα πκν 

πελδΫξκνθ ξζπλέθβ εαδ εαέΰκθηαδ ζηδμ νοδεαηέθκνμ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ηπθ 

δαηλδευθ ζνζεενυθ εαδ παλαΰυΰπθ, παλΫξκνθ ηδμ δδκιέθεμ. 

Οδ θκζβζενηΫμ κθεέζκνθ εαδ ηπκλκτθ θα νδκγεηάζκνθ κδεκζκΰδεά ζηΪζβ εαδ 

ζνηπελδθκλΪ, ησζκ ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ, σζκ εαδ ζηβθ εκδθσηβηα. Ώνησ ΰέθεηαδ ηε 

ηκνμ αεσζκνγκνμ πλκηεδθσηεθκνμ ηλσπκνμ: 

• απκθνΰά κπκδαζδάπκηε Ϊηεζβμ επαθάμ ηε νδλΪλΰνλκ,  

• εθβηΫλπζβ ΰδα ηα επέπεδα νδλαλΰτλκν εαδ εθαληκΰά δδεγθυθ κδβΰδυθ, 

• ζδΰσηελα γελησηεηλα εαδ ζθνΰηκηαθσηεηλα, ζπζηά απκηΪελνθζβ ανηυθ πκν 

πελδΫξκνθ νδλΪλΰνλκ ζτηθπθα ηε ηκνμ δδεγθεέμ εαθκθδζηκτμ, 

• κδκθηδαηλδεά ξλάζβ κνζδυθ πκν δεθ πελδΫξκνθ νδλΪλΰνλκ, 

• ξλβζδηκπκέβζβ νζδευθ ξπλέμ latex εαδ PVC (πΪηπηα, ίαθΫμ ηκέξκν, ηκεΫηεμ, 

επΫθδνζβ κλκθάμ, ζπζβθυζεδμ), 

• ξλάζβ πλκρσθηπθ ιτζκν ξπλέμ θκληαζδεήδβ, ξλυηδκ ά αλζεθδεσ, 

• ξλάζβ νζδευθ πκν εαηαζεενΪακθηαδ ξπλέμ εαηαζηλκθά ηκν σακθηκμ, 

• αθαενεζυζδηκ ηΫηαζζκ εαδ ηζδηΫθηκ, 

• εεπαέδενζβ ηκν πλκζππδεκτ, 

• ηΫηλβζβ εαηαθΪζπζβμ εθΫλΰεδαμ εαδ θελκτ, εεπκηπάμ αελέπθ γεληκεβπέκν, 

απκίζάηπθ, 

• νδκγΫηβζβ πλκΰλαηηΪηπθ αθαετεζπζβμ. 
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of Public Health and Nursing A΄ Athens Technological Educational Institute. 

 
Abstract: The protection and improvement of the environment is extremely 
important for health, wellness and life itself in each organization. According to the 
International Council of Nurses, the complexity and the need for environmental 
protection and energy sources causes each professional group to actively 
participate in every effort to preserve the environment, aims at saving resources 
and examines the impact on humans and tries to avoid any unwanted energy. 
While the attention and awareness of hospital waste is now a reality, the problem 
remains serious for patients undergoing peritoneal dialysis or home dialysis. The 
purpose of the study was the presentation of ecological waste management of 
dialysis in dialysis units. More than 1 million patients receive dialysis worldwide. 
Hemodialysis uses therefore large amounts of energy, water and electricity, and 
produces large quantities of plastics and garbage. The dialysis units use a variety 
of products, offer services while generating a large number of waste that are not 
properly managed, something that deleteriously affects both health the 
environment. Health professionals are invited to defend public health in situations 
where water scarcity, air pollution and toxic products are flooding the environment 
and threaten public. In conclusion, healthcare organizations and renal services in 
particular, must act to reduce the environmental impact of their practices by 
making their services safer, healthier and more environmentally friendly. 
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Δ ζναάηβζβ δεθ Ϋεζεδζε – αελδίυμ αθηέγεηα ηΪζζκθ ηυλα αθκέΰεδ κ δδΪζκΰκμ 

ηε δδαηνπυζεδμ επδξεδλβηΪηπθ. Ώνηά εέθαδ έζπμ β δδαθκλΪ ηβμ Ϋεθλαζβμ 

απσοεπθ ηε δεκνζθνπηθή κέζνδν δδαδδεηναεκτ ά ηβζεκπηδεκτ ητπκν, σπκν 

ηκδΪαεδ θα εθδδαθΫλεδ β πζβγδεά δδΪζηαζβ εαδ σξδ β πκδσηβηα εαδ β ηεεηβλέπζβ 

ηπθ πλκηΪζεπθ ηε επδζηβηκθδεά Ϋπκοβ, σππμ αθηδζηκδξεέ ζηκθ εΪγε 

επδζηάηκθα, πκζτ πελδζζσηελκ ζηκνμ εθαζξκζκτηεθκνμ ηε ηβθ νΰεέα ζηα 

ξλσθδα ηβμ Σεθκεξησηηθήο Ηαηξηθήο. Βδυ εαδ ηδα δεεαπεθηαεηέα ηκνζΪξδζηκ 

απαζξσζβζαθ κδ δδαθκλκπκδάζεδμ ηεηαιτ Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο εαδ Τγηεηλήο 

