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Διευθυντική Περίληψη της Μελέτης 

Η ομάδα έργου μελέτησε αναλυτικά το Εθνικό Σύστημα Καταγραφής, Παρακολούθησης και 

Δράσης σε περίπτωση επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε.  Με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

αναλύθηκαν και καταγράφηκαν οι υφιστάμενες πραγματικότητες, η επάρκεια και οι ελλείψεις 

που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.   

Η παρούσα έκθεση εισάγει τον αναγνώστη στην υφιστάμενη κατάσταση στα εδάφη της ΚΔ.  Στη 

συνέχεια οι κίνδυνοι αναλύονται από την ιατρική άποψη και ακολουθεί ανάλυση των κινδύνων 

και αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου.   

Η έκθεση καταλήγει με ανάλυση των δυνατοτήτων, καθώς και το επίπεδο συνεργασίας των 

υπηρεσιών.   
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 

1.1. Γενική Περιγραφή του κινδύνου ανά το παγκόσμιο, την ΕΕ και την ΚΔ 

 

Οι Χημικές, Βιολογικές, Ραδιολογικές, Πυρηνικές και Εκρηκτικές (ΧΒΡΠ-Ε) απειλές είναι ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, μπορούμε να δούμε γεγονότα τα οποία 

αποτελούν σκληρή υπενθύμιση των ΧΒΡΠ-Ε απειλών. Όποιος και αν είναι ο λόγος προέλευσης 

των ΧΒΡΠ-Ε ατυχημάτων (μπορεί να προκύψουν είτε εκ προθέσεως είτε λόγω ανθρώπινου 

λάθους κ.ά), συχνά έχουν σοβαρές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές, είναι δυνατόν να έχουν 

αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, στην οικονομία και στο περιβάλλον αλλά ακόμα και να 

επεκταθούν και πέραν των εθνικών συνόρων. Κατά συνέπεια, είναι επιτακτικότερη η ανάγκη να 

διασφαλιστούν και να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα μείωσης των κινδύνων, 

κατοχυρώνοντας το ψηλό επίπεδο προστασίας των πολιτών, των κοινοτήτων και του 

περιβάλλοντος. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει ζωτική σημασία για τον αποτελεσματικό 

μετριασμό του αντίκτυπου μιας ενδεχόμενης ΧΒΡΠ-Ε επίθεσης ή συμβάντος. 

Η αντιμετώπιση ενός ΧΒΡΠ-Ε περιστατικού είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες  όπως το είδος, ποσότητα και καθαρότητα ΧΒΡΠ-Ε παράγοντα, 

μέθοδος διασποράς, χώρος, μετεωρολογικές συνθήκες, κλπ. Παρόλα αυτά υπάρχουν οι βασικές 

ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται βάσει των οδηγιών της ΕΕ αλλά και των 

τοπικών Νόμων και Κανονισμών. Η αναγνώριση, πρόληψη αλλά και η διαχείριση των ΧΒΡΠ-Ε 

περιστατικώ-Εν είναι ο βασικός σκοπός αυτής της μελέτης. 

1.1.1. ΧΒΡΠ στην Κύπρο και η αντιμετώπισή τους 

Στην Κύπρο δεν λειτουργούν πυρηνικοί αντιδραστήρες, ωστόσο γίνεται χρήση κλειστών και 

ανοικτών ραδιενεργών πηγών, κυρίως, σε εφαρμογές στην ιατρική, τη βιομηχανία και την 

έρευνα. Εισάγονται όμως, προϊόντα/αγαθά από διάφορες χώρες του εξωτερικού, τα οποία είναι 

πιθανόν να είναι ραδιομιασμένα. 
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Η Κύπρος βρίσκεται γεωγραφικά κοντά σε χώρες οι οποίες διαθέτουν ερευνητικούς 

αντιδραστήρες ή πυρηνικούς αντιδραστήρες οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Στον 

θαλάσσιο και εναέριο χώρο της ανατολικής Μεσογείου διακινούνται εμπορικά και μη σκάφη, 

τα οποία μπορεί να είναι πυρηνοκίνητα ή να μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά. Τέλος, ο κίνδυνος 

τρομοκρατικής ενέργειας με τη χρήση ραδιενεργών υλικών/ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι 

υπαρκτός και ολοένα αυξανόμενος. 

Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για Προστασία από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνική Ασφάλεια 

είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ). Στο πλαίσιο αυτό, 

το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΗΛΕΚΤΡΑ» ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης 

για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και εγκρίθηκε από την 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του Βασικού Εθνικού 

Σχεδίου «ΖΗΝΩΝ», που αποτελεί το γενικό σχέδιο της Δημοκρατίας για αντιμετώπιση και 

χειρισμό καταστάσεων κρίσεως μεγάλης κλίμακας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές 

σε περιόδους ειρήνης στην επικράτεια της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο «ΖΗΝΩΝ», ανάλογα με τη πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης αλλά και τη 

σοβαρότητα των ενδεχόμενων συνεπειών, προβλέπονται τέσσερις καταστάσεις ετοιμότητας, 

όπως φαίνονται στο  

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Σε περίπτωση που απαιτείται ενεργοποίηση των επιπέδων αυξημένης 

ετοιμότητας απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης από την Υπουργική Ομάδα Χειρισμού 

Κρίσεων (ΥΟΧΚ), μετά από εισήγηση του ΥΕΠΚΑ.  
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Διάγραμμα 1: Επίπεδα ετοιμότητας σύμφωνα με σχέδιο "ΖΗΝΩΝ" 

 

1.1.2 Εθνικές και Ενωσιακές Προτεραιότητες σε θέματα ΧΒΡΠ-Ε 

 

Οι ολοένα αυξανόμενες πιθανότητες   να συμβεί επεισόδιο ΧΒΡΠ-Ε , σε διεθνές επίπεδο έχουν 

κινητοποιήσει  Κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανισμούς  στο να καθορίσουν προτεραιότητες και 

σχέδια δράσης.  Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω  πληροφορίες για τις ΗΠΑ, Καναδά και ΕΕ.   

 

Ηνωμένες Πολιτείες  
 

Η στρατηγική που αναπτύσσει το Department of Homeland Security1 , αναφέρει την αδήριτη 

ανάγκη  να αναπτυχθούν και να υιοθετηθούν  πρότυπα.  Ειδικότερα : 

                                                           
1 https://www.dhs.gov/national-strategy-chemical-biological-radiological-nuclear-and-explosives-cbrne-standards 
 

https://www.dhs.gov/national-strategy-chemical-biological-radiological-nuclear-and-explosives-cbrne-standards
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 Δημιουργία διαθεματικής ομάδας για τα πρότυπα CBRNE για την προώθηση του 

συντονισμού αυτών των προτύπων μεταξύ ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών 

κοινοτήτων 

 Συντονισμός και διευκόλυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης προτύπων απόδοσης 

εξοπλισμού CBRN-E 

 Συντονισμός και διευκόλυνση της ανάπτυξης και έγκρισης προτύπων 

διαλειτουργικότητας εξοπλισμού CBRN-E 

 Προώθηση τυπικών διαδικασιών CBRN-E 

 Καθιέρωση εθελοντικών προτύπων εκπαίδευσης και πιστοποίησης CBRNE και 

προώθηση πολιτικών που προωθούν την υιοθέτησή τους 

 Δημιουργία ολοκληρωμένης υποδομής δοκιμών και αξιολόγησης εξοπλισμού CBRN-E 

και δυνατότητα υποστήριξης προτύπων αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

 

Καναδάς  
 

Ο Καναδάς έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική για τα θέματα ΧΒΡΠ-Ε η οποία στηρίζεται 

στις παρακάτω προτεραιότητες: 

 Ηγεσία - να καθοδηγεί τη συντονισμένη ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων από όλα 

τα επίπεδα διακυβέρνησης και συντελεστές που θα προωθήσουν την ανθεκτικότητα 

μετά από επεισόδιο ΧΒΡΠ-Ε 

 Διαχείριση κινδύνων - για την ενσωμάτωση των ΧΒΡΠ-Ε σε συνολική προσέγγιση 

διαχείρισης κινδύνων για όλους τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών 

μεθοδολογιών κινδύνου, ευπάθειας και εκτίμησης κινδύνου. 

 Σχεδιασμός βάσει ικανοτήτων - για την ενημέρωση πολιτικών, προγραμμάτων και 

επενδυτικών αποφάσεων με βάση τις αρχές του σχεδιασμού βάσει ικανοτήτων. 

 Αποτελεσματικό και διαλειτουργικό εργατικό δυναμικό - για τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού και διαλειτουργικού εργατικού δυναμικού που υποστηρίζεται από μια 
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σύγχρονη, δυναμική και ανταποκρινόμενη υποδομή εκπαίδευσης που υποστηρίζεται 

από κατάλληλες τεχνολογίες 

 Διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων - για την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

συστημάτων και μηχανισμών διαχείρισης πληροφοριών, γνώσεων και πληροφοριών σε 

όλες τις δικαιοδοσίες και συνεισφέροντες. 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οι απειλές CBRN-E θεωρείται απίθανο να συμβούν, αλλά ενέχουν υψηλό κίνδυνο 

αναπαραγωγής. Ακόμη και σε μικρή κλίμακα, μια επίθεση CBRN-E μπορεί να έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στις κοινωνίες και τις οικονομίες που στοχεύει, με αποτέλεσμα σημαντική και 

μακροπρόθεσμη αναστάτωση και γενικευμένα συναισθήματα φόβου και αβεβαιότητας. Το 

ανθρώπινο και οικονομικό κόστος που σχετίζεται με επιθέσεις κατά τις οποίες μια συσκευή 

ραδιενεργών εκπομπών χρησιμοποιείται μέσω μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων θα 

μπορούσε να είναι εξαιρετικά υψηλό. 

 

Τα περιστατικά CBRN-E θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζητήματα ρύπανσης και ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής, καθιστώντας απαραίτητη την 

ενσωμάτωση στρατηγικών αποκατάστασης και απολύμανσης στην πολιτική της ΕΕ στον τομέα 

CBRN-E. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ στο CBRN-E χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: πρόληψη, ανίχνευση 

και ετοιμότητα και αντίδραση, και περιλαμβάνει ένα τέταρτο κεφάλαιο με θέμα "Πρόληψη, 

ανίχνευση και αντιδράσεις στην CBRN-E", και λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αναγνώριση η 

σημασία κάθε σταδίου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης μελετών, 

αντιδράσεων και αντιμέτρων αξιολόγησης κινδύνου, ενώ υιοθετείται μια διασυνοριακή και 

διασυνοριακή προσέγγιση στα υλικά CBRN-E, δηλαδή μέσω της κατάλληλης κατανομής κάθε 

μετρήσιμου στόχου κ.λπ. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 20092, ξεχώρισε το ζήτημα της CBRN-E ως ύψιστης σημασίας. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι, "τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για πολλούς 

από τους τομείς στους οποίους το τρέχον σύνολο πολιτικών μέτρων σχετίζεται με αυτόν τον 

τομέα." Είναι υπεύθυνοι για την προστασία των πολιτών τους από απειλές CBRN-E με διάφορα 

μέτρα και με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού υπεύθυνων αρχών. Η επιβολή του νόμου, η 

πολιτική προστασία και οι ιατρικές υπηρεσίες θα είναι οι πρώτοι που θα βρίσκονται στη σκηνή, 

και με τα ασθενοφόρα τους, τα νοσοκομεία και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης 

θα πρέπει να παρέχουν τόσο επείγουσα ιατρική περίθαλψη όσο και μεταγενέστερη περίθαλψη. 

παρέχει ένα σχέδιο δράσης με τρεις κύριους τομείς ασφάλειας CBRN-E: 

· Πρόληψη: εξασφάλιση της πιο δύσκολης πρόσβασης σε υλικά CBRN-E χωρίς προηγούμενη 

έγκριση. 

· Ανίχνευση: να έχει την ικανότητα να ανιχνεύει υλικά CBRN-E για την πρόληψη ή τη θεραπεία 

συμβάντων CBRN-E. 

· Ετοιμότητα και αντίδραση: να είναι σε θέση να αντιδρά αποτελεσματικά σε επιθέσεις με υλικά 

CBRN-E και να ανακάμπτει το συντομότερο δυνατό. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει με διάφορους τρόπους τον τομέα CBRN-E ως έναν κορυφαίο 

τομέα. Ειδικότερα, υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 

σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλειας 

(CBRN-E) στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ στον τομέα της CBRN-E. 

 

Το 20173, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σχέδιο δράσης 

για τα κράτη μέλη με διάφορες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαφόρων 

δικτύων συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών κ.λπ. 

                                                           
2 European Commission, 26 September 2009 - Brussels, ANNOUNCEMENT OF COMMITTEE IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND COMMISSION on the strengthening of the CBRN-E Plan. 
3 European Parliament, 14 December 2010 - Strasbourg, Strengthening Chemical, Biological, Radiological and 
Nuclear (CBRN-E) Security in the European Union - EU Action Plan 
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Το σχέδιο δράσης της ΕΕ CBRN4 στοχεύει να καταστήσει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 

χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά όσο το δυνατόν πιο δύσκολη. 

 

Η πρόληψη βασίζεται σε ισχυρές διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου5, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• Εξασφάλιση υψηλού κινδύνου υλικών και εγκαταστάσεων CBRN 

• Ανάπτυξη νοοτροπίας ασφάλειας για το προσωπικό 

• Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 

• Ανταλλαγή πληροφοριών 

• Θέσπιση καθεστώτων εισαγωγής και εξαγωγής 

• Ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια των πυρηνικών υλικών 

 

Οι βασικές δράσεις έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την απειλή από συμβάντα CBRN6 τυχαίας, 

φυσικής και εκ προθέσεως προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών 

δραστηριοτήτων. Ένας πρωταρχικός τομέας προσοχής είναι οι κίνδυνοι μεγάλων ατυχημάτων. 

Σημαντικά νομοθετήματα που υποστηρίζουν αυτό το Σχέδιο Δράσης αφορούν τον περιορισμό 

της πρόσβασης σε αυτά τα εκρηκτικά και τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας. 

1.1.2. Εγκαταστάσεις SEVESO στην Κύπρο 

Στην Κύπρο υπάρχουν 31 μονάδες που υπάγονται στις διατάξεις των Κανονισμών SEVESO. Όλες 

οι μονάδες έχουν γνωστοποιηθεί και διαθέτουν Πολιτική Πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης 

κλίμακας εκπονώντας εσωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση τυχόν 

ατυχήματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 14 και το Παράρτημα V (Κ.Δ.Π. 

347/2015).  

                                                           
4 European Commission, 18 October 2017 - Brussels, Action Plan to Enhance Risk Preparedness for Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear Safety 
5 REGULATION (EU) No 98/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 15 January 2013, on 
the marketing and use of explosives precursors 
6 DECISION No 1082/2013/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 22 October 2013, on 
serious cross-border threats to health and repealing Decision No 2119/98/EC 
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Επιπρόσθετα,  η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει εκπονήσει εξωτερικά σχέδια επείγουσας 

ανάγκης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 52Α των περί Πολιτικής (Γενικών) 

Κανονισμών του 1997 έως 2006) και συγκεκριμένα το  Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας «ΖΗΝΩΝ». Το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων Πολιτικής Άμυνας στη 

Λευκωσία έχει ευθύνη να ενημερώσει το Γενικό Συντονιστή του Σχεδίου Ζήνων (SEVESO) του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την Επαρχιακή Διοίκηση, τη Λιμενική Αστυνομία, το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, τις Δημοτικές Αρχές, την Πυροσβεστική, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις 

γειτονικές μονάδες/ εγκαταστάσεις αλλά ακόμα και τους πολίτες αν απαιτείται. 

Από τις 31 μονάδες, οι 20 είναι μονάδες κατώτερης βαθμίδας και οι άλλες 11 είναι μονάδες 

ανώτερης βαθμίδας. Υπάρχουν επίσης,  4 μονάδες ανώτερης βαθμίδας και 2 μονάδες κατώτερης 

βαθμίδας που θα λειτουργήσουν στην περιοχή Μαρί – Βασιλικού βρίσκονται στο στάδιο 

σχεδιασμού / κατασκευής. 

Όλες οι μονάδες ανώτερης βαθμίδας έχουν υποβάλει Έκθεση Ασφάλειας τις οποίες έχει 

εξετάσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κοινοποιώντας  τα συμπεράσματα στους 

διαχειριστές των μονάδων. Αντίγραφα των εκθέσεων υπάρχουν στο ΤΕΕ και στην Πολιτική 

Άμυνα. Σύμφωνα με το ΤΕΕ,  πραγματοποιείται τουλάχιστον μια επιθεώρηση κάθε χρόνο σε όλες 

τις μονάδες ανώτερης βαθμίδας και κάθε 3 χρόνια σε όλες τις μονάδες κατώτερης βαθμίδας. 

μονάδες κατώτερης βαθμίδας που θα λειτουργήσουν στην περιοχή Μαρί – Βασιλικού 

βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού / κατασκευής. 

Όλες οι μονάδες ανώτερης βαθμίδας έχουν υποβάλει Έκθεση Ασφάλειας τις οποίες έχει 

εξετάσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κοινοποιώντας  τα συμπεράσματα στους 

διαχειριστές των μονάδων. Αντίγραφα των εκθέσεων υπάρχουν στο ΤΕΕ και στην Πολιτική 

Άμυνα. Σύμφωνα με το ΤΕΕ,  πραγματοποιείται τουλάχιστον μια επιθεώρηση κάθε χρόνο σε όλες 

τις μονάδες ανώτερης βαθμίδας και κάθε 3 χρόνια σε όλες τις μονάδες κατώτερης βαθμίδας. 
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1.1.3. Στόχος της έκθεσης 

Κύριος στόχος της έκθεσης είναι μακροπρόθεσμα η ενίσχυση των εργαλείων, γνώσεων και 

ικανοτήτων των αρμόδιων υπηρεσιών και διοικητικών φορέων στην ΚΔ για την διαχείριση των 

ΧΒΡΠ-E απειλών. Τα ιστορικά γεγονότα δείχνουν την επιτακτική ανάγκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) αλλά και κάθε τοπική Αρχή, να ενισχύσει την ανθεκτικότητάς της και να αυξήσει την 

ετοιμότητά της για την αντιμετώπιση των ΧΒΡΠ-E απειλών. Συγκεκριμένα, με βάση τα πιο πάνω 

και με γνώμονα τις ραγδαίες εξελίξεις ανά το Παγκόσμιο αλλά και την Κύπρο, στόχοι της έκθεσης 

αυτής είναι:  

1. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο, όσον αφορά στα ΧΒΡΠ-E 

περιστατικά. 

2. Καταγραφή της φύσης των απειλών 

3. Αναγνώριση των επιπτώσεων στον άνθρωπο  

4. Καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών  

5. Αξιολόγηση του Κινδύνου βάσει των εθνικών κινδύνων της ΚΔ 

6. Αξιολόγηση Δυνατοτήτων (capability assessment) 

 

Σημειώνεται ότι, η έρευνα διασφαλίζει το απόρρητο συγκεκριμένων πληροφοριών που έχουν 

δοθεί από τις Τοπικές Αρχές αλλά και την ανωνυμία των προσώπων που συμμετείχαν. 

1.2. Αιτιολόγηση της ανάγκης για καταρτισμό αξιολόγησης κινδύνου για ΧΒΡΠ-Ε 

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των απειλών που κρίνεται να αντιμετωπίσει το παγκόσμιο, 

χωρίς η Κύπρος να εξαιρείται, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία της μελέτης αυτής. Μέχρι στιγμής 

οι ΧΒΡΠ-E απειλές  θεωρείται ότι έχουν μικρές πιθανότητες να πραγματοποιηθούν, αλλά στην 

περίπτωση που υπάρξουν ακόμα και σε μικρή κλίμακα, τότε ενέχουν τον κίνδυνο υψηλού 

αντικτύπου. Τρομοκρατικές απειλές, επιθέσεις αλλά ακόμα και ατυχήματα λόγω ανθρώπινου 

λάθους μπορούν να αποτελέσουν αιτία μαζικών απωλειών έχοντας ως αποτέλεσμα την απώλεια 

της ανθρώπινης ζωής αλλά και τη δημιουργία άλλων επιπτώσεων όπως των ψυχοκοινωνικών 
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θεμάτων (σημαντική και μακροχρόνια διαταραχή και γενικευμένα αισθήματα φόβου και 

αβεβαιότητας). Συνεπώς, τα ΧΒΡΠ -E περιστατικά, είτε προκύπτουν εκ προθέσεως, είτε ακόμα 

και τυχαία, προκαλούν την απελευθέρωση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηικών 

παραγόντων με αντίκτυπο στην υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία, γεγονός που αιτιολογεί 

την ανάγκη για καταρτισμό αξιολόγησής τους.  

Το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών έχει αναγνωρίσει τις ΧΒΡΠ-E απειλές και τον 

εξελισσόμενο κίνδυνο (2). Από την άλλη, και σύμφωνα με την EUROPOL (3), υπάρχουν ενδείξεις 

ότι στο μέλλον οι τρομοκρατικές οργανώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν υλικά ή όπλα 

βασισμένα στο ΧΒΡΠ-E παράγοντα. 

Με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι των ΧΒΡΠ απειλών, είναι επιτακτική η ανάγκη 

σημαντικών επενδύσεων στον τομέα της πρόληψης και ετοιμότητας από μέρους όλων των 

κρατών μελών της ΕΕ αλλά και της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ).  

1.3. Νομική βάση της αντιμετώπισης κινδύνου για ΧΒΡΠ-Ε 

Η οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 

επικίνδυνες ουσίες θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων που ενδέχεται να 

προκύψουν από ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες και για τον περιορισμό των συνεπειών 

τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. 

1.4. Περιγραφή της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση 

Η ομάδα εργασίας θα ακολουθήσει τη διαδικασία ποιοτικής εκτίμησης κινδύνου.  Προς το 

παρόν δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

επιτέλεση ποσοτικής εκτίμησης κινδύνου.  Η κληρονομιά αυτής της πρώτης έκθεσης θα 

μπορούσε να είναι η καθιέρωση συστήματος συλλογής πληροφοριών που θα οδηγήσει – στο 

μέλλον σε ποσοτική εκτίμηση κινδύνου.   

Η ομάδα εργασίας συνέταξε ερωτηματολόγιο συλλογής πληροφοριών και το απέστειλε στους 

παρακάτω φορείς: 
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 ΥΠΕΞ 

 ΥΠΥΓ- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠ. 

 ΥΠΥΓ ΥΠ. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

 ΥΠΕΠΚΑ - ΤΕΕ 

 ΥΠΑΜ 

 ΥΓΑΑΠ-ΥΠ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

 ΥΔ&ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 ΥΔΔΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 ΥΔΔΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ. 

 TMHMA ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 YEE&BΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 ΚΥΠ 

Οι ερωτήσεις είναι οι εξής: 

Ερωτήσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή μελέτης για την αξιολόγηση κινδύνου για περιστατικά 

ΧΒΡΠ-Ε  

Αγαπητές Κυρίες / Κύριοι,  

Κατόπιν της ενημέρωσης σας από την Πολιτική Άμυνα για την εκτέλεση εκ μέρους μας της 

μελέτης για την αξιολόγηση κινδύνου για περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε επανέρχομαι για να σας ζητήσω 

ορισμένα στοιχεία τα οποία θα μας είναι χρήσιμα για τους διάφορους υπολογισμούς τους 

οποίους θα πρέπει να κάνουμε και την τελική έκθεση που θα ετοιμάσουμε.   

Για διευκόλυνσή σας ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο σας παρακαλούμε να 

απαντήσετε.  Στα σημεία στα οποία, πιστεύετε, ότι δεν σας αφορούν παρακαλούμε απαντήστε 

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ / ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΜΑΣ.  

1. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στον σχεδιασμό του Κράτους 

αναφορικά με πιθανό περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε.  Για την απάντησή σας παρακαλώ 



 
 
 

17 
 

αναφερθείτε σε κανονισμούς, σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την 

υπηρεσία σας.   

2. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στην αντιμετώπιση πιθανού 

περιστατικού ΧΒΡΠ-Ε. Για την απάντησή σας παρακαλώ αναφερθείτε σε κανονισμούς, 

σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την υπηρεσία σας.   

3. Παρακαλώ περιγράψτε αναλυτικά τον εξοπλισμό (είδος, ποσότητα, τοποθεσία, σκοπός 

χρήσης κτλ) τον οποίο διαθέτετε για χρήση στην περίπτωση επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε.  Ο 

εξοπλισμός αυτός είναι αρκετός; Αν όχι καταγράψτε τις όποιες ελλείψεις 

4. Διοργανώνει ή συμμετέχει η υπηρεσία σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι παρακαλώ καταγράψτε τα συναφή για την πενταετία 2015-

2020 

5. Έχετε προετοιμάσει πιθανά σενάρια επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι, να μας σταλεί δείγμα 

των σεναρίων και να μας ενημερώσετε ανέχετε διοργανώσει ή συμμετέχει σε ασκήσεις;  

6. Έχετε ορίσει ομάδα αντιμετώπισης για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο; Αν ναι περιγράψτε τα 

καθήκοντα, την ιεραρχία και τους τρόπους επαφής με τις υπόλοιπές εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες 

7. Έχετε προβεί σε κατηγοριοποίηση των κινδύνων ΧΒΡΠ-Ε; (δηλαδή έχετε σενάρια ή 

πρωτόκολλα αντιμετώπισης ανά κατηγορία [Χημικοί ή Βιολογικοί ή Ραδιολογικοί ή 

Πυρηνικοί] κινδύνων; Και αν ναι έχετε ξεχωριστά σενάρια ή πρωτόκολλα ανάλογα με το 

χημικό ή βιολογικό παράγοντα; [δηλαδή άνθρακα, σαρίν κλπ]).  

8. Έχετε συνεργασία με άλλους φορείς για τα θέματα ΧΒΡΠ-Ε; (στην Κύπρο ή σε επίπεδο 

ΕΕ) 

9. Σε περίπτωση ατυχήματος αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις αλλά και οι συντρέχουσες 

κρίσεις ή cascading events; Υπάρχουν καταγεγραμμένα σενάρια; 

 

Ειδικά για ιατρικές υπηρεσίες  

 

I. Έχετε ορίσει νοσοκομείο αναφοράς για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο;  

II. Αν ναι στο Ι, έχετε ορίσει είσοδο στο νοσοκομείο αναφοράς;  
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III. Έχετε ορίσει ομάδα και διαδικασία αρχικού triage στο πεδίο;  

IV. Έχετε ορίσει ομάδα και διαδικασία triage στο νοσοκομείο;  

V. Έχετε ορίσει διαδικασία νεκροτομής για θύματα ΧΒΡΠ-Ε;  

VI. Έχετε ορίσει διαδικασία ταφής για θύματα ΧΒΡΠ-Ε; 

 

1.5. Πηγές απειλών και πιθανά σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Όπως παράγραφος 2.6.  

1.6. Απειλές που μπορεί να μην αναφέρονται από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 

Από τη μελέτη, δεν έχει διαφανεί άλλη απειλή.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ 

2.1. Ανάλυση των ΧΒΡΠ-Ε απειλών  

Οι απειλές CBRN-E θεωρείται απίθανο να συμβούν, αλλά ενέχουν υψηλό κίνδυνο επανάληψης. 

Ακόμη και σε μικρή κλίμακα, μια επίθεση CBRN-E μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 

κοινωνίες και τις οικονομίες, με αποτέλεσμα σημαντική και μακροπρόθεσμη αναστάτωση και 

γενικευμένα συναισθήματα φόβου και αβεβαιότητας. Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος που 

σχετίζεται με επιθέσεις κατά τις οποίες μια συσκευή ραδιενεργών εκπομπών χρησιμοποιείται 

μέσω μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Τα συμβάντα CBRN-E θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζητήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής, καθιστώντας απαραίτητη την ενσωμάτωση 

στρατηγικών αποκατάστασης και απολύμανσης στην πολιτική της ΕΕ στον τομέα CBRN-E. Το 

σχέδιο δράσης της ΕΕ στο CBRN-E χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: πρόληψη, ανίχνευση και 

ετοιμότητα και αντίδραση, και περιλαμβάνει ένα τέταρτο κεφάλαιο με θέμα "Πρόληψη, 
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ανίχνευση και αντιδράσεις στην CBRN-E", και λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αναγνώριση της 

σημασίας κάθε σταδίου, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης 

μελετών, αντιδράσεων και αντιμέτρων αξιολόγησης κινδύνου, ενώ υιοθετείται μια 

διασυνοριακή και διασυνοριακή προσέγγιση στα υλικά CBRN-E, δηλαδή μέσω της κατάλληλης 

κατανομής κάθε μετρήσιμου στόχου κ.λπ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή7, από το 2009, ξεχώρισε το ζήτημα της CBRN-E ως ύψιστης σημασίας. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι, "τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για πολλούς 

από τους τομείς στους οποίους το τρέχον σύνολο πολιτικών μέτρων σχετίζεται με αυτόν τον 

τομέα." Είναι υπεύθυνοι για την προστασία των πολιτών τους από απειλές CBRN-E με διάφορα 

μέτρα και με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού υπεύθυνων αρχών. Η επιβολή του νόμου, η 

πολιτική προστασία και οι ιατρικές υπηρεσίες είναι οι πρώτοι που θα βρίσκονται στη σκηνή, με 

τα ασθενοφόρα τους, τα νοσοκομεία και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης θα 

πρέπει να παρέχουν τόσο επείγουσα ιατρική περίθαλψη όσο και μεταγενέστερη περίθαλψη. 

Στην ίδια παρουσίαση, περιέχεται ένα σχέδιο δράσης με τρεις κύριους τομείς ασφάλειας CBRN-

E: 

· Πρόληψη: εξασφάλιση της πιο δύσκολης πρόσβασης σε υλικά CBRN-E χωρίς προηγούμενη 

έγκριση. 

· Ανίχνευση: να έχει την ικανότητα να ανιχνεύει υλικά CBRN-E για την πρόληψη ή τη θεραπεία 

συμβάντων CBRN-E. 

· Ετοιμότητα και αντίδραση: να είναι σε θέση να αντιδρά αποτελεσματικά σε επιθέσεις με υλικά 

CBRN-E και να ανακάμπτει το συντομότερο δυνατό. 

                                                           
7 European Commission, 26 September 2009 - Brussels, ANNOUNCEMENT OF COMMITTEE IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND COMMISSION on the strengthening of the CBRN-E Plan. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση8 αναγνωρίζει με διάφορους τρόπους τον τομέα CBRN-E ως έναν σημαντικό 

τομέα. Ειδικότερα, υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 

σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλειας 

(CBRN-E) στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ στον τομέα της CBRN-E. 

Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή9 ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σχέδιο δράσης 

για τα κράτη μέλη με διάφορες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαφόρων 

δικτύων συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών κ.λπ. 

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ CBRN στοχεύει να καταστήσει τη - μη εξουσιοδοτημένη - πρόσβαση σε 

χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά όσο το δυνατόν πιο δύσκολη. 

Η πρόληψη βασίζεται σε ισχυρές διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• Εξασφάλιση υλικών και εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου CBRN-Ε 

• Ανάπτυξη νοοτροπίας ασφάλειας για το προσωπικό 

• Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 

• Ανταλλαγή πληροφοριών 

• Θέσπιση καθεστώτων εισαγωγής και εξαγωγής 

• Ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια των πυρηνικών υλικών 

Οι βασικές δράσεις έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την απειλή από συμβάντα CBRN-Ε 

 τυχαίας, φυσικής και εκ προθέσεως προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών 

δραστηριοτήτων. Ένας βασικός τομέας προσοχής είναι οι κίνδυνοι μεγάλων ατυχημάτων. 

                                                           
8 European Parliament, 14 December 2010 - Strasbourg, Strengthening Chemical, Biological, Radiological and 
Nuclear (CBRN-E) Security in the European Union - EU Action Plan 
9 European Commission, 18 October 2017 - Brussels, Action Plan to Enhance Risk Preparedness for Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear Safety 
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Σημαντικά νομοθετήματα που υποστηρίζουν αυτό το Σχέδιο Δράσης αφορούν τον περιορισμό 

της πρόσβασης σε αυτά τα εκρηκτικά10 και τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας11. 

2.2. Τρόποι διασποράς των ΧΒΡΠ-Ε 

Η διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 

διεθνούς ασφαλείας.  Ο τρόπος διασποράς των χημικών όπλων εξαρτάται από τη διαθέσιμη 

τεχνολογία.  

Οι χημικοί παράγοντες μπορεί να απελευθερωθούν με κάθε οπλικό σύστημα από βόμβες μέχρι 

νάρκες και βλήματα πυροβολικού. Η εκρηκτική συσκευή παράγει σταγονίδια υγρού που 

διασπείρονται μέσω του αέρα και επικάθονται στις διάφορες επιφάνειες. Η επαφή των 

σταγόνων με τις επιφάνειες προκαλεί την παραγωγή ατμών που είναι κατάλληλοι για εισπνοή 

και ιδιαίτερα θανατηφόροι. 

Η χρήση βιολογικών όπλων βασίζεται στη διασπορά μικροοργανισμών με σκοπό την πρόκληση 

νόσου σε ανθρώπους, φυτά και ζώα. Τα βιολογικά όπλα κατατάσσονται σε πέντε γενικές 

κατηγορίες: (1) Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που προκαλούν ένα φάσμα 

παθήσεων από την σπανίως θανατηφόρο βρουκέλωση μέχρι την πλέον επικίνδυνη πανώλη και 

τον άνθρακα. (2) Κατά εκατοντάδες φορές μικρότεροι των βακτηρίων, οι ιοί είναι μικρότατοι 

παρασιτικοί οργανισμοί που πρέπει να μεγαλώσουν σε περιβάλλον ζωντανών ιστών. Οι ιοί 

προκαλούν την ευλογιά, την εγκεφαλίτιδα των βοοειδών της Βενεζουέλας και αιμορραγικούς 

πυρετούς όπως ο Ebola. (3) Και οι ρικέτσιες έχουν την ανάγκη ζωντανών ιστών για να 

επιβιώσουν και προκαλούν παθήσεις όπως ο πυρετός Q. (4) Οι μύκητες είναι παρασιτικοί 

φυτικοί οργανισμοί που προκαλούν παθήσεις σε ανθρώπους και φυτά, και (5) Οι τοξίνες είναι 

δηλητήρια που παράγονται από ζώα και φυτά και ίσως λανθασμένα κατατάσσονται στα 

                                                           
10 REGULATION (EU) No 98/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 15 January 2013, on 
the marketing and use of explosives precursors 
11 DECISION No 1082/2013/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 22 October 2013, on 
serious cross-border threats to health and repealing Decision No 2119/98/EC 
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βιολογικά όπλα. Τοξίνες όπως η ρικίνη, η αλλαντοτοξίνη και η σαξιτοξίνη μπορούν να συντεθούν 

και στο εργαστήριο.  

Τα ραδιολογικά όπλα μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές μορφές διασποράς του 

παράγοντα12. Από μια απλή αργή διασπορά, διασπορά με τη χρήση εκρηκτικού μηχανισμού, 

καθώς και εξελιγμένους μηχανισμούς διασποράς. Η πιο συνηθισμένη και αναμενόμενη μορφή 

χρήσης τους είναι αυτό που αποκαλείται "βρώμικη βόμβα" (dirty bomb), δηλαδή αποτελείται 

από αυτοσχέδια ή τυποποιημένα εκρηκτικά σε συνδυασμό με το ραδιολογικό παράγοντα. 

Στόχος είναι η προκύπτουσα έκρηξη να διασπείρει το ραδιενεργό υλικό. Ανάλογα με το είδος 

και την ποσότητα της εκρηκτικής ύλης, εξαρτάται το μέγεθος της μόλυνσης που μπορεί να 

προκύψει και κατά πόσο θα είναι εύκολο να αποκατασταθεί η ζημιά. 

Εκτιμάται , σύμφωνα με διεθνείς κυβερνητικές πηγές, μετά από απολογιστική επισκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε το έτος 2010, ότι περισσότεροι από 2.000 τόνοι ραδιολογικών υλικών 

βρίσκονται υπό ελλιπή μέτρα ασφαλείας σε όλο τον κόσμο. Οι πηγές αυτές μπορεί να 

βρίσκονται σε χώρους συγκέντρωσης ραδιολογικών υλικών, σε εγκαταλελειμμένες κλινικές 

ακτινοθεραπείας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές αποθήκες, εγκαταλελειμμένα 

ορυχεία πλουτωνίου, παροπλισμένα ή βυθισμένα πολεμικά πλοία, καθώς και σε διάσπαρτα 

σημεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που υπήρχαν ως ραδιοϊσοτοπικές θερμοηλεκτρικές 

γεννήτριες. Από την πληθώρα αυτών των πηγών εννέα κατηγορίες ισοτόπων είναι που μας 

προκαλούν το ενδιαφέρον, αφού είναι περισσότερο από τις άλλες κατάλληλες για τη χρήση τους 

ως ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Το Americium-241, το Californium-252, το Caesium-137, το 

Cobalt-60, το Iridium-192, το Ploutonium-238-239, το Polonium-210, το Radium-226 και το 

Strodium-90. Ιδιαίτερα μεγάλη διαθεσιμότητα υπάρχει στην επικράτεια της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης σε πηγές Strodium-90, ένεκα της χρήσης τους ως ραδιοϊσοτοπικές θερμοηλεκτρικές 

γεννήτριες. Μεγάλος αριθμός τέτοιων "ορφανών πηγών", χάθηκε ή κλάπηκε και βρίσκεται σε 

άγνωστα χέρια. Οι Ρωσικές αρχές έκαναν μια προσπάθεια ανάκτησης αυτών των πηγών το 2009, 

                                                           
12 ' Παλαιγεωργίου Εμμανουήλ, 'Χημικές, Βιολογικές, Ραδιολογικές & Πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές, για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.'', από 
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2875234/theFile/2875238  

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2875234/theFile/2875238
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δε συνέβη όμως το ίδιο και με τις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες13. Μολονότι κάθε 

χώρα υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση των ραδιολογικών πηγών της, τόσο 

όσο αυτές βρίσκονται σε χρήση, όσο και μετά το πέρας αυτής14. 

2.3. Φυσικές, τεχνολογικές και υβριδικές απειλές  

Μία φυσική καταστροφή είναι η συνέπεια ενός φυσικού κινδύνου (π.χ. μίας ηφαιστειακής 

έκρηξης, ενός σεισμού, μίας κατολίσθησης) η οποία περνάει από το στάδιο της πιθανότητας σε 

μία ενεργή φάση και κατά συνέπεια έχει επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 

ανθρώπινη αδυναμία μπροστά στις φυσικές καταστροφές, που επιδεινώνεται από την έλλειψη 

προγραμματισμού ή την έλλειψη κατάλληλου συστήματος διαχείρισης έκτακτων αναγκών, 

οδηγεί σε οικονομικές, δομικές και ανθρώπινες απώλειες15. 

Το 2000 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε το Διεθνές Πρόγραμμα Έγκαιρης 

Προειδοποίησης με σκοπό να τονίσουν τις περιπτώσεις αδυναμιών και να καταστήσουν τις 

κοινότητες ανθεκτικές στις καταστροφές, προωθώντας την αυξημένη επαγρύπνηση και την 

σημασίας της μείωσης των καταστροφών ως ένα βασικό συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης, με 

στόχο την μείωση των ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντολογικών απωλειών από κάθε 

είδους κίνδυνο. 

Οι τεχνολογικές καταστροφές, ανάλογα με την ένταση και έκτασή τους, μπορεί να προκαλέσουν 

απώλειες ζωών ή τραυματισμούς.  Ανεξάρτητα από το αρχικό γεγονός και την αιτία που τα 

προκάλεσαν τα τεχνολογικά ατυχήματα (σε βιομηχανική εγκατάσταση ή κατά την μεταφορά 

επικινδύνων ουσιών) τελικώς καταλήγουν σε πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή κάποιας ουσίας στο 

περιβάλλον (αέρα, έδαφος, νερό). 

                                                           
13 Berwick A., 2011, "2083 a european declaration of independence". https://fas.org/programs/tap/_docs/2083_- 
_A_European_Declaration_of_Independence.pdf  
14 Chantzi I., 2018, " Various Approaches Showcased for the Safe and Secure Management of 
Disused Sealed Radioactive Source". https://www.iaea.org/newscenter/news/various-approaches-showcased-for-
the-safe-and-securemanagement-of-disused-sealed-radioactive-sources 
 
15  G. Bankoff, G. Frerks, D. Hilhorst (eds.) (2003). Mapping Vulnerability: Disasters, Development and 
People. ISBN ISBN 1-85383-964-7  
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Ως μεγάλο ατύχημα (τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, ΤΑΜΕ ή βιομηχανικό ατύχημα 

μεγάλης έκτασης, ΒΑΜΕ) ορίζεται η μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη η οποία προκύπτει από 

ανεξέλεγκτες καταστάσεις κατά την λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης και το οποίο 

προκαλεί μεγάλους κινδύνους άμεσους ή απώτερους εντός ή εκτός της εγκατάστασης για την 

ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες. 

Η Οδηγία 96/82/ΕΚ (SEVESO II) του Συμβουλίου της 9 Δεκ. 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» (Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας ΚΥΑ 5697/590 από 16 Μαρτίου 2000 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄405/29 Μαρτίου 

2000) καλύπτει κατηγορίες εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες 

κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες (π.χ. χλώριο, νιτρικό αμμώνιο, υδροχλώριο, κλπ) ή 

κατηγορίες επικινδύνων ουσιών (π.χ. οξειδωτικές, πολύ τοξικές, επικίνδυνες για το περιβάλλον, 

κλπ). 

Τα ΤΑΜΕ (ΒΑΜΕ) έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τις φυσικές 

καταστροφές. 

•    Δεν έχουν εποχικό χαρακτήρα (όπως π.χ. οι δασικές πυρκαγιές) και δεν μπορούν να 

προβλεφθούν. 

•    Μπορεί να έχουν πολύ εκτεταμένες και σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό και στο 

περιβάλλον. Επίσης πέραν του άμεσου αριθμού θυμάτων (νεκρών & τραυματιών) μπορεί να 

έχουν και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των ατόμων της περιοχής. 

•    Κάθε ατύχημα έχει μεγάλη πιθανότητα να επεκταθεί προκαλώντας αλυσιδωτό ατύχημα 

(domino) είτε στην ίδια μονάδα είτε σε γειτονικές. 

•    Έχουν μεγάλο εύρος διάρκειας ανάλογα με τη μορφή εκδήλωσης του περιστατικού από λίγες 

ώρες σε αρκετές ημέρες. 

•    Ατυχήματα συμβαίνουν κοντά ή σε οδικές αρτηρίες. 
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Η υγεία των εργαζομένων στην εγκατάσταση ή/και του κοινού που βρίσκεται κοντά στο χώρο 

του ατυχήματος είναι δυνατόν να κινδυνεύσει από εγκαύματα λόγω έκθεσης σε θερμική 

ακτινοβολία, από τραυματισμούς που οφείλονται στο ωστικό κύμα και στα πρωτογενή και 

δευτερογενή θραύσματα λόγω εκρήξεων και από δηλητηρίαση ή χημικά εγκαύματα λόγω 

έκθεσης σε τοξικές ουσίες [εισπνοή (ιnhalation), επαφή με το δέρμα (absorption), κατάποση 

τροφής (ingestion)]. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία ενός ζωντανού οργανισμού από την έκθεση σε κάποια χημική ουσία 

εξαρτώνται από αυτήν καθεαυτή την ουσία, την οδό εισόδου και την ποσότητα που θα εισέλθει 

στον οργανισμό και βεβαίως την ανθεκτικότητα του οργανισμού. 

Πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες γίνονται αντιληπτές είτε από το χρώμα ή την οσμή τους είτε 

από τα συμπτώματα που προκαλούν (πχ. ερεθισμό ματιών/δέρματος/λαιμού, δυσκολία στην 

αναπνοή, αίσθημα ναυτίας, πονοκέφαλο, ζαλάδα, κλπ). Πολλές δεν είναι ορατές, δεν έχουν 

οσμή ή χρώμα και τα συμπτώματα από την έκθεση σε αυτές δεν είναι πάντοτε άμεσα αντιληπτά. 

Σημειώνεται, επίσης ότι δεν παρουσιάζουν όλα τα άτομα τον ίδιο βαθμό ευπάθειας όταν 

εκτεθούν στην ίδια ποσότητα μίας χημικής ουσίας. Στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

ανήκουν τα άτομα μικρής ηλικίας (βρέφη, νήπια, παιδιά), οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα 

που έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας (π.χ. άσθμα, κλπ). 

Ο υβριδικός πόλεμος είναι μια στρατιωτική στρατηγική που χρησιμοποιεί πολιτικό πόλεμο και 

συνδυάζει τον συμβατικό πόλεμο, τον παράνομο πόλεμο και τον κυβερνοπόλεμο με άλλες 

μεθόδους επιρροής, όπως ψεύτικες ειδήσεις, διπλωματία, δίκαιο και ξένη εκλογική παρέμβαση.  

Ο Υβριδικός Πόλεμος (Hybrid Warfare) είναι μια στρατιωτική στρατηγική που συνδυάζει 

στοιχεία συμβατικών πολεμικών επιχειρήσεων, μη συμβατικού πολέμου, καθώς και 

κυβερνοπολέμου.  Υπάρχει μια ποικιλία όρων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον 

υβριδικό πόλεμο: υβριδικός πόλεμος (hybrid warfare), υβριδική απειλή (hybrid threat), ή 

υβριδικός αντίπαλος (hybrid adversary). Οι στρατιωτικοί φορείς των ΗΠΑ τείνουν να μιλούν με 

όρους υβριδικής απειλής, ενώ η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο. Στο 

παρόν άρθρο, θα εστιάσουμε στον όρο υβριδικός πόλεμος και πώς αυτός αντιμετωπίζεται, εάν 
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αντιμετωπίζεται, στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, κοινώς γνωστού 

ως ΝΑΤΟ. 

2.4. Πιθανές συντρέχουσες κρίσεις ή cascading events 

Οι διαδοχικές και συντρέχουσες κρίσεις και οι καταστροφές στο παγκόσμιο διασυνδεδεμένο 

σύστημα αποτελούν αναδυόμενα θέματα στη σημερινή έρευνα για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της ικανότητας των κοινωνιών μας να 

αντιμετωπίζουν τέτοια γεγονότα και να μετριάζουν τις επιζήμιες συνέπειές τους, μέσω μιας 

εξελισσόμενης κατανόησης της φύσης τους. 

Οι Pescaroli και Alexander16 ορίζουν τις συντρέχουσες καταστροφές ως εξής: Αυτές οι 

επακόλουθες και απρόβλεπτες κρίσεις μπορούν να επιδεινωθούν από την αποτυχία των 

φυσικών δομών και τις κοινωνικές λειτουργίες που εξαρτώνται από αυτές, 

συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων εγκαταστάσεων ή από την ανεπάρκεια στρατηγικών 

μετριασμού των καταστροφών, όπως οι διαδικασίες εκκένωσης, ο σχεδιασμός χρήσης γης και 

οι στρατηγικές διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.  

ΟΙ σύγχρονες κοινωνίες είναι δομημένες με τρόπο που οι άνθρωποι και οι υποδομές βρίσκονται 

διαρκώς «συνδεδεμένοι».  Η διασύνδεση αυτή είναι ευεργετική σε κοινωνικό, οικονομικό, 

πολιτικό επίπεδο σε διάφορα επίπεδα.  Η διασύνδεση αυτή – μέσω των επικοινωνιών – 

ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα.  Είναι αντιληπτό ότι η διάρρηξη αυτής της «σύνδεσης» έχει 

αλυσιδωτές επιδράσεις.  Ένα πιθανό επεισόδιο ΧΒΡΠ-Ε, συνήθως μεγάλης έκτασης θα επισύρει 

επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και εθνικό επίπεδο.  Μάλιστα αν αυτό το – πιθανό – 

επεισόδιο, επιδράσει σε Εθνική Κρίσιμη Υποδομή, ο αντίκτυπος θα είναι συντριπτικός. Η έκρηξη 

στην περιοχή του Μαρί, το 2011, δείχνει το μέγεθος της επίδρασης σε οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτικό επίπεδο.   

                                                           
16 Pescaroli G., Alexander D. A definition of cascading disasters and cascading effects: going beyond the “toppling 
dominos” metaphor. Planet and Risk. 2015;2(3):58–67. 
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2.5. Απειλές που προέρχονται από το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα  

Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ την 1 Μαΐου 2004 ως de facto διχοτομημένο νησί. Η ΕΕ στηρίζει 

πλήρως τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών της ελληνοκυπριακής και της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας για την επίτευξη συνολικής διευθέτησης του κυπριακού 

ζητήματος που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού και την καθιέρωση μιας διζωνικής, 

δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων17.  Το σύνολο του 

εδάφους της Κύπρου αποτελεί μέρος της Ένωσης. Ωστόσο, στο βόρειο τμήμα της νήσου, όπου 

η κυπριακή κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, το κοινοτικό κεκτημένο έχει 

ανασταλεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης του 2003.  Η 

«Πράσινη Γραμμή» χωρίζει τα δύο τμήματα της νήσου από το 1974. Ο κανονισμός για την 

Πράσινη Γραμμή (κανονισμός αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου) καθορίζει τους όρους 

κυκλοφορίας των προσώπων και αγαθών διαμέσου της Πράσινης Γραμμής, η οποία δεν 

αποτελεί σύνορο της ΕΕ. Σε πρακτικό επίπεδο, οι βόρειες περιοχές βρίσκονται εκτός της 

τελωνειακής και φορολογικής επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η παραπάνω παράγραφος αποτυπώνει, επί της ουσίας, την υφιστάμενη κατάσταση επί του 

εδάφους αναφορικά με την πιθανή διακίνηση εμπορευμάτων και ουσιών μέσω κατεχομένων.  

Οι αρχές της ΕΕ εποπτεύουν αποτελεσματικά την «πράσινη γραμμή», όμως πιθανές 

παραβιάσεις μεταφοράς ουσιών που δύναται να χρησιμοποιηθούν σε παρασκευή ΧΒΡΠ-Ε 

επεισοδίων μπορούν να συμβούν.    

Ως νησί η Κυπριακή Δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις συνήθεις απειλές που αντιμετωπίζουν 

αντίστοιχες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την πιθανή παράνομη 

δραστηριότητα εισαγωγής ουσιών που δύναται να χρησιμοποιηθούν σε παρασκευή ΧΒΡΠ-Ε 

επεισοδίων.  Οι αρμόδιες αρχές είναι επιφορτισμένες με τη θαλάσσια προστασία.   

Η λειτουργία και η εκμετάλλευση αεροσκαφών εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, 

διέπονται από τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο (Ν213(Ι)2002/2015) δυνάμει του οποίου 

                                                           
17 https://ec.europa.eu/cyprus/about-us/turkish-cypriots_el  

https://ec.europa.eu/cyprus/about-us/turkish-cypriots_el
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έχουν εκδοθεί το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Προϋποθέσεις για Διενέργεια Πτήσεων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) Διάταγμα, του 2015, (ΚΔΠ402 /2015 

(27.11.2015) και η περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εξαίρεση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από 

την Υποχρέωση Νηολόγησης) Απόφαση του 2015 (ΚΔΠ 403/2015 (27.11.2015). 

Όλα τα τηλεκατευθυνόμενα και αυτόνομα αεροσκάφη από τις μικρές καταναλωτικές συσκευές 

που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία έως τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται 

για επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς υπόκεινται στις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας, η 

οποία αποσκοπεί στην διασφάλιση των πτήσεων εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου. 

Οι κάτοχοι, ιδιοκτήτες ή χρήστες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones) οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Τυχόν παραβάσεις υπόκεινται σε 

κυρώσεις18.   

2.6. Πιθανές εστίες από χώρες της ευρύτερης περιοχής  

Η πιθανή εισαγωγή πρώτων υλών παρασκευής αλλά και όπλων ΧΒΡΠ-Ε αποτελεί διαρκές 

καθήκον και προσπάθεια των αρμόδιων αρχών της ΚΔ. Όπως αναφέρεται και σε κατοπινό 

στάδιο, έχει καταγραφεί στην πρόσφατη ιστορία γεγονός εισαγωγής και απόπειρας παρασκευής 

«όπλου» ΧΒΡΠ-Ε.  Η υπό μελέτη, πιθανή, κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Ακκιουγιού της 

Τουρκίας θα αποτελέσει λόγο μεγαλύτερης προετοιμασίας.  

2.7. Πιθανές εστίες από πλωτές πλατφόρμες ή και διερχόμενα πλοία / υποβρύχια 

Όπως στην παράγραφο 2.5 

                                                           
18  ΚΔΠ 402/2015 (27.11.2015) - Περί Πολιτικής Αεροπορίας (Προϋποθέσεις για Διενέργεια Πτήσεων στην 
Κυπριακή Δημοκρατία από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) Διάταγμα του 2015 (τροποποιημένο κείμενο). 
 
ΚΔΠ 403/2015 (27.11.2015) - Περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εξαίρεση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από την 
Υποχρέωση Νηολόγησης ) Απόφαση του 2015. 
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2.8. Επικίνδυνες εγκαταστάσεις 

Η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 

αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 

ουσίες και για  τροποποίηση και στη συνέχεια κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του 

Συμβουλίου. 

Στα πλαίσια της νομοθεσίας SEVESO III, ως ατύχημα μεγάλης κλίμακας θεωρείται «συμβάν, 

όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη, που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη 

λειτουργία οποιασδήποτε μονάδας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της 

Κ.Δ.Π. 347/2015, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την 

ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, εντός ή εκτός της μονάδας και σχετίζεται με μία ή 

περισσότερες επικίνδυνες ουσίες». 

Η οδηγία Seveso-III, τροποποίησε την προηγούμενη Seveso-II (οδηγία 96/82/ΕΚ).  Η νομοθεσία 

καλύπτει πλέον περίπου 12.000 βιομηχανικούς χώρους σε ολόκληρη την ΕΕ, στους οποίους 

χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται χημικές ή πετροχημικές ουσίες, ή πραγματοποιείται 

εξευγενισμός μετάλλων. 

Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ατυχημάτων 

σε περιοχές γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται μεγάλες ποσότητες 

επικίνδυνων προϊόντων: 

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τέτοιες ουσίες σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισμένα όρια 

υποχρεούνται: 

 να ενημερώνουν τακτικά τους πολίτες που μπορεί να υποστούν τις επιπτώσεις ενός 

ατυχήματος 

 να καταρτίζουν εκθέσεις ασφαλείας 

 να εφαρμόσουν σύστημα διαχείρισης ασφαλείας 

 να εκπονήσουν εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 
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Επιπλέον, η νέα νομοθεσία: 

 αυστηροποιεί τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για έργα, σχέδια και 

προγράμματα που σχετίζονται με μονάδες που καλύπτονται από τη νομοθεσία· 

 εξασφαλίζει, μέσω αλλαγών στον σχεδιασμό των χρήσεων γης, ότι οι νέες μονάδες 

εγκαθίστανται σε ασφαλή απόσταση από τις υφιστάμενες· 

 δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη όταν θεωρούν ότι 

δεν έχουν ενημερωθεί σωστά ή έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων· 

 καθιερώνει αυστηρότερα πρότυπα επιθεώρησης των διάφορων εγκαταστάσεων, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

3.1 Επιδημιολογία των συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε 

Αναλυτικά στοιχεία από τη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν για όλες τις χώρες και η Ευρώπη δεν 

έχει οργανωμένο σύστημα Επιτήρησης συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε που να εκτείνεται σε βάθος χρόνου, 

ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Στις ΗΠΑ από το 1990 ως το 2009 υπήρξε το σύστημα 

Επιτήρησης ΧΒΡΠ-Ε (HSEES-Hazardous Materials Emergency Events Surveillance). Το σύστημα 

αυτό δημιουργήθηκε για να μειώσει τη νοσηρότητα αλλά και τη θνητότητα που μπορεί να 

προκύψουν σε περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε. Το σημαντικότερο εύρημα αυτού του προγράμματος ήταν 

ότι τα περισσότερα περιστατικά που αφορούσαν επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία 

περιστατικά αφορούσαν γεγονότα που συνέβησαν σε οργανωμένες σταθερές δομές και τα 

περιστατικά ατυχημάτων σε μεταφορά υλικών ήταν πολύ λιγότερα από ότι αρχικά 

υπολογίζονταν. Από την πρώτη τριετία υλοποίησης του προγράμματος και από τα 19040 

περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε, το 80% συνέβη σε σταθερές εγκαταστάσεις και μόλις το 20% αφορούσε 

περιστατικά μετακίνησης. Περαιτέρω ανάλυση αυτών των περιστατικών έδειξε ότι από 19040 

περιστατικά, 21691 χημικές ουσίες είχαν συσχετιστεί με το συμβάν, επομένως το 93.2% των 

περιστατικών αφορούσε ένα και μοναδικό χημικό ή βιολογικό παράγοντα. Αυτό το εύρημα 

υπογραμμίζει τη βασική αρχή ότι παρά το γεγονός ότι περισσότερες από μια χημικές ουσίες 

μπορεί να εμπλέκονται σε ένα περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε, η πλειοψηφία των περιστατικών αφορούσε 

ένα μόνο χημικό. Επιπλέον από τα 19040 περιστατικά μόλις τα 1691 (9%) προκάλεσαν σωματική 

βλάβη σε 7756 ασθενείς, ενώ τελικά μόλις από 61 περιστατικά προκλήθηκαν 83 θάνατοι. Το 

εύρημα αυτό δείχνει ότι η πραγματική θνητότητα που συσχετίζεται με συμβάντα ΧΒΡΠ-Ε είναι 

εξαιρετικά χαμηλή. Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι εξαιτίας ΧΒΡΠ-Ε συνέβησαν σε εργαζομένους 

(76%) γενικό πληθυσμό (19%) και διασώστες (5%). Οι πιο συνήθεις αιτίες που οδήγησαν σε 

θάνατο ήταν το τραύμα (65%), θερμικά εγκαύματα (16%) αναπνευστική ανεπάρκεια (10%), 

χημικά εγκαύματα (6%) και άλλες αιτίες 3%. Η Νοσηρότητα των ασθενών που ενεπλάκησαν σε 

περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε αφορούσε κυρίως σε τοξικές ουσίες που προκαλούν ατμούς, υδρατμούς 
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και αερολύματα. Οι ουσίες που συνήθως σχετίζονταν με θανάτους ήταν η αμμωνία, το 

υδροχλωρίδιο και λιπάσματα αζώτου19.  

3.2. Γενική περιγραφή των άμεσων επιπτώσεων στην υγεία, κατά είδος ουσίας ΧΒΡΠ-Ε 

Τοξίνη (toxin) ονομάζεται η οποιαδήποτε δηλητηριώδης ουσία που παράγεται από τον 

μεταβολισμό ενός ζωντανού οργανισμού (π.χ. δηλητήρια φιδιών), ενώ τοξική ουσία (toxicant) 

είναι μια δηλητηριώδης ουσία που δεν προέρχεται από τον μεταβολισμό ενός ζωντανού 

οργανισμού (π.χ. υδροφθόριο). Ο όρος επικίνδυνα (Hazardous) υλικά μπορεί να ισχύει για 

οποιαδήποτε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών, των αποβλήτων, των 

ραδιενεργών υλικών και των βιολογικών παραγόντων (παρόλα αυτά πολλές διαφορετικές 

κατηγορίες μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό τον κατάλογο. 20 

Τοξικοκινητική 

Είναι ο κλάδος της τοξικολογίας που ασχολείται με την απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμό 

και απέκκριση μιας τοξικής ουσίας, με άλλα λόγια η λέξη -κινητική στη φαρμακολογία και στην 

τοξικολογία περιλαμβάνει αυτό που κάνει το ανθρώπινο σώμα στην τοξική ουσία. 

Μνημοτεχνικά χρησιμοποιείται το ακρωνύμιο ADME (Απορρόφηση-Absorption, Κατανομή-

Distribution, Μεταβολισμός-Metabolism και Απέκκριση- Elimination).  

Απορρόφηση 

Με τον όρο απορρόφηση αναφερόμαστε στη διαδικασία με την οποία οποιδήποτε χημική ουσία 

εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα. Τα χημικά μπορούν να απορροφηθούν από τους πνεύμονες, 

το δέρμα, τις επιθηλιακές μεμβράνες, τους επιπεφυκότες και το γαστρεντερικό σύστημα. Ο 

ρυθμός και η ποσότητα που απορροφάται μια χημική ουσία σχετίζεται άμεσα με τις επιδράσεις 

στο ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή μια γρήγορα απορροφούμενη τοξική ουσία που επιτυγχάνει 

                                                           
19 (Centers for Disease Control and Prevention (US), Agency for Toxic Substances & Disease Registry. National Toxic 
Substance Incidence Program. Centers for Disease Control and Prevention (US) Agency for Toxic Substances & 
Disease Registry; Available from www.atdsdr,cdc.gov.ntsip, cited October 27, 2020). 
20 (Walter FG. Toxidromes ad Toxicodynamics, in Advanced HazMat Life Support Provider Manual, 4th Edition, 
Wlater F.G (Ed), University of Arizona, USA, 2014, pp 91-95) 
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γρήγορα υψηλά και τοξικά επίπεδα στο αίμα, θα παρουσιάσει πολύ πιο έντονα κλινικά 

φαινόμενα από ΄το ένα αργά απορροφούμενο τοξικό που δεν θα οδηγήσει ποτέ σε τοξική 

συγκέντρωση στο αίμα. Η απορρόφηση ενός τοξικού παράγοντα εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, ο κυριότερος των οποίων είναι η διαλυτότητά του στο νερό. 

Η διάρκεια της έκθεσης είναι ακόμα ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας καθορισμού της 

τοξικότητας. Είναι προφανές ότι όσο λιγότερος είναι ο χρόνος έκθεσης, τόσο χαμηλότερη θα 

είναι η απορρόφηση της ουσίας και κατά συνέπεια τόσο χαμηλότερη θα είναι και η τοξικότητα. 

Οι καμπύλες έκθεσης σε μια τοξική ουσία μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες. Η οξεία έκθεση 

αναφέρεται συνήθως σε μια έκθεση υψηλής δόσης σε χρόνο λιγότερο από 24 ώρες. Σε 

περιστατικά  ΧΒΡΠ-Ε, η έκθεση είναι συνήθως οξεία. Η χρόνια έκθεση είναι η έκθεση 

χαμηλότερων δόσεων μια ουσίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα )συνήθως πάνω από ένα 

μήνα) και συνήθως παρατηρείται σε χώρους εργασίας. Η ένραρξη των συμπτωμάτων σε χρόνιες 

εκθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της διαγνωσης καθώς τις περισσότερες φορές 

δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος έναρξης κλινικών σημείων και συμπτωμάτων.  

Κατανομή 

Μόλις μια τοξική ουσία εισέλθει στο ανθρώπινο σώμα και απορροφηθεί, θα εισέλθει στην 

αιματική ροή και θα κατανεμηθεί σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Για παράδειγμα το 

μονοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στο αίμα συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη την οποία 

μετατρέπει σε καρβοαιμοσφαιρίνη. Και η κατανομή στο ανθρώπινο σώμα μιας τοξικής ουσίας 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η διαλυτότητα της στο νερό (που είναι αντιστρόφως 

ανάλογα στη διαλυτότητά της στο λίπος). Ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα, π.χ. μόλυβδος, 

υδράργυρος και αρσενικό κατανέμονται κυρίως σε συμπαγή όργανα όπως ο εγκέφαλος και 

τελικά τα οστά, στα οποία μπορούν να παραμείνουν για πολλά χρόνια. Αυτού του είδους οι 

ουσίες μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένες και στη συνέχεια να μεταβολιστούν αργά ή να 

μην μεταβολιστούν καθόλου. Από την άλλη μεριά τα οργανοφωσφωρικά παρασιτοκτόνα 

συγκεντρώνονται στο λιπώδη ιστό και απελευθερώνονται σταδιακά, με αποτέλεσμα την 

ανακατανομή τους στο νευρικό σύστημα. 
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Μεταβολισμός (Καταβολισμός) 

Ο μεταβολισμός των περισσότερων δηλητρίων και τοξικών ουσιών πραγματοποιείται στο ήπαρ 

και σε μικρότερο βαθμό στους νεφρούς και στους πνεύμονες. Η αρχική τοξική ουσία που δεν 

έχει μεταβολιστεί καθώς οι μεταβολίτες της συνήθως αποβάλλονται από τα ούρα. Για τις 

περισσότερες ουσίες δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να εμποδίσουμε τον 

μεταβολισμό, εφόσον μια χημική ουσία έχει απρροφηθεί. Επομένως η πρόληψη στην έκθεση 

είναι και ο σημαντικότερος τρόπος προστασίας. Ο μεταβολισμός μιας τοξικής ουσίας σε 

μεταβολίτες, οδηγεί συνήθως σε μεταβολίτες που είναι λιγότερο ή καθόλου τοξικοί. Σε κάποιες 

όμως περιπτώσεις ο μεταβολίτης μπορεί να είναι περισσότερο βιολογικά ενεργός από την 

αρχική ουσία. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βιολογική ενεργοποίηση. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα αυτού του είδους του μεταβολισμού, είναι ο καταβολισμός της μεθανόλης σε 

φορμικό οξύ και φορμαλδεύδη, μεταβολιτών που είναι περισσότερο τοξικοί από την μεθανόλη.  

Απέκκριση 

Πολλές χημικές ουσίες δεν μεταβολίζονται, αλλά αποβάλλονται χωρίς μεταβολισμό όπως για 

παράδειγμα το απλό ασφυξιογόνο άζωτο ή το συστηματικό ασφυξιογόνο μονοξείδιο του 

άνθρακα. Η κύρια οδός απέκκρισης για όλα τα αέρια και τους ατμούς είναι οι πνεύμονες. Τα 

αέρια, αν δεν μεταβολιστούν απεκκρίνονται από την οδό από την οποία απορροφήθηκαν. Τα 

απλά ασφυξιογόνα απεκκρίνονται χωρίς να υποστούν μεταβολισμό. Αυτός είναι και ο βασικός 

λόγος που είναι εξαιρετικά κρίσιμο να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός και οξυγόνωση σε 

ασθενείς που έχουν έρθει σε επαφή με εισπνεόμενα τοξικά. Άλλα σημαντικά απεκκριτικά 

όργανα είναι το ήπαρ και οι νεφροί. Πολύ συχνά, ο ηπατικός μεταβολισμός οδηγεί σε 

πολωμένους μεταβολίτες που είναι περισότερο υδατοδιαλυτοί από την αρχική χημική ουσία και 

επομένως αποβάλλονται ευκολότερα από τους νεφρούς. Το ήπαρ επίσης απεκκρίνει μη 

πολωμένους και λιγότερο υδατοδιαλυτούς μεταβολίτες στη χολή που αργότερα αποβάλλονται 

με τα κόπρανα κατά την αφόδευση. Οι νεφροί απεκκρίνουν υδατοδιαλυτά χημικά και 

μεταβολίτες στα ούρα. Η εξωσωματική αιμοδιάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
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απομάκρυνση τοξικών μεταβολιτών κάποιων χημικών ουσιών όπως η μεθανόλη και η 

αιθυλενογλυκόλη.  

Τοξικοδυναμική 

Με τον όρο αυτό εννοούμε το τι μπορεί να κάνει ένα δηλητήριο ή μια τοξική ουσία στο 

ανθρώπινο σώμα. Στις μέρες μας η σύγχρονη τοξικολογία έχει προσπαθήσει και έχει οργανώσει 

και ομαδοποιήσει τα διάφορα τοξικά και δηλητήρια σε τοξικά σύνδρομα. ¨ένα τοξικό σύνδρομο 

είναι ένα σύνολο σημείων και συμπτωμάτων που χαρακτηρίζει τη δηλητηρίαση από 

συγκεκριμένη κατηγορία τοξικής ουσίας. Τα σύνδρομα αυτά είναι συνολικά πέντε, αλλά κάποια 

από αυτά έχουν και υποκαταγορίες. Πιο συγκεκριμένα τα σύνδρομα είναι: 1. Το σύνδρομο του 

ερεθιστικού αερίου (με τρείς διαφορετικές υποκατηγορίες), 2. Το σύνδρομο του ασφυξιογόνου 

(με δύο διαφορετικές υποκατηγορίες), 3. το χολινεργικό σύνδρομο (με δύο διαφορετικές 

υποκατηγορίες) , 4. Το διαβρωτικό σύνδρομο και 5. Το σύνδρομο των υδρογονανθράκων και 

του αντικαθιστούμενου υδρογονάνθρακα (δείτε πίνακα σε αυτό το κεφάλαιο).  

Η ταξινόμηση αυτή έχει γίνει για να διευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας στην άμεση 

διάγνωση του συνδρόμου και στην άμεση αναγνώριση των τοξικοδυναμικών στόχων στο 

ανθρώπινο σώμα, ώστε να διασφαλιστεί η κατά το δυνατό άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση των 

οργάνων που πλήττονται από κάθε τοξική ουσία. Στα Αγγλοσαξονικά χρησιμοποιείται ευρέως 

το ακρωνύμιο ABCDE (Αεραγωγός-Airway, Αναπνοή-Breathing, Καρδιαγγειακό/Κυκλοφορία-

Cardiovascular, Νευρικό Σύστημα-Disability και Απεκκριτικά όργανα [ήπαρ και νεφροί]-

Elimination)21.  

Πίνακας: Τα πέντε βασικά τοξικά σύνδρομα 22 

                                                           
21 (Toxic Chemical Syndrome Definitions and Nomenclature workshop. 2012 May8-9; Washington (DC). 
Department of Hoemland Security.) 
22 (Holstege CP, Borek HA. Toxidromes. Crit Care Clin 2012;28(4):479-98) 
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Τοξικό Σύνδρομο Συνώνυμα του 

συνδρόμου 

Τυπικά τοξικά Βασικός 

τρόπος 

έκθεσης  

Τοξικοδυναμική ανά 

σύνδρομο 

Όργανα 

που 

πλήττονται  

Ερεθιστικό Αέριο: 

Υψηλής 

υδατοδιαλυτότητας 

ερεθιστικό αέριο 

Ερεθιστικό/Διαβρωτικό-

Εισπνοή 

Αμμωνία 

Φορμαλδεϋδη 

Υδροχλώριο 

Διοξείδιο του Θείου 

Εισπνοή Ερεθιστικές και 

διαβρωτικές τοπικές 

δράσεις που 

προκαλούνται από την 

ταχεία διάχυση του 

χημικού στις επιθηλιακές 

μεμβράνες και στον 

ανώτερο αεραγωγό. 

Αυτό προκαλεί 

φλεγμονή, οίδημα και 

διάβρωση των 

επιθηλιακών μεμβρανών 

και του ανώτερου 

αεραγωγού 

Α 

Ερεθιστικό αέριο: Ερεθιστικό/Διαβρωτικό-

Εισπνοή 

Χλωρίνη Εισπνοή Ερεθιστική και 

διαβρωτική τοπική 

τοξική δράση από τη 

μέτρια διάχυση στις 

Α και 

Β 
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Μέτριας 

υδατοδιαλυτότητας 

ερεθιστικό αέριο 

επιθηλιακές μεμβράνες 

στον αν΄΄ωτερο και 

κατώτερο αεραγωγό. Η 

δράση στο στον 

κατώτερο αεραγωγό 

προγαλείται επειδή η 

τοξική ουσία δεν είναι 

υψηλής 

υδατοδιαλυτικότητας, 

οπότε μετά τη βλάβη 

στον ανώτερο 

αεραγωγό, ποσότητες 

ουσίας που δεν έχουν 

προκαλέσει τοξική 

δράση στον ανώτερο 

αεραγωγό εισπνέονται 

και προκαλούν βλάβη 

στον κατώτερο 

αεραγωγό. Αυτό οδηγεί 

σε φλεγμονή, οίδημα και 

τοπικές διαβρώσεις τόσο 
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στο ανώτερο, όσο και 

στο κατώτερο 

αναπνευστικό σύστημα.  

Ερεθιστικό Αέριο: 

Μικρής 

Υδατοδιαλυτότητας 

ερεθιστικό αέριο 

Ερεθιστικό/Διαβρωτικό-

Εισπνοή 

Διοξείδιο του 

Αζώτου 

Φωσγένιο 

Εισπνοή Ερεθιστικές και 

διαβρωτικές τοπικές 

δράσεις από τα βραδέως 

διαχεόμενα ερεθιστικά 

που αλληλοεπιδρούν με 

το κυψελιδικό επιθήλιο 

των πνευμόνων, 

προκαλώντας διάβρωση 

στις κυψελίδες και μη 

καρδιογενές πνευμονικό 

οίδημα (Σύνδρομο 

Οξείας Αναπνευστικής 

Δυσχέρειας) 

Β 

Ασφυξιογόνο: 

Απλό Ασφυξιογόνο 

Κατάρρευση/ασφυξιογόνα Διοξείδιο του 

άνθρακα 

Εισπνοή Μετατόπιση του 

οξυγίνου από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα, που 

οδηγεί σε μείωση του 

επιπέδων οξυγόνου στον 

C και D 
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πνεύμονα και υπο 

οξυγόνωση  

Ασφυξιογόνο: 

Απλό Ασφυξιογόνο 

Κατάρρευση/ασφυξιογόνα 

Κυτταρική υποξία (τύπου 

κυανίου)  

Ακρυλονιτρίλιο 

Μονοξείδιο του 

άνθρακα 

Υδρογονοαζίδιο 

Υδροκυάνιο 

Υδροσουλφίδιο 

Νιτρώδες 

ισοβουτύλιο 

Εισπνοή Παθολογική παρεμβολή 

στην μεταφορά του 

οξυγόνου στους ιστούς 

και χρήση οξυγόνου σε 

ιστικό και κυτταρικό 

επίπεδο 

C και D 

Χολινεργικό: 

Εντομοκτόνα 

Δεν υπάρχει Καρβαμιδικό 

εντομοκτόνο 

Οργανοφωσφορικά 

εντομικτόνα 

Δέρμα και 

επιθήλια 

Αυξημένη συγκέντρωση 

ακετυλοχολίνης τόσο 

στους μουσκαρινικούς 

όσο και στους 

νικοτινικούς 

χολινεργικούς υποδοχείς 

του περιφερικού και 

D 
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κεντρικού νευρικού 

συστήματος, εξαιτίας της 

αναστολής της 

ακετυλοχοληστερινάσης, 

ενός ενζύμου που 

διασπά την 

ακετυλοχολίνη 

Χολινεργικό: 

Νευροπαραλυτικά 

αέρια 

Δεν υπάρχει  Οργανοφωσφωρικά 

νευροπραλυτικά 

αερία 

Εισπνοή και 

απορρόφηση 

από το 

δέρμα και τα 

επιθήλια 

Αυξημένη συγκέντρωση 

ακετυλοχολίνης τόσο 

στους μουσκαρινικούς 

όσο και στους 

νικοτινικούς 

χολινεργικούς υποδοχείς 

του περιφερικού και 

κεντρικού νευρικού 

συστήματος, εξαιτίας της 

αναστολής της 

ακετυλοχοληστερινάσης, 

ενός ενζύμου που 

διασπά την 

ακετυλοχολίνη 

D 
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Διαβρωτικό Ερεθιστικό/Διαβρωτικό-

τοπικό, εισπνοή ή 

κατάποση 

Οξέα (υδροχλωρικό, 

νιτρικό, θειϊκό 

κ.λ.π.) 

Βάσεις (Υδροξείδιο 

του Αμμωνίου, 

Υδροξείδιο του 

Καλίου, Υδροξείδιο 

του Νατρίου, κ.λ.π) 

Δέρμα και 

επιθήλια 

Ερεθιστικά και 

διαβρωτικά 

αποτελέσματα που 

προκαλούν χημικά 

εγκαύματα στο δέρμα 

κααι στα επιθήλια 

A και C 

Υδρογονάθρακα και 

αντικαθιστούμενου 

υδρογονάνθρακα 

Οξεία έκθεση σε διαλύτες, 

αναισθητικά ή 

κατασταλτικά 

Βουτάνιο 

Χλωροφόρμιο 

Βενζίνη 

Μεθάνιο  

Περχλωροαιθυλένιο 

Προπάνιο 

Εισπνοή 

αερίων ή 

ατμών 

1. Απλή ασφυξία 

2. Υπνηλία σε βαθμό 

νάρκωσης (στούπορ και 

κώμα)  

3. Καρδιακές αρρυθμίες 

εξαιτίας της μείωσης του 

ουδού για κοιλιακές 

αρρυθμίες και την 

αύξηση των ενδογενών 

κατεχολαμινών 

C και D 
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Συνέχεια στη σελίδα 43
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3. 3 Αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων των ουσιών ΧΒΡΠ-Ε στην ανθρώπινη υγεία 

(άμεσα και μακροπρόθεσμα). 

Α. Ερεθιστικά αέρια 

Τα ερεθιστικά αέρια κατατάσσονται ανάλογα με τη διαλυτότητά τους στο νερό σε υψηλής, 

μέσης και μικρής υδατοδιαλυτότητας. Όλα τα ερεθιστικά αέρια είναι διαβρωτικά και μπορούν 

να προκαλέσουν τοπική τοξική βλάβη.  

3.3.1. Υψηλής Υδατοδιαλυτότητας ερεθιστικά αέρια 

Η υψηλή υδατοδιαλυτότητα της αμμωνίας, της φορμαλδεύδης, του υδροχλωριδίου και του 

διοξειδίου του θείου τους επιτρέπει την άμεση διαλυτότητα στο ύδωρ που καλύπτει τους 

βλεννογόνους του ανθρώπινου σώματος, σε περιοχές όπως οι οφθαλμοί, το στόμα, η μύτη και 

ο λαιμός. Η έκθεση σε αυτά τα αέρια προκαλεί τοπική διάβρωση, ερεθισμό και φλεγμονή. Οι 

διαβρωτικές δράσεις αυτής της κατηγορίας ερεθιστικών αερίων μπορεί να προκαλέσει 

επιπεφυκίτιδα, ρινίτιδα και φαρυγγίτιδα, που συνήθως αναγκάζει τον ασθενή να απομακρυνθεί 

από την πηγή έκθεσης, εφόσον αυτός ο ασθενής δεν βρίσκεται εγκλωβισμένος, ή δεν έχει 

ακινητοποιηθεί λόγω τραύματος.  Η φλεγμονή στο ανώτερο αναπνευστικό προκαλεί οίδημα, 

βράγχος φωνής, αναπνευστικό συριγμό, λαρυγγόσπασμο, αφωνία και καταστροφή των ιστών 

στην περιοχή που έχει εκτεθεί.  

Καθώς ο ασθενής εμφανίζει πρόωρα έντονα συμπτώματα η παρατεταμένη παραμονή του σε 

χώρους που υπάρχουν αυτά τα τοξικά είναι συνήθως περιορισμένης διάρκειας. Αν ο ασθενής 

έχει εγκλωβιστεί και εκτεθεί σε υψηλές ποσότητες του αερίου για παρατεταμένο χρονικό 

διάστημα, παρατηρείται βλάβη και στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, στο επίπεδο των 

πνευμόνων. Προκαλείται δηλαδή ιστική βλάβη στο τρεαχειο-βρογχικό δέντρο και βλάβη στα 

τύπου Ι και τύπου ΙΙ πνευμονικά κύτταρα, αλλά και στα βρογχιόλια. Η βλάβη στα βρογχιόλια 

μαζί με την καταστροφή των κυττάρων τύπου ΙΙ περιορίζουν σαφώς την παραγωγή 

επιφανειοδραστικού παράγοντα οδηγώντας σε περιοχές ατελεκτασίας, χημικής πνευμονίτιδας, 

οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και τελικά υποξαιμία. Η φορμαλδεύδη, που ανήκει σε αυτή 

την κατηγορία των αερίων έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο, γεγονός που έχει οδηγήσει 
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οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια στην εργασία να τη χαρακτηρίσουν ως 

επαγγελματικής έκθεσης καρκινογόνο παράγοντα. 

3.3.2. Μέσης υδατοδιαλυτότητας ερεθιστικά αέρια 

Η χλωρίνη διαλύεται στο ύδωρ λιγότερο από το υδροχλωρίδιο. Όταν η χλωρίνη διαλύεται στο 

νερό παράγει τόσο υδροχλωρικό όσο και υποχλωρικό οξύ. Ένα ερεθιστικό αέριο μέσης 

υδατοδιαλυτόττηας όπως είναι η χλωρίνη προκαλεί σημεία και συμπτώματα που βρίσκονται 

μεταξύ του εύρους των σημείων και συμπτωμάτων των υψηλής υδατοδιαλυτότητας και της 

χαμηλής υδατοδιαλοτότητας ερεθιστικών αερίων επηρεάζοντας τόσο το ανώτερο όσο και το 

κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα χαμηλής 

υδατοδιαλυτότητας ερεθιστικά αέρια.  

3.3.4. Χαμηλής υδατοδιαλυτότητας ερεθιστικά αέρια 

Τα αέρια αυτά, όπως το φωσγένιο και του διοξείδιο του Αζώτου συνήθως προκαλούν ελάχιστο 

ερεθισμό στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Καθώς δεν υπάρχει σημαντικό ερεθισμός από 

το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, που αν είναι προειδοποιητικό σημείο για τον άρρωστο, οι 

ασθενείς εκτίθενται παρατεταμένα σε αυτή την κατηγορία αερίων. Με την παρατεταμένη 

έκθεση το φωσγένιο αντιδρά με το ύδωρ των βρογχιολίων παράγοντας υδροχλωρικό οξύ, ενώ 

το διοξείδιο του αζώτου παράγει νιτρικό οξύ. Αυτά τα οξέα ασκούν σημαντική διαβρωτική 

δράση στην μεμβράνη των τριχοειδών και των βρογχιολίων, καταλήγουν σε μειωμένη 

παραγωγή επιφανειοδραστικού παράγοντα και τελικά χημική πνευμονίτιδα και σύνδρομο 

οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Επιπρόσθετα το φωσγένιο ακετυλιώνει διάφορες κυτταρικές 

βιοχημικές ουσίες της κυψελιδικής-τριχοειδικής μεμβράνης. Το διοξείδιο του αζώτου επίσης 

καταστρέφει την κυψελιδική-τριχοειδική μεμβράνη προκαλώντας σοβαρή οξειδωτική βλάβη 

τόσο στα κυψελιδικά όσο και στα κύτταρα των τριχοειδών. Το σύνδρομο της οξείας 

αναπνευστικής δυσχέρειας εμφανίζεται πολλές ώρες μετά την έκθεση σε αυτή την κατηγορία 

αερίων.  
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3.3.4. Δράσεις ανά σύστημα 

3.3.4.1. Αναπνευστικό σύστημα 

Έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, με αίσθημα 

καύσους, υπερπαραγωγή βλέννης, οίδημα του ανώτερου αναπνευστικού, δυσφωνία, 

εισπνευστικό συριγμό, λαρυγγόσπασμο και αφωνία. Ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα 

δύσπνοιας, και δεν μπορεί να πει ολόκληρες προτάσεις χωρίς να σταματήσει για αναπνοή. Σε 

έκθεση σε αέρια χαμηλής διαλυτότητας, όπως το φωσγένιο, απουσιάζουν πλήρως τα σημεία και 

συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, εκτός και να ο ασθενής έχει εκτεθεί σε 

υψηλές συγκεντρώσεις. Ο ερεθισμός στο κατώτερο αναπνευστικό εμφανίζεται με συριγμό από 

βρογχόσπασμο, υγροί ρόγχοι στην ακρόαση των πνευμόνων εξαιτίας της χημικής πνευμονίτιδας 

ή του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, και τελεικά υποξαιμία, η οποία επιδρά σε 

όλα τα συστήματα. Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην υποξαιμία. 

Αν η υποξαιμία δεν διορθωθεί, ασθενής εμφανίζεται διεγερτικός, και στην συνέχεια 

παρατηρείται καταστολή του κεντρικού νευρικού, που οδηγεί σε κεντρικής αιτιολογίας 

βραδύπνοια και τελικά σε αναπνευστική ανακοπή. Μαζική έκθεση σε ερεθιστικά αέρια μπορεί 

να οδηγήσει σε υπεραντίδραση του αναπνευστικού, με μια κλινική εικόνα άσθματος, που 

ονομάζεται αντιδραστικό σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας. Οι μικρότερες αλλά 

επαναλαμβανόμενες εκθέσεις σε αυτή την κατηγορία χημικών οδηγεί σε χρόνιο βήχα και σε 

κάποια άτομα με γενετική προδιάθεση ή συνυπάρχοντα νοσήματα σε υπεραντιδραστικότητα 

του αναπνευστικού συστήματος23.  

3.3.4.2. Κυκλοφορικό σύστημα 

Είναι ένα από τα συστήματα που επηρεάζεται σημαντικά από την υποξαιμία. Η καρδιά απαιτεί 

σημαντική ποσότητα οξυγόνου για να λειτουργήσει. Η εμμένουσα ή η σοβαρή υποξαιμία μπορεί 

να καταλήξει σε ισχαιμία του μυοκαρδίου, με σημεία και συμπτώματα όμοια με αυτά του οξέος 

στεφανιαίου επεισοδίου. Η αρχική απάντηση του καρδιαγγειακού στην ισχαιμία είναι η 

ταχυκαρδία καθώς γίνεται προσπάθεια αντιρρόπησης της υποξαιμίας με αυξημένη αιματική 

ροή. Μπορούν επίσης να παρατηρηθούν και σημαντικές ταχυαρρυθμίες. Στο μόνιτορ και στο 

                                                           
23 (Brooks SM, Bernstein IL. Irritant-induced airway disorders. Immunl Allergy Clin North Am 2011;31(4):747-68.) 



 
 
 

46 
 

καρδιογράφημα εμφανίζονται σημεία ισχαιμίας, όπως αναστροφή των κυμάτων Τ, και 

ανάσπαση ή κατάσπαση του διαστήματος ST. Ο ασθενής εμφανίζει τυπικό στηθαγχικό πόνο. Η 

υποξαιμία στο μυοκάρδιο μπορεί να οδηγήσει σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και τέλος 

καρδιακή ανακοπή, ακόμα και σε περιπτώσεις που τα στεφανιαία αγγεία δεν έχουν κάποια 

παθολογία24.  

3.3.4.3. Νευρικό σύστημα 

Και το Κεντρικό Νευρικό σύστημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην υποξαιμία. Η υποξαιμία 

μπορεί να προκαλέσει πανικό, διέγερση, σύγχυση, επιληπτικούς σπασμούς, μειωμένο επίπεδο 

συνείδησης, κώμα και θάνατο.  

3.3.4.5. Δέρμα και επιθήλια 

Το δέρμα αυτών των ασθενών είναι κρύο ωχρό και με εμφανή εφίδρωση. Αυτό οφείλεται στην 

αυξημένη δράση του συμπαθητικού συστήματος, που λόγω της υποξαιμίας παράγει σε 

τεράστιες ποσότητες ενδογενείς κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη και νορ-αδρεναλίνη) στην 

προσπάθεια του να κεντροποίησει την κυκλοφορία στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Η υποξαιμία 

τέλος μπορεί να προκαλέσει κυάνωση που οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις της 

δεοξυαιμοσφαιρίνης. Τα υψηλής και μέτριας υδατοδιαλυτότητας ερεθιστικά αέρια προκαλούν 

ερεθισμό των επιθηλιακών βλεννογόνων και των οφθαλμών, οδηγώντας σε ρινόρροια, 

δακρύρροια και φλεγμονή του επιπεφυκότα. Ο ασθενής αναφέρει καύσο στα μάτια του, ενώ 

ταυτόχρονα αναπτύσσεται και βλεφαρόσπασμος, καθιστώντας την απολύμανση εξαιρετικά 

δύσκολη.   

3.3.4.6. Γαστρεντερικό σύστημα 

Τα υψηλής και ενδιάμεσης υδατοδιαλυτότητας ερεθσιτικά αέρια προκαλούν τοπική τοξική 

διάβρωση στο επιθήλιο του οροφάρυγγα. Αυτή η δράση εκδηλώνεται με φλεγμονή και οίδημα 

στο στόμα και στον φάρυγγα και κάποιες φορές μπορεί να επεκταθεί ακόμα και μέχρι την είσοδο 

                                                           
24 (Samal A, Honovar J, White CR, Patel RP. Potential for Chlorine gas-induced injury in the extapulmonary 
vasculature. Proc Am Thorac Society 2010; 7(4):290-293) 
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του λάρυγγα προκαλώντας επαπειλούμενο αεραγωγό. Αντανακλαστικά προκαλείται ναυτία και 

εμετός. 

3.3.4.7. Ήπαρ 

Το ήπαρ είναι ανθεκτικό σε καταστάσεις υποξαιμίας συγκεκριμένης διάρκειας. Παρόλα αυτά, η 

παρατεταμένη υποξαιμία μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική βλάβη και νέκρωση των ηπατικών 

κυττάρων με αυξημένες τρανσαμινάσες και διαταραχές πηκτικότητας 

3.3.4.8 Ουροεννητικό Σύστημα 

Δεν υπάρχει άμεση επίδραση το ουρογεννητικό σύστημα. Η παρατεταμένη υποξαιμία μπορεί 

όμως να προκαλέσει οξεία σωληναριακή νέκρωση και οξεία νεφρική ανεπάρκεια25.  

3.3.5. Ασφυξιογόνα αέρια 

Τα ασφυξιογόνα αέρια κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες: Αυτά που απλά μειώνουν τη 

συγκέντρωση στον αναπνεόμενο αέρα και αυτά που ασκούν συστηματική δράση 

3.3.5.1. Απλά Ασφυξιογόνα 

Τα απλά ασφυξιογόνα δεν έχουν άμεση επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα. Μειώνουν απλά 

την συγκέντρωση οξυγόνου στον αναπνεόμενο αέρα. Η αναπνοή αέρα με συγκέντρωση 

οξυγόνου μικρότερη του 21% μειώνει τη μερική πίεση οξυγόνου στα βρογχιόλια και κατά 

συνέπεια λιγότερο οξυγόνο προσλαμβάνεται από την αιμοσφαιρίνη και επομένως εκτός από 

την υποξία προκαλείται και υποξαιμία που επηρεάζει όλα τα συστήματα. Τα δύο πρώτα και 

σημαντικότερα συστήματα που επηρεάζονται είναι το καρδιαγγειακό και το Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα.  

                                                           
25 (Fergunson ND, Fan E, Gamporota L, et al. The Berlin definition of ARDS: an expanded rationale, justification, and 
supplementary material. Intensive Care Med 2012;38(10):1573-82) 
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3.3.6. Συστηματικά Ασφυξιογόνα 

3.3.6.1. Ουσίες που σχηματίζουν μεθαιμοσφαιρίνη 

Οι ουσίες που σχηματίζουν μεθαιμοσφαιρίνη περιλαμβάνουν τα ανόργανα νιτρώδη και νιτρικά 

άλατα, οργανικές νιτρικές ενώσεις, αρυλαμίνες και άλλα χημικά που οξειδώνουν το σίδηρο της 

αιμοσφαιρίνης από Fe2+ σε Fe3+. Οι αρυλικές αμίνες είναι ομάδες αμινών που συνδέονται σε 

δακτυλίους βενζολίου, όπως π.χ. η ανιλίνη. Οι ουσίες αυτές σχηματίζουν μεθαιμοσφαιρίνη που 

δεν μπορεί να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς. Επιπλέον τα νιτρώδη και τα νιτρικά άλατα 

προκαλούν αγγειοδιαστολή που μπορούν να προκαλέσουν έντονες κεφαλαλγίες, υπόταση, 

αντανακλαστική ταχυκαρδία, απώλεια των αισθήσεων εξαιτίας της υποάρδευσης του 

εγκεφάλου, και ισχαιμία τόσο στον εγκέφαλο όσο και στο μυοκάρδιο, με τον ίδιο μηχανισμό της 

υποάδρευσης των οργάνων.  

3.3.6.2. Μονοξείδιο του Άνθρακα 

Το μονοξείδιο του άνθρακα συνδέεται με τις θέσης πρόσδεσης του οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη 

και δημιουργεί καρβοξυαιμοσφαιρίνη που μειώνει σημαντικά την ικανότητα των 

ερυθροκυττάρων να μεταφέρουν οξυγόνο. Επιπρόσθετα καθώς το μονοξείδιο του άνθρακα 

συνδέεται σε κάποια από τις 4 διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης του οξυγόνου, τα μόρια οξυγόνου 

που βρίσκονται σε αυτή την αιμοσφαιρίνη αναπτύσσουν ισχυρότερους δεσμούς με το μόριο της 

αιμοσφαιρίνης και έχουν μικρότερες πιθανότητες να απελευθερωθούν στους ιστούς. Αυτό 

περιορίζει ακόμα περισσότερο την ιστική οξυγόνωση επιτείνοντας την ιστική υποξία. Το 

μονοξείδιο του άνθρακα συνδέεται επίσης με την οξειδάση του κυτοχρώματος c στα 

μιτοχόνδρια εμποδίζοντας τη χρήση του οξυγόνου και τον αερόβιο μεταβολισμό. Από τις δύο 

αυτές δράσεις, η περισσότερο ισχυρή είναι ότι εμποδίζει την ομαλή μεταφορά του οξυγόνου 

από τα μόρια της αιμοσφαιρίνης που έχει συνδεθεί.  

3.3.6.3. Κυανιούχα 

Μικρές ποσότητες κυανίου υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα φυσιολογικά από την κατανάλωση 

συγκεκριμένων τροφών. Το σώμα μπορεί να αποβάλει αυτή τη μικρή ποσότητα κυανίου, με τη 
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χρήση ενός ηπατικού ενζύμου που ονομάζεται θειοθειϊκή θειϊκή τρανσφεράση. Το ένζυμο αυτό 

καταλύει την μετατροπή του κυανίου σε θειοκυάνιο, το οποίο και αποβάλλεται από τα ούρα.  

Το κυάνιο επιδεικνύει μια σημαντική συνάφεια με το ιόν Fe3+.  Η σύνδεση του κυανίου με το 

σίδηρο της οξειδάσης του κυτοχρώματος c εμποδίζει τη μεταφορά ηλεκτρονίων μέσα στα 

μιτοχόνδρια και μειώνει την παραγωγή ATP. Η έλλειψη του ATP οδηγεί σε κυτταρική 

δυσλειτουργία και τελικά προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). Τόσο το νευρικό 

όσο και το καρδιαγγειακό σύστημα είναι τα πλέον εξαρτώμενα συστήματα από ATP και κατά 

συνέπεια είναι και τα πρώτα συστήματα που εμφανίζουν κλινικές εκδηλώσεις.  

3.3.6.4. Αζίδια και Σουλφίδια 

Το υδραζίδιο είναι τόσο συστηματικό ασφυξιογόνο όσο και μέσης υδατοδιαλυτότητας 

ερεθιστικό αέριο, που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε όλες τις μεμβράνες τόσα στα μάτια, 

όσο και στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Τα αζίδια επίσης έχουν μηχανισμό 

δράσης ίδιο με αυτό του κυανίου, καθώς συνδέονται με την οξειδάση του κυτοχρώματος c και 

εμποδίζοντας τον αερόβιο μεταβολισμό. Τα αζίδια είναι επίσης και πολύ ισχυρά 

αγγειοδιασταλτικά, επομένως μπορούν να προκαλέσουν σημεία και συμπτώματα που 

οφείλονται στην υποάδρευση, δηλαδή αντανακλαστική ταχυκαρδία, απώλεια συνείδησης, 

εγκεφαλική και μυοκαρδιακή ισχαιμία.  

Τα σουφλίδια έχουν τον ίδιο μηχανισμό τοξικότητας με τα αζίδια.  

3.3.7. Δράσεις ανά σύστημα 

Το σύνδρομο από ασφυξιογόνα αέρια είναι γνωστό και ως σύνδρομο knockdown εξαιτίας της 

πιθανότητας αιφνίδιας απώλειας της συνείδησης 

3.3.7.1. Αναπνευστικό Σύστημα 

Η μειωμένη παροχή οξυγόνου ή η μειωμένη ικανότητα χρήσης οξυγόνου σε ιστικό επίπεδο 

επηρεάζει πρώτα το αναπνευστικό σύστημα. Η ιστική υποξία αλλά και η αρτηριακή υποξαιμία 

στέλνουν ερεθίσματα στο Νευρικό σύστημα (και πιο συγκεκριμένα στο στέλεχος) μέσω των 
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καρωτιδικών και αορτικών χημειοϋποδοχέων που ανιχνεύουν αρχικά την οξέωση στο αίμα και 

σε δεύτερο επίπεδο το επίπεδο του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα. Το Νευρικό σύστημα αντιδρά 

στέλνοντας ερεθίσματα στο αναπνευστικό σύστημα για να αυξήσει την αναπνευστική 

συχνότητα. Αυτό οδηγεί σε ταχύπνοια. Αν η υποξαιμία δεν διορθωθεί παρατηρείται 

ευερεθιστότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος, και ακολούθως καταστολή του νευρικού 

συστήματος και κώμα και ταυτόχρονα λόγω καταστολής του εγκεφαλικού στελέχους 

παρατηρείται βραδύπνοια και τελικά αναπνευστική ανακοπή. Το ότι οι χημειοϋποδοχείς των 

καρωτίδων και της αορτής ανιχνεύουν πρωτίστως την οξέωση εξηγεί και τη μεγαλύτερη 

ταχύπνοια που παρατηρείται σε έκθεση σε κυάνιο, καθώς το κυάνιο οδηγεί σε ιστική οξέωση, 

σε σχέση με την έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα. Κάποια συστηματικά ασφυξιογόνα όπως 

το υδροαζίδιο είναι επίσης και μέσης διαλυτότητας ερεθιστικά αέρια και μπορούν να 

προκαλέσουν και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας.  

3.3.7.2. Καρδιαγγειακό Σύστημα 

Το καρδιαγγειακό είναι σύστημα εξαρτώμενο από την επαρκή παροχή οξυγόνου, επομένως σε 

καταστάσεις υποξίας που οδηγούν σε υποξαιμία, ή σε καταστάσεις όπου το μυοκάρδιο 

αναγκάζεται να μειώσει τον αερόβιο μεταβολισμό του όπως στην έκθεση σε κυάνιο, 

εμφανίζονται καρδιακές αρρυθμίες και λόγω της μειωμένης  οξυγόνωσης εμφανίζεται 

μυοκαρδιακή ισχαιμία και τελικά έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι διάφορες κατηγορίες νιτρωδών 

και τα αζίδια προκαλούν επιπλέον υπόταση και μπορεί να οδηγήσουν σε κώμα και καρδιακή 

ανακοπή. Η μεθαιμοσφαιρίνη προκαλεί ένα βαθύ σοκολατί αίμα όταν γίνει αιμοληψία, ενώ το 

δέρμα είναι κυανωτικό τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά. Ορατή κυάνωση εμφανίζεται όταν 

υπάρχει 1.5g/dl μεθαιμοσφαιρίνης στο αίμα, δηλαδή περίπου το 10% της αιμοσφαιρίνης έχει 

μετατραπεί με μεθαιμοσφαιρίνη.  
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3.3.7.3. Νευρικό Σύστημα 

Οι εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα έχουν αναφερθεί σε άλλα κεφάλαια, αλλά αξίζει να 

υποσημειωθεί εδώ ότι το νευρικό σύστημα αντιδρά στην υποξαιμία και υποξία άμεσα, σε βαθμό 

που μπορεί να καταλήξει σε επιληπτικούς σπασμούς, κώμα και τελικά θάνατο26.  

3.3.7.4. Δέρμα και επιθηλιακές μεμβράνες 

Το δέρμα εμφανίζεται κρύο ωχρό και ιδρωμένο, κυρίως εξαιτίας της συνυπάρχουσας 

καταπληξίας. Επιπλέον η υποξαιμία προκαλεί ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος με 

έκκριση κατεχολαμινών που κεντροποιούν την κυκλοφορία στην καρδιά και στον εγκέφαλο. 

Αυτή η κεντροποίηση εντείνει τα εύρηματα από το δέρμα, επιτείνοντας τα προαναφερθέντα 

κλινικά σημεία. Το δέρμα επιπλέον μπορεί να είναι κυανωτικό. Σε αντίθεση με την 

μεθαιμοσφαιριναιμία, κυάνωση εμφανίζεται από έκθεση σε απλά ασφυξιογόνα όταν τα 

επίπεδα της δεοξυαιμοσφαιρίνης είναι 5 g/dL ή περίπου 33% της συνολικής αιμοσφαιρίνης. Να 

τονιστεί ότι η έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα δεν οδηγεί σε κυάνωση. Η 

καρδοξυαιμοσφαιτίνη έχει έντονο ερυθρό χρώμα και αυτός είναι και ο λόγος που το παλμικό 

οξύμετρο μπορεί να δίνει φυσιολογικές τιμές SpO2, αλλά ο ασθενής να έχει εξαιρεικά χαμηλά 

επίπδεα οξυγόνου στο αίμα του.   

3.3.7.5. Γαστρεντερικό Σύστημα 

Η υποξία μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστική ναυτία και εμετό. Η παρατεταμένη υποξία 

μπορεί να προκαλέσει εντερική νέκρωση και σηψαιμία. Τα άλατα του κυανίου και του αζιδίου 

αν συνδυαστούν με υδρολωρικό οξύ στο στομάχι μπορεί να δημιουργήσουν αέρια που 

προκαλούν ναυτία και έμετο αντανακλαστικά. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

προστατεύονται ώστε να μην εκτίθενται στην αναπνοή και στον εμετό αυτών των ασθενών διότι 

μπορεί να εκτεθούν με τα ανάλογα συμπτώματα.  

                                                           
26 (Toledo JC Jr, Augusto O. Connecting the chemical and biological properties of Nitric Oxide. Chem Res Toxicol 
2012;25(5):975-89) 
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3.3.7.6. Ήπαρ 

Το ήπαρ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην υποξία. Παρατεταμένη όμως υποξία μπορεί να 

προκαλέσει ηπατική νέκρωση, αλλά και αύξηση των τρανσαμινασών.  

3.3.7.7 .Ουρογεννητικό σύστημα 

Η παρατεταμένη υποξία μπορεί να προκαλέσει, οξεία σωληναριακή νέκρωση, οξεία νεφρική 

βλάβη και τελικά νεφρική ανεπάρκεια.  

3.3.8. Οργανοφωσφωρικά και καρβαματικά εντομοκτόνα 

Παρά το γεγονός ότι τα εντομοκτόνα δεν εμπλέκονται σε περιστατικά ΧΒΡΠ -Ε, η τοξικολογική 

τους κατανόηση βοηθάει πολύ στην κατανόηση των νευροπαραλυτικών αερίων που θα 

αναφερθούν στη συνέχεια. Τόσο τα οργανοφωσφωρικά όσο και οι καρβαμάτες είναι αναστολείς 

της ακετυλοχολινεστεράσης, η οποία με τη σειρά της απενεργοποιεί τον νευροδιαβιβαστή 

ακετυλοχολίνη. Σε περιπτώσεις που η ακετυλοχολινεστεράση έχει ανασταλεί, η ακετυλοχολίνη 

δεν μπορεί να αποδομηθεί και επομένως συσσωρεύεται στους χολινεργικούς υποδοχείς. Η 

ακετυλοχολίνη δεσμεύεται τόσο στους μουσκαρινικούς όσο και στους νικοτινικούς υποδοχείς. 

Οι μουσκαρινικοί και οι νικοτινικοί υποδοχείς είναι κατανεμημένοι στο ανθρώπινο σώμα όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Κατανομή Μουσκαρινικών και Νικοτινικών υποδοχέων στο ανθρώπινο σώμα 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΝΕΥΡΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αυτόνομα Γάγγλια 

(Συμπαθητικά και 

Παρασυμπαθητικά) 

Νευρομυϊκή 

Σύναψη 

Παρασυμπαθητικές 

Νευροεπιτελεστικές 

Συνάψεις (αδένες, 

λείες μυϊκές ίνες) 

Μυελός των 

επινεφριδίων 

 

Νικοτινικοί και 

Μουσκαρινικοί 

Νικοτινικοί Νικοτινικοί Μουσκαρινικοί Νικοτινικοί 
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Το χολινεργικό σύνδρομο εμφανίζεται κλινικά με από δύο ακρωνύμια DUMB3ELS3 (Διάρροια-

Diarrhea, Απώλεια ούρων-Urination, Μύση-Miosis, Βρογχόσπασμο-Bronchospasm, 

Βρογχόρροια-Bronchorrhea, Βραδυκαρδία-Bradydardia, Εμετός-Emesis, Δακρύρροια-

Lacrimation, Σιελόρροια-Salivation και Εφίδρωση-Sweating) και/ή το MTWHF (Μυδρίαση-

Mydriasis, Αδυναμία-Weakness, Υπερτασική Αιχμή-Hypertension και Μυϊκούς σπασμούς-

Fasciculations), από το περιφερικό νευρικό σύστημα. Από το κεντρικό νευρικό σύστημα το 

χολινεργικό σύνδρομο εμφανίζεται με το ακρωνύμιο C3 (Σύγχυση-Confusion, Σπασμοί-

Convulsion, Κώμα-Coma)  

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την κλινική εικόνα του χολινεργικού συνδρόμου ανάλογα με 

την ανατομική κατανομή των υποδοχέων. 

Πίνακας: Σημεία και συμπτώματα του χολινεργικού συνδρόμου 

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

Μουσκαρινικοί Νικοτινικοί  

C3 
DUMBELS MTWHF 

 

3.3.8.1 Δράσεις ανά σύστημα 

3.3.8.2. Αναπνευστικό Σύστημα 

Η ενεργοποίηση των μουσκαρινικών υποδοχέων μπορεί να προκαλέσει ρινόρροια, βρογχόρροια 

και εισπνευστικό συριγμό που οφείλεται σε βρογχόσπασμο. Κατά την ακρόαση του πνεύμονα 

μπορεί να ανευρεθούν υγροί ρόγχοι, κυρίως εξαιτίας των πολλών εκκρίσεων. Η υποξαιμία 

προκαλεί αρχικά ταχύπνοια, αλλά λόγω καταστολής του κεντρικού νευρικού συστήματος 

ακολουθεί σημαντική αναπνευστική καταστολή με βραδύπνοια και τέλος αναπνευστική 

ανακοπή.  
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3.3.8.3. Κυκλοφορικό Σύστημα 

Το καρδιοαγγειακό σύστημα ρυθμίζεται στενά από την ισορροπία μεταξύ της δράσης του 

συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος. Το συμπαθητικό σύστημα είναι το 

«μαστίγιο» της καρδιάς, ενώ το παρασυμπαθητικό σύστημα είναι το «χαλινάρι» της καρδιάς. Η 

ενεργοποίηση των συνάψεων, των αυτόνομων γαγγλίων και του μυελού των επινεφριδίων 

προκαλεί ταυτόχρονα συμπαθητική και παρασυμπαθητική ενεργοποίηση. Αρχικά η 

συμπαθητική δράση υπερισχύει με φλεβοκομβική ταχυκαρδία και άλλες ταχυ-αρρυθμίες και 

υπέρταση. Όσο η δράση του συμπαθητικού μειώνεται παρατηρούνται περίοδοι ταχυκαρδίας 

και βραδυκαρδίας (συνήθως φλεβοκομβικής). Σε δεύερο χρόνο που η δράση του 

παρασυμπαθητικού ενισχύεται εμφανίζονται βραδυκαρδίες και βραδυαρρυθμίες.  

3.3.8.4. Νευρικό Σύστημα 

Το νευρικό σύστημα εμφανίζει το χολινεργικό σύνδρομο. Το χολινεργικό σύνδρομο εμφανίζεται 

κλινικά με από δύο ακρωνύμια DUMB3ELS3 (Διάρροια-Diarrhea, Απώλεια ούρων-Urination, 

Μύση-Miosis, Βρογχόσπασμο-Bronchospasm, Βρογχόρροια-Bronchorrhea, Βραδυκαρδία-

Bradydardia, Εμετός-Emesis, Δακρύρροια-Lacrimation, Σιελόρροια-Salivation και Εφίδρωση-

Sweating) και/ή το MTWHF (Μυδρίαση-Mydriasis, Αδυναμία-Weakness, Υπερτασική Αιχμή-

Hypertension και Μυϊκούς σπασμούς-Fasciculations), από το περιφερικό νευρικό σύστημα. Από 

το κεντρικό νευρικό σύστημα το χολινεργικό σύνδρομο εμφανίζεται με το ακρωνύμιο C3 

(Σύγχυση-Confusion, Σπασμοί-Convulsion, Κώμα-Coma)  

3.3.8.5. Δέρμα και επιθηλιακές μεμβράνες 

Το χολινεργικό σύνδρομο προκαλεί σημαντική εφίδρωση, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται και 

σπασμοί στους μύες του προσώπου και τη γλώσσα. Η μουσκαρινκή ενεργοποίηση οδηγεί σε 

σημαντική δακρύρροια. 

3.3.8.6. Γαστρεντερικό σύστημα 

Η μουσκαρινική ενεργοποίηση προκαλεί κοιλιακές κράμπες, ναυτία, εμετό και διάρροια.  
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3.3.8.7. Ήπαρ 

Το ήπαρ δεν επηρεάζεται άμεσα από το σύνδρομο. Λόγω της συμπαθητικής ενεργοποίησης και 

εξαιτίας της έκκρισης καταχολαμινών εμφανίζεται σημαντική υπεργλυκαιμία.  

3.3.8.8 Ουρογεννητικό σύστημα  

Απώλεια ούρων που οφείλεται σε ενεργοποίηση των μουσκαρινικών υποδοχέων27.  

3.3.9. Διαβρωτικά 

Τα διαβρωτικά μπορούν να καταταχθούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Τα οξέα, τις βάσεις και τα 

οξειδωτικά. Η έκθεση σε οξέα προκαλεί πηκτική νέκρωση που περιορίζει κάπως το βάθος του 

εγκαύματος. Όταν μια βάση συναντήσει κάποιο ιστό, προκαλεί υγρό έγκαυμα. Σε αντίθεση με 

τη νέκρωση που προκαλείται από τα εγκαύματα με τα οξέα, το έγκαυμα από μια βάση είναι 

πάντα βαθύτερο και  μεγαλύτερο καθώς δεν υπάρχει ο περιορισμός του πήγματος που 

προκαλέιται σε εγκαύματα από οξύ. Η υγρή νέκρωση καταστρέφει τους ιστούς με μια 

διαδικασία που ονομάζεται σαπωνοποίηση. Τα οξειδωτικά προκαλούν οξείδωση στα κυτταρικά 

συστατικά. Έκθεση του δέρματος σε οξειδωτικά προκαλεί βαθύ χημικό αλλά και θερμικό 

έγκαυμα, ενώ η συστηματική απορρόφηση των οξειδωτικών μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση 

αλλά και δημιουργία μεθαιμοσφαιρίνης. Ο Λευκός φωσφόρος που ανήκει στα οξειδωτικά είναι 

ένα εύφλεκτο υλικό που εκρήγνυται αυτόματα στον αέρα. Ο Λευκός φώσφορος μπορεί να 

απορροφηθεί συστηματικά και να προκαλέσει τόσο νεφρική όσο και ηπατική βλάβη. Κάποιοι 

ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε λευκό φώσφορο παρουσιάζουν καρδιαγγειακή κατάρριψη λόγω 

της υποογκαιμίας που προκαλείται από τα χημικά εγκαύματα αλλά λόγω της άμεσα 

καρδιοτοξικής του δράσης. Ο λευκός φώσφορος ασκεί μια ακόμα έμμεση δράση στο 

καρδιαγγειακό. Δεσμεύει το ασβέστιο προκαλώντας υπασβεστιαιμία που οδηγεί σε παράταση 

του QT και εμφάνιση πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας.  

                                                           
27 (Abdollahi M, Karami-Mohajeri S. A comprehensive review on experimental and clinical findings in intermediate 
syndrome caused by organophosphate poisoning. Toxicol Appl Pharmacol 2012;258(3):309-14) 
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3.3.9.1 Δράσεις ανά σύστημα 

3.3.9.2.Αναπνευστικό Σύστημα 

Τα διαβρωτικά αερολύματα, σκόνες και ομίχλες εναποτίθενται σε διάφορα σημεία του 

αεραγωγού, ανάλογα με τη διάμετρο των σωματιδίων τους. Σωματίδια με διάμετρο μικρότερη 

από 10 μικρά εισέρχονται βαθύτερα στον αεραγωγό. Επομένως οι συνέπειες στην υγεία, 

εξαρτώνται κατά πολύ από τη διάμετρο τους. Η εισπνοή διαβρωτικών προκαλεί έγκαυμα στον 

αεραγωγό με λαρυγγόσπασμο, βρογχόσπασμο και οίδημα.  

3.3.9.3. Κυκλοφορικό Σύστημα 

Το καρδιαγγειακό επηρεάζεται έμμεσα σε εκθέσεις σε διαβρωτικά, κυρίως λόγω της 

υπογκαιμίας που δημιουργείται από τα χημικά εγκαύματα. Αν τα διαβρωτικά εισπενυστούν 

μπορεί να προκαλέσουν υποξαιμία και αυτό οδηγεί σε έμμεση βλάβη της καρδιάς, που όπως 

έχει αναφερθεί πολλές φορές είναι όργανο με υψηλές ανάγκες σε οξυγόνο. Η υπογκαιμία και η 

υποξαμία μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε μυοκαρδιακή ισχαιμία. Η καρδιά προσπαθεί να 

αντιρροπήσει την υποξαιμία και την υπογκαιμία με ταχυκαρδία, αλλά μπορεί να αναπτύξει και 

ταχυ-αρρυθμίες, αλλά και ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες, όπως αναστροφή των κυμάτων 

Τ και ανάσπαση ή κατάσπαση του διαστήματος ST που υποδηλώνουν οξύ στεφανιαίο επεισόδιο. 

Σημαντική έθεση σε λευκό ΄φωσφορο μπορεί να προκαλέσει υποασβεστιαιμία που προκαλεί 

παράταση του διαστήματος QT και μπορεί να προκαλέσει πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, 

αλλά και αρνητική ινότροπη δράση28.  

3.3.9.4. Νευρικό Σύστημα 

Το νευρικό σύστημα επηρεάζεται μόνο έμμεσα από τα διαβρωτικά λόγω της υπογκαιμίας και 

υποξαιμίας. Οι δράσεις της υποξαιμίας στο νευρικό έχουν αναφερθεί πολλές φορές και μπορεί 

να καταλήξουν σε επιληπτικούς σπασμούς, κώμα και θάνατο. Ο λευκός φωσφόρος λόγω της 

υποασβεστιαιμίας μπορεί να προκαλέσει τετανία και επιληπτικές κρίσεις.  

                                                           
28 (Robinett DA, Shelton B, Dyer KS. Special considerations in hazardous material burns. J Emrg Med 
2010;39(5):544-53). 
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3.3.9.5. Δέρμα και επιθηλιακές μεμβράνες 

Τα οξέα προκαλούν πηκτικά θερμικά εγκαύματα ενώ οι βάσεις υγρά βαθιά σαπωνοποιημένα 

εγκαύματα. Τα οξειδωτικά μπορεί να προκαλέσουν βαθιά θερμικά εγκαύματα, αλλά και 

κυάνωση λόγω της μεθαιμοσφαιριναιμίας.  

3.3.9.6. Γαστρεντερικό Σύστημα 

Η κατάποση διαβρωτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον στοματοφάρυγγα, αλλά και χημικά 

εγκαύματα σε όλο το γαστρεντερικό σύστημα. Ρήξη του οισοφάγου και πενυμομεσοθωρακίτιδα 

έχουν επίσης αναφερθεί. Κατάποση πυκνού (10% συγκέντρωση) υπεροξειδίου του υδρογόνου 

μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα πνευμονική εμβολή από οξυγόνο.  

3.3.9.7. Ήπαρ 

Ο λευκός φωσφόρος είναι η μόνη ουσία που έχει άμεση επίδραση στο ήπαρ προκαλώντας 

ηπατική νέκρωση και ηπατική ανεπάρκεια.  

3.3.9.7. Ουρογεννητικό Σύστημα 

Τα περισσότερα διαβρωτικά δεν έχουν άμεση επίδραση στους νεφρούς. Η παρατεταμένη 

υποξαιμία και υπογκαιμία μπορεί να προκαλέσει οξεία σωληναριακή νέκρωση με οξεία νεφρική 

ανεπάρκεια. Ο λευκός φωσφόρος έχει άμεσες τοξικές δράσεις στο νεφρό προκαλώντας οξεία 

ακόμα και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.   

3.3.10. Υδρογονάνθρακες και αντικαθιστούμενοι υδρογονάνθρακες 

3.3.10.1. Τρόποι Έκθεσης 

Ο άνθρωπος μπορεί να εκτεθεί τοξικά σε υδρογονάνθρακες με τρείς τρόπους: με εισπνοή, μέσω 

του δέρματος και των επιθηλίων και με κατάποση. Οι περισσότεροι υδρογονάνθρακες έχουν 

σημαντικές πιέσεις ατμού, επομένως η πιθανότητα να εισπνευστούν είναι σημαντική. Η έκθεση 

σε ατμούς υδρογονανθράκων μπορεί να είναι θανατηφόρα σε περιπτώσεις εισπνοής σε 

κλειστούς μη αεριζόμενους χώρους. Η απορρόφηση από το δέρμα είναι σημαντικός τρόπος 

έκθεσης σε αρκετούς υγρούς υδρογονάνθρακες. Οι υγροί υδρογονάνθρακες μπορούν να 
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εισέλθουν στο δέρμα καθώς είναι μη πολωμένα ψημικά με ικανότητα διάχυσης στο λιπώδη 

ιστό. Ουσίες όπως είναι οι φαινόλες απορροφώνται  από το δέρμα ταχέως και μπορεί να 

οδηγήσουν σε συστηματική τοξικότητα και θάνατο. Η κατάποση υδρογονανθράκων είναι 

σπάνια και συνήθως αποτέλεσμα ατυχήματος σε παιδιά.  

3.3.10.2. Τοξικοδυναμική 

Οι τοξικοδυναμικές δράσεις των υδρογονανθράκων είναι οι ακόλουθες: 

 Οι ατμοί τους είναι απλά ασφυξιογόνα 

 Μειώνουν τον ουδό πρόκλησης κοιλιακών αρρυθμιών στο μυοκάρδιο, επομένως η 

καρδιά είναι περισσότερο ευάλωτη σε κοιλιακές ταχυκαρδίες. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας 

της έκκρισης ενδογενών κατεχολαμινών όπως είναι η αδρεναλίνη και η νορ-ανδρεναλίνη 

από τα επινεφρίδια.  

 Δρουν ως απλά αναισθητικά και μπορεί να προκαλέσουν μέθη και κώμα 

 Είναι τοπικά ερεθιστικά του δέρματος και των επιθηλίων προκαλώντας σοβαρές 

δερματικές βλάβες 

Επιπρόσθετα, όλοι οι υδρογονάνθρακες είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι και η ιδιότητά τους αυτή 

μπορεί να οδηγήσει τόσο σε θερμικά εγκαύματα όσο και σε πρόκληση τραύματος. Κάποιοι από 

αυτούς έχουν συγκεκριμένες τοξικότητες, όπως για παράδειγμα το n-εξάνιο που μπορεί να 

προκαλέσει περιφερική νευροπάθεια σε χρόνια έκθεση (ενώ κανένα άλλο ισομερές του εξανίου 

δεν διαθέτει αυτή την τοξθκή δράση). Ένα ακόμα παράδειγμα συγκεκριμένης τοξικότητας είναι 

η ανιλίνη που μπορεί να προκαλέσει μεθαιμοσφαιριναιμία και άμεση ηπατική βλάβη.   

3.3.10.3. Δράσεις ανά σύστημα 

3.3.10.4.Αναπνευστικό σύστημα 

Η έκθεση σε ατμούς και αναθυμιάσεις από υδρογονάνθρακες προκαλεί ασφυξία καθώς οι ατμοί 

αυτοί δουν ως απλά ασφυξιογόνα. Επομένως προκαλούν υποξαιμία και μπορεί να καταλήξουν 

και σε αναπνευστική ανακοπή σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί σε προηγούμενα κεφάλαια. 

Παρατεταμένη έκθεση σε υδρογονάνθρακες μεγάλων αλυσίδων μπορεί να προκαλέσει χημική 
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πνευμονίτιδα, που εκδηλώνεται με δύσπνοια, βήχα, παραγω΄γη πτυέλων και υποξαιμία. 

Υδρογονάνθρακες με μικρότερη αλυσίδα όπως το αιθάνιο, προπάνιο, μεθάνιο, βουτάνιο δεν 

προκαλούν χημική πνευμονίτιδα.  

3.3.10.5. Καρδιαγγειακό Σύστημα 

Η εισπνοή υδρογονανθράκων μειώνει το ουδό πρόκλησης κοιλιακών αρρυθμιών από το 

μυοκάρδιο, κάνοντας την καρδιά περισσότερη ευάλωτη σε κοιλιακές αρρυθμίες και σε κοιλιακή 

μαρμαρυγή. Ο μηχανισμός πρόκλησης είναι η ενδογενής παραγωγή κατεχολαμινών 

αδρεναλίνης, νορ-αδρεναλίνης και ντοπαμίνης. Οι διάφοροι υδρογονάνθρακες έχουν 

διαφορετική ικανότητα πρόκλησης αυτού του φαινομένου. Εξαιτίας της υποξαιμίας που 

προκαλούν κατά την εισπνοή μπορεί να οδηγήσουν και σε εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό 

όμοιες με αυτές που έχουν αναφερθεί στα ασφυξιογόνα. Οι φαινόλες μπορεί να προκαλέσουν 

τόσο καρδιακές αρρυθμίες όσο και καρδιακή ανεπάρκεια.  

3.3.10.6 Νευρικό Σύστημα 

Οι υδρογονάνθρακες μπορούν να προκαλέσουν γενική αναισθησία και ύπνωση που μπορεί να 

καταλήξει σε κώμα και τελικά θάνατο. Η υποξαιμία προκαλεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

αυτά που έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο των αερίων, δηλαδή αρχικά ευερεθιστότητα και 

κατόπιν καταστολή, επιληπτικούς σπασμούς και θάνατο. 

3.3.10.7. Δέρμα και επιθηλιακές μεμβράνες 

Οι υδρογονάνθρακες είναι διαλύτες και μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα και 

δερματίτιδα. Κυάνωση μπορεί να εμφανιστεί σε περιπτώσεις σοβαρής υποξαιμίας. Αν εκτεθούν 

οι οφθαλμοί προκαλείται ερεθισμός, δακρύρροια και οφθαλμικά έλκη. Η φαινόλη μπορεί να 

προκαλέσει εγκαύματα που δεν προκαλούν πόνο και είναι αποχρωματισμένα.  

3.3.10.8. Γαστρεντερικό Σύστημα 

Αν καταποθούν προκαλούν ναυτία εμετό και διάρροια. Η φαινόλη μπορεί να προκαλέσει 

τοπικές διαβρώσεις στο βλεννογόνο έλκη και κάποιες φορές και διάτρηση του γαστρεντερικού.  
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3.3.10.9. Ήπαρ 

Η χρόνια επαγγελματική έκθεση σε υδρογονάνθρακες έχει συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα 

τρανσαμινασών. Η ανιλίνη, η φαινόλη και το τετραχλωρίδιο του άνθρακα είναι κλασσικά 

ηπατοτοξικά. Η χρόνια έκθεση στο τετραχλωρίδιο μπορεί να προκαλέσει και λιπώδη διήθηση 

του ήπατος.  

3.3.10.10 Ουρογεννητικό Σύστημα 

Η υποξαιμία που πορκαλούν από την εισπνοή μπορεί να καταλήξει σε οξεία σωληναριακή 

νέκρωση και νεφρική ανεπάρκεια. Η βενζιδίνη είναι γνωστό καρκινογόνο της ουροδόχου 

κύστης.  

3.4 Bιολογικά και ραδιολογικά και χημικά όπλα) 

Α. Εισαγωγή-Ιστορική Αναδρομή 

Οι σύγχρονοι όροι τοξικό και τοξίνη έχουν αρχαίες ρίζες. Κάποιοι αποδίδουν τον όρο στους 

αρχαίους Έλληνες να προέρχεται από την λέξη τόξον και άλλοι στους Πέρσες από τη λέξη taxa 

που επίσης σημαίνει τόξο. Η ορολογία φαίνεται να προέρχεται από την τακτική των αρχαίων 

χρόνων να εμποτίζουν τα βέλη των τόξων με δηλητήρια για να τα κάνουν περισσότερο 

θανατηφόρα. Η πρώτη ιστορική αναφορά στην εισαγωγή δηλητηρίου σε οπλικό σύστημα 

αναφέρει το δηλητήριο ακονιτίνη που προέρχεται από το φυτό Aconitum. Η πρώτη προσπάθεια 

νομικής ρύθμισης χρήσης του φυτού αποδίδεται στην αρχαία Ρώμη, όπου η καλλιέργεια του 

φυτού απαγορεύτηκε με την ποινή του θανάτου για τους παραβάτες. Η χρήση χημικών και 

βιολογικών όπλων έχει στιγματιστεί από την αρχαιότητα. Ο Θουκυδίδης στην περιγραφή των 

γεγονότων του Πελοπονησιακού πολέμου, περιγράφει την επιδημία που προκλήθηκε στους 

Αθηναίους από τους Σπαρτιάτες και που τελικά οδήγησε σε θάνατο χιλιάδες Αθηναίους. Παρά 

το γεγονός ότι τελικά η Σπάρτη κέρδισε τον πόλεμο, η φήμη της στιγματίστηκε από το γεγονός. 

Η χρονολογική σειρά γεγονότων χρήσης τόσο των χημικών, βιολογικών όσο και πυρηνικών τόσο 

ως αποτέλεσμα πολέμου, ατυχήματος ή και τρομοκρατικής επίθεσης έχουν περιγραφεί με 

χρονολογική σειρά. Ειδικότερα για τα χημικά στη σύγχρονη ιστορία αναφέρεται η πρώτη 
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προσπάθεια επιβολής περιορισμών στη χρήση των χημικών και βιολογικών όπλων από το 

πρωτόκολλο της Γενεύης το 1925, αλλά υπάρχουν αναφορές ήδη από το 1935 για χρήση χημικών 

όπλων από την Ιταλία στην Αιθιοπία μόλις 10 χρόνια μετά, το 1935. Την περίοδο 1981-1988, 

χρησιμοποιήθηκαν αέριο μουστάρδας και νευροπαραλυτικά αέρια στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, 1995 

πραγματοποιήθηκε τρομοκρατική επίθεση με αέριο Σαρίν στο μετρό του Τόκιο, ενώ μόλις το 

2004 ανιχνεύτηκε Ρικίνη σε γραφείο Γερουσιαστή στην Ουάσιγκτον.  Αναφορικά με τα βιολογικά 

όπλα παρά την απαγόρευση της Γενεύης 101925, αλλά και το Συνέδριο του 1972 που 

απαγόρευσε τη χρήση βιολογικών όπλων σε περιπτώσεις πολέμου, κάποιες χώρες στη δεκαετία 

του 1990 ανέπτυξαν βιολογικά όπλα. Το 2001 έγινε τρομοκρατική επίθεση με άνθρακα μέσω 

των ταχυδρομείων των ΗΠΑ. Στο περιστατικό αυτό, 22 άνθρωποι μολύνθηκαν, 5 πέθαναν και 

πάνω από 10.000 άνθρωποι πήραν προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή για 2 χρόνια. Αναφορικά 

με τα πυρηνικά όπλα μετά την χρήση της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι το 

1945, δεν έχουν καταγραφεί άλλες πολεμικές χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, παρά το γεγονός 

ότι τα προγράμματα πυρηνικών όπλων συνεχίζονται και επεκτείνονται σε διάφορες χώρες. 

Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας αναπτύσσονται ραγδαία ανά τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί ατυχήματα σε αυτές τις δομές, Δύο παραδείγματα είναι το 

ατύχημα του 1986 στο Τσέρνομπιλ και το 2011 στη Ιαπωνία, όπου ο σεισμός στην περιοχή 

Tokohu οδήγησε σε τσουνάμι που προκάλεσε την καταστροφή 3 πυρηνικών αντιδραστήρων29.     

Β. Ορισμοί της Τοξικής Τρομοκρατίας 

Η τοξική τρομοκρατία είναι η χρήση χημικών, βιολογικών, πυρηνικών παραγόντων και 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών για επίθεση σε κάποιο πληθυσμό με σκοπό την πρόκληση 

νοσηρότητας ή και θνητότητας του πληθυσμού. Η τοξική τρομοκρατία είναι είτε εγκληματική 

ενέργεια είτε είναι πολεμική πρακτική.  

Β.1. Χημική Τρομοκρατία 

                                                           
29 (U.S. Terrorism and Other Public Emergencies. A reference guide for Media. Kindle, 2020, USA) 
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Η χημική τρομοκρατία μπορεί να περιλαμβάνει την ηθελημένη απελευθέρωση χημικών ουσιών 

(όπως οι ουσίες που προκαλούν τα σύνδρομα που έχουν αναφερθεί) είτε ουσιών που έχουν 

αναφερθεί ως χημικά όπλα. Τα χημικά όπλα περιλαμβάνουν τα νευροπαραλυτικά αέρια, το 

κυάνιο και τα κυανιούχα μεταξύ άλλων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας: Τα έξι κύρια είδη χημικών παραγόντων 

Κατηγορία Ειδικά ονόματα Σημαντικότερα κλινικά 

αποτελέσματα 

Αντίδοτα 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν το 

Νευρικό Σύστημα 

Tabun Χολινεργική Κρίση 

Παράλυση 

Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

Κώμα 

 

Πραλιδοξίμη 

Ατροπίνη 

Sarin 

Soman 

VX 

Παράγοντες που 

προκαλούν 

φλύκταινες 

Lewisite Φλύκταινες 

Χημικά εγκαύματα του 

δέρματος και των επιθηλίων 

BAL (British-Anti—

Lewisite) για χρήση 

μόνο στο Lewisite 

Mustard “gas” 

Οξίμη του 

Φωσγενίου 

 

Κυανίδια 

Υδροκυανίδιο Κυτταρική Ασφυξία 

Αναερόβιος μεταβολισμός 

Γαλακτική οξέωση 

Καρδιαγγειακή κατάρριψη  

Δυσλειτουργία ΚΝΣ 

Επιληψία 

Κώμα 

Νιτρώδες Αμύλιο 

Νιτρώδες Νάτριο 

Θειοθεϊκό Νάτριο 

Υδροξυκοβολαμίνη 

Χλωριούχο 

Κυανογόνο 
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Παράγοντες που 

επηρεάζουν το 

Αναπνευστικό 

Φωσγένιο 

(Ερεθιστικό 

Αέριο) 

Σύνδρομο Οξείας 

Αναπνευστικής Δυσχέρειας 

Υποξαιμία 

Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

 

Δεν υπάρχει 

Παράγοντες 

καταστολής 

αναταραχών 

(δακρυγόνα αέρια) 

CN  

Ερεθισμός του δέρματος και 

των επιθηλίων 

Δακρύρροια 

 

 

Δεν υπάρχει 

CS 

Παράγοντες 

ακινητοποίησης 

ΒΖ Αντοχολινεργικό σύνδρομο Φυσοστιγμίνη 

Καρφεντανίλη Σύνδρομο Οπιοειδών  Ναλοξόνη 

 

Β.2. Βιολογική Τρομοκρατία 

Η βιολογική τρομοκρατία ορίζεται ως η χρήση ή ως η απειλή χρήσης βιολογικών παραγόντων 

για πρόκληση πανικού ασθένειας ή και θανάτου. Υπάρχουν 3 τρόποι ταξινόμησης των 

βιολογικών παραγόντων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ενέργεια επίθεσης. Οι βιολογικοί 

παράγοντες μπορεί να καταταχθούν ανάλογα με το: 

 Αν είναι ιοί, βακτήρια ή τοξίνες,  

 Αν είναι θανατηφόρα ή αν προκαλούν σωματική βλάβη που ακινητοποιεί  

 Από την κατάταξη  του Center of Disease Control (CDC) σε Κατηγορίες Α, Β και Γ. 

Οι παράγοντες της Κατηγορίας Α θα προκαλέσουν την μεγαλύτερη δυνατή βλάβη σε έναν 

ευπαθή πληθυσμό, αν απελευθερωθούν ηθελημένα. Οι παράγοντες της Κατηγορίας Β θα 

προκαλέσουν σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα, αλλά δεν θα προκαλέσουν τόση πίεση στο 
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σύστημα υγείας όσο οι παράγοντες κατηγορίας Α. Στην κατηγορία Γ εντάσσονται τα αναδυόμενα 

παθογόνα ή οι γενετικά τροποποιημένοι παράγοντες.   

Β.3. Πυρηνική Τρομοκρατία  

Υπάρχουν πέντε μέθοδοι πραγματοποίησης κάποιας επίθεσης με ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή 

πυρηνική ενέργεια. Αυτές είναι: 

 Με συσκευή έκθεσης (συνήθως πηγή παραγωγής ακτίνων Γάμα) 

 Με συσκευή διάχυσης (είτε με έκρηξη σε συνδυασμό με ραδιενεργή επιμόλυνση, είτε με 

διάχυση ραδιενεργών ουσιών με ψεκαστήρες) 

 Με σαμποτάζ πυρηνικού αντιδραστήρα (συνήθως με καταστοφή του συστήματος ψύξης) 

 Με αυτοσχέδια πυρηνική συσκευή 

 Με χρήση πυρηνικού όπλου 

Ένας πρακτικός τρόπος κατάταξης του μεγέθους και του εύρους αυτών των συμβάντων είναι 

το INES (International Nuclear and Radiological Event Scale), Με διαβάθμιση συμβάντος από 

0 έως 7. Μηδέν είναι η απουσία συμβάντος ενώ ο αριθμός 7 αντιστοιχεί στο μέγιστο δυνατό 

μέγεθος και εύρος.   

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν το Νευρικό Σύστημα 

Γ.1. Τρόποι έκθεσης 

Οι τρόποι έκθεσης του ανθρώπου σε αυτούς τους παράγοντες είναι η εισπνοή, μέσω του 

δέρματος και των επιθηλιακών μεμβρανών και μέσω κατάποσης.  

Γ.1.1. ΕΙΣΠΝΟΗ 

Κάποιοι παράγοντες όπως το Tabun, Sarin, Soman και Cyclosarin είναι υγρά υψηλής 

πτητικότητας σε φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος. Ο συνηθέστερος τρόπος έκθεσης στα 

πολύ πτητικά υγρά είναι η εισπνοή, ενώ σε παράγοντες όπως το VX η έκθεση μέσω εισπνοής 
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είναι λιγότερο πιθανή καθώς έχει πολύ χαμηλότερη πτητικότητα. Η απορρόφηση ενός τέτοιου 

παράγοντα μετά από εισπνοή συμβαίνει σε δευτερόλεπτα. Πολλοί παράγοντες μπορούν να 

επηρεάσουν τη εισπνεόμενη δόση των παραγόντων αυτών. Η συνάρτηση συγκέντρωσης-χρόνου 

(Ct) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ποσότητα του αερίου στο οποίο έχει εκτεθεί ο 

ασθενής. Το Ct ισούται με τη συγκέντρωση της ποσότητας της ουσίας στον αέρα σε mg/m3 επί 

το χρόνο έκθεσης σε λεπτά. Ο όρος LCt50 είναι το Ct που μπορεί να προκαλέσει σκοτώσει το 

50% των εκτιθέμενων θυμάτων, ενώ το ICt50 είναι το Ct που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές 

βλάβες στο 50% των εκτεθειμένων θυμάτων. Στις περισσότερες ουσίες οι διαφορές μεταξύ των 

τιμών του LCt50 και του ICt50 είναι εξαιρετικά μικρές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μικρή 

αύξηση είτε στη συγκέντρωση που εισπνέεται είτε στο χρόνο που εισπνέεται η ουσία μπορεί να 

καταστεί θανατηφόρα.  

Γ.1.2. ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΗΛΙΑ 

Όλοι οι νευρικοί παράγοντες μπορεί να απορροφηθούν τοπικά. Όσο πιο πτητικό είναι ένα αέριο 

τόσο μεγαλύτερη δόση απαιτείται τοπικά για να προκληθεί τοξικότητα.Ουσίες όπως το Tabun 

και το Sarin εξατμίζονται πριν καν ακουμπήσουν το δέρμα. Από την άλλη μεριά η ουσία VX 

μπορεί να απορροφηθεί αποτελεσματικά μέσω του δέρματος ακόμα και με ελάχιστο χρόνο 

εφαρμογής. Το LD50 για το δέρμα (η δόση που αν εφαρμοστεί στο δέρμα θα προκαλέσει θάνατο 

στο 50% των εκτιθέμενων θυμάτων) είναι μόλις 10 mg.  

Ο ρουχισμός που έχει ψεκαστεί με κάποιον νευρογενή παράγοντα είτε μπορεί να δράσει ως 

προστατευτικός φραγμός μεταξύ του δέρματος του θύματος και του παράγοντα είτε μπορεί να 

προάγει τη συνεχιζόμενη έκθεση στο δέρμα αν τα ρούχα είναι υγρά. Ακόμα και σε περιπτώσεις 

που έχει πραγματοποιηθεί επαρκής καθαρισμός και απολύμανση του δέρματος, η απορρόφηση 

συνεχίζεται σε βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος. Και οδηγεί συνήθως σε καθυστερημένη 

έναρξη των συμπτωμάτων, σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και 18 ώρες μετά την έκθεση. Η 

απορρόφηση από το δέρμα εξαρτάται επίσης από την περιοχή του σώματος που έχει εκτεθεί. 

Έκθεση σε περιοχές με υψηλή αιμάτωση οδηγούν σε ταχύτερη απορρόφηση περισσότερης 

τοξικής ουσίας. Τέλος η θερμοκρασία του περιβάλλοντος επηρεάζει την απορρόφηση. 
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Υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνουν την απορρόφηση επειδή προκαλούν 

περιφερική αγγειοδιαστολή30.  

Γ.1.3. ΚΑΤΑΠΟΣΗ 

Δεν είναι συνηθισμένος τρόπος έκθεσης εκτός από τις ελάχιστες πιθανότητες που υπάρχουν αν 

καταποθούν μερικά σταγονίδια από τη συσκευή ψεκασμού του παράγοντα. Όπως και με τη 

δερματική έκθεση, η έναρξη των συμπτωμάτων καθυστερεί αλλά χαρακτηρίζεται από αιφνίδια 

έναρξη συμπτωμάτων.  

Γ.2. Τοξικοδυναμική και επιπτώσεις στην υγεία 

Οι παράγοντες αυτοί είναι αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης, η οποία με τη σειρά της 

απενεργοποιεί τον νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη. Σε περιπτώσεις που η 

ακετυλοχολινεστεράση έχει ανασταλεί, η ακετυλοχολίνη δεν μπορεί να αποδομηθεί και 

επομένως συσσωρεύεται στους χολινεργικούς υποδοχείς. Η ακετυλοχολίνη δεσμεύεται τόσο 

στους μουσκαρινικούς όσο και στους νικοτινικούς υποδοχείς. Οι μουσκαρινικοί και οι νικοτινικοί 

υποδοχείς είναι κατανεμημένοι στο ανθρώπινο σώμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Κατανομή Μουσκαρινικών και Νικοτινικών υποδοχέων στο ανθρώπινο σώμα 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΝΕΥΡΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αυτόνομα Γάγγλια 

(Συμπαθητικά και 

Παρασυμπαθητικά) 

Νευρομυϊκή 

Σύναψη 

Παρασυμπαθητικές 

Νευροεπιτελεστικές 

Συνάψεις (αδένες, 

λείες μυϊκές ίνες) 

Μυελός των 

επινεφριδίων 

 

Νικοτινικοί και 

Μουσκαρινικοί 

Νικοτινικοί Νικοτινικοί Μουσκαρινικοί Νικοτινικοί 

                                                           
30 (Sidell FR, Borak J. Chemical warfare agents: II. Nerve agents. Ann Emerg Med 1992;21(7): 865-71) 
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Το χολινεργικό σύνδρομο εμφανίζεται κλινικά με από δύο ακρωνύμια DUMB3ELS3 (Διάρροια-

Diarrhea, Απώλεια ούρων-Urination, Μύση-Miosis, Βρογχόσπασμο-Bronchospasm, 

Βρογχόρροια-Bronchorrhea, Βραδυκαρδία-Bradydardia, Εμετός-Emesis, Δακρύρροια-

Lacrimation, Σιελόρροια-Salivation και Εφίδρωση-Sweating) και/ή το MTWHF (Μυδρίαση-

Mydriasis, Αδυναμία-Weakness, Υπερτασική Αιχμή-Hypertension και Μυϊκούς σπασμούς-

Fasciculations), από το περιφερικό νευρικό σύστημα. Από το κεντρικό νευρικό σύστημα το 

χολινεργικό σύνδρομο εμφανίζεται με το ακρωνύμιο C3 (Σύγχυση-Confusion, Σπασμοί-

Convulsion, Κώμα-Coma)  

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την κλινική εικόνα του χολινεργικού συνδρόμου ανάλογα με 

την ανατομική κατανομή των υποδοχέων. 

 

Πίνακας: Σημεία και συμπτώματα του χολινεργικού συνδρόμου 

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

Μουσκαρινικοί Νικοτινικοί  

C3 
DUMBELS MTWHF 

 

Δ. Βιολογικός πόλεμος και τρομοκρατία 

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι εξαιρετικά ελκυστικοί τρόποι πρόκλησης σοβαρής βλάβης σε 

ένα πληθυσμό καθώς δεν απαιτούν την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για να 

παρασκευαστούν, Οι περισσότερες τοξίνες ανευρίσκονται στη φύση, ενώ η καλλιέργεια 

βακτηριδίων δεν απαιτεί εξεζητημένο εξοπλισμό. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα συζητηθούν 

τα νοσήματα που κατατάσσονται ως κατηγορία Α από το CDC.  

Δ.1. Ευλογιά 
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Η ευλογιά προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 

την εκρίζωση της ευλογιάς το 1980 εξαιτίας του πολύ αποτελεσματικού προγράμματος 

εμβολιασμού. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα καταθετήρια του ιού παγκόσμια, που 

φυλάσσουν τον ιό σε περίπτωση μιας νέας επιδημίας, η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ο ιός 

της ευλογιάς ως βιολογικός παράγοντας πολέμου ή τρομοκρατίας έχει οδηγήσει τον CDC να τον 

διατηρήσει στους παράγοντες κατηγορίας Α. Μετά από έκθεση στον ιό η περίοδος επώασης 

είναι 12 μέρες (εύρος 7-19 μέρες). Κατά την περίοδο επώασης τα άτομα δεν είναι μολυσματικά. 

Η περίοδο επώασης ακολουθείται από την πρόδρομη περίοδο που έχει διάρκεια 2-4 μέρες. Οι 

κλινικές εκδηλώσεις έχουν αιφνίδια έναρξη με κακουχία, υψηλό πυρετό ρίγη και κεφαλαλγίες, 

ενώ 15% των ασθενών εμφανίζουν ντελίριο σε αυτό το πρόδρομο στάδιο και άλλο ένα 10% 

εμφανίζει ερύθημα που μπορεί να διαρκέσει 4 μέρες. Μετά την πρόδρομη περίοδο εμφανίζεται 

το εξάνθημα στο πρόσωπο στα αντιβράχια και στα χέρια, το οποίο εξελίσσεται σε φλύκταινα και 

διαρκεί περίπου 5 μέρες. Ακολούθως εμφανίζεται μια μίξη φλύκταινων και εφελκιδοποίησης 

που επίσης διαρκεί 5 μέρες