ηεο Δξγαζίαο, ηε πκδεέζεμ δδαηνπυζεδμ: Ηαηξηθή ησλ Δξγαδνκέλσλ, Τγηεηλή ησλ 

Δξγαηψλ, Βηνκεραληθή Τγηεηλή ε.ζ.π. Δ σζβ ζναάηβζβ, πκν ηΪζζκθ δεθ Ϋξεδ 

κζκεζβλπγεέ, εθΫπζειε επδξεδλάηαηα πκν δδελενθκτζαθ ηβ ζξΫηδζβ ηκν 

αθηδεεδηΫθκν ηε ηεγκδκζκΰδεΪ ελΰαζεέα σππμ ηβμ θιηληθήο δηάζηαζεο (ηε 

εθαληκΰά ζηκνμ ελΰαασηεθκνμ, ζνθάγπμ ηβ αζγεθεέμ), ηβμ εξγαζηεξηαθήο 

δηεξεχλεζεο (ησζκ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, σζκ εαδ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ελΰαζέαμ), 

ηβμ επηδεκηνινγηθήο πξνζέγγηζεο (πμ ελΰαζεέκν αθΪΰθπζβμ πζβγδευθ 

ηεΰεγυθ αθαθκλΪμ ζε εΰΰλαθΫμ πκν αθκλκτθ απαλδγηάζεδμ εέηε ηεηλάζεδμ, 

ησζκ ζε ελΰαασηεθκνμ εεηδγΫηεθκνμ ά ηβ ζε παλΪΰκθηεμ επδεδθδνθσηβηαμ, 

εεηεγΫθηεμ ά ηβ ζνθηαιδκτξκνμ, πκζέηεμ ΰεθδεκτ πζβγνζηκτ, εδδδεΫμ 

πζβγνζηδαεΫμ κηΪδεμ σππμ αεσηα εαδ παδδδΪ, σζκ εαδ ζε ηεηλάζεδμ 

πκζκηδευθ ηεηαίζβηυθ ζε ίδκζκΰδεΪ νζδεΪ, εέηε ζε παλΪΰκθηεμ 

επδεδθδνθσηβηαμ ζηκ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ), ηπθ πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ (πκν 

δεθ αθάεκνθ εηβηδεΪ ζηβθ Εαηλδεά, αζζΪ ζηα πζαέζδα ηβμ Πξσηνγελνχο 

Πξφιεςεο Ϋξκνθ δδηηά δδΪζηαζβ: ηεξθδεά εαδ δαηλδεά) ε.Ϊ. Δ 

πκζνεπδζηβηκθδεσηβηα ηκν αθηδεεδηΫθκν άδβ ηεεηβλδυθεηαδ ζσΰπ ηπθ 

πκζζαπζυθ πλκζεΰΰέζεπθ πκν πλκαθαθΫλγβεαθ, αθκτ Ϊζζπζηε πζεδΪδα 

επδζηβησθπθ εεησμ ηπθ Εαηλυθ εηπζΫεεηαδ ζε σζα ηα παλαπΪθπ. Πκδσμ εέθαδ κ 

ζησξκμ ηβμ πκζζαπζάμ ανηάμ δδαεκθέαμ; H εθαληκΰά ηπθ πλκηελαδκηάηπθ ηβμ 

 

hυgeίa@εργασiα  4(2): 227-228 



 

228 
 

Πξφιεςεο (σξδ ησθκ δαηλδεάμ, αζζΪ εαδ ηεξθδεάμ). Δ Πεξηβαιινληηθή Ηαηξηθή 

πελδζαηίΪθεδ αθηδεεέηεθα ηε ηα κπκέα β πΪζαδ πκηΫ κθκηαασηεθβ Τγηεηλή 

αζξκζεέηαδ παλαπΪθπ απσ δνσηδζδ αδυθεμ. Ώπσ ηβθ Ϊζζβ πζενλΪ, Ϊθ σθηπμ β 

Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο πελδκλδασηαθ ζηβ δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ, ησηε πκζτ ετεκζα κ Βδδδεσμ Εαηλσμ Βλΰαζέαμ γα 

ηπκλκτζε θα ηεηαηλαπεέ ζε ηξνρνλφκν - δηαθηλεηή ελΰαασηεθπθ επέ ππνςίαο 

ζρέηηζεο ηεο αζζέλεηαο κε ηελ εξγαζία. Σσηε ηκ εθδδαθΫλκθ εζηδΪαεηαδ ζηδμ 

ΰθπηαηετζεδμ ηπθ επδηΫλκνμ εζδθδευθ εδδδεκηάηπθ εαδ κ λσζκμ ηβμ Ηαηξηθήο ηεο 

Δξγαζίαο πελδκλέαεηαδ ζηβ δδαξεέλδζβ ηπθ ΰθπηαηετζεπθ, υζηε ηεζδεΪ ησθκ β 

επδίείαέπζβ ηβμ ζτθδεζβμ ηκν θκζάηαηκμ ηε ηβθ ελΰαζέα παλαηΫθεδ πμ 

ανγεθηδεσ αθηδεεέηεθκ ηβμ Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. Σσηε β Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο 

πελδκλέαεηαδ ζηα σλδα ηδΪμ εδδδεάμ Ϋεθαθζβμ Αζθαιηζηηθήο Ηαηξηθήο εαδ ετεκζα 

αθηδεαγέζηαηαδ απσ ηδμ επδηΫλκνμ εζδθδεΫμ εδδδεσηβηεμ: Σα πθενηκθκζκΰδεΪ 

πελδζηαηδεΪ ηα δδαξεδλέαεηαδ β Πλεπκνλνινγία, ηα θενλκζκΰδεΪ β Νεπξνινγία, 

ηα κθγαζηκζκΰδεΪ β Οθζαικνινγία ε.ζ.π. ηβθ αθηέπελα (ηβ εζδθδεά) σξγβ, ηδΪ 

αθΪζηλκθβ γευλβζβ, πελδκλέαεδ ηκ λσζκ ηκν Βδδδεκτ Εαηλκτ Βλΰαζέαμ ζηα 

πζαέζδα ηβμ δδελετθβζβμ ηβμ ζξΫηδζβμ ηπθ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ εαδ ηπθ 

επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ ηε ηδμ εδδδεΫμ ζνθγάεεμ ηκν πεξηβάιινληνο 

ηερλφζθαηξαο (ηπθ ξυλπθ ελΰαζέαμ), ηε ενλέαλξκ ηεγκδκζκΰδεσ ελΰαζεέκ ηβθ 

επηδεκηνινγηθή πξνζέγγηζε, κλδκγεηυθηαμ ηβθ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο πμ εδδδεά 

Ϋεθλαζβ ηβμ Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο (ζξΫηδζβ θκζβλσηβηαμ ηε εκδθπθδεΪ αέηδα 

θκζβηΪηπθ), εέηε πμ εδδδεά Ϋεθλαζβ ηβμ Γεκφζηαο Τγείαο (δδελετθβζβ 

παλαΰσθηπθ επδεδθδνθσηβηαμ ΰδΪ ηβθ εηθΪθδζβ θκζβλσηβηαμ). Σέ Ϋξεδ θα εΪθεδ 

ηεζδεΪ κ Βδδδεσμ Εαηλσμ Βλΰαζέαμ; Να δδαεκθάζεδ κζδζηδεΪ ηβθ Δπαγγεικαηηθή 

Τγεία (εέθαδ Ϊλαΰε κ πζΫκθ δσεδηκμ σλκμ;) ηε ζαθά πλσγεζβ ηβ δδαηάλβζά ηβμ 

ζηα πζαέζδα ηβμ ζεΰσηεθβμ Πιεζπζκηαθήο Ηαηξηθήο. Αβζαδά, ηε ξλάζβ 

εζδθδευθ, παλαεζδθδευθ εαδ επδδβηδκζκΰδευθ ηεγσδπθ (ηεηΪ ηβ δδελετθβζβ, 

ηεεηβλέπζβ εαδ εαηαΰλαθά ηβμ θκζβλσηβηαμ) θα αζεάζεδ εθηΫζεδ Αγσγή θαη 

Πξναγσγή Τγείαο, κλδκγεηυθηαμ ηδμ πλκηελαδσηβηεμ ηβμ Πξσηνγελνχο θαη 

Γεπηεξνγελνχο Πξφιεςεο, πκν ηΪζζκθ εέθαδ εζηδαζηΫθκ εκηηΪηδ ηβμ πΪζαδ 

πκηΫ κθκηαασηεθβμ Τγηεηλήο – β κπκέα ζνηπελδζαηίΪθεδ ηβ Γεκφζηα Τγεία εαδ 

ηβθ Κνηλσληθή Ηαηξηθή – ζε  ελΰαασηεθκνμ εαδ ζε ξυλκνμ ελΰαζέαμ. Καζσ γα 

άηαθ β ζΫιβ Ηαηξηθή θα ΰλΪθεηαδ ηε χςηινλ, αζζΪ εηνηκζκΰδεΪ πλκΫλξεηαδ απσ 

ηκθ σλκ ίαζε, σππμ επέζβμ ξλάζδηκ γα άηαθ β Τγηεηλή θα ΰλΪθεηαδ ηε γηψηα, 

αζζΪ εηνηκζκΰδεΪ ζξεηέαεηαδ ηε ηβ ζΫιβ πγεία. 
Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο 
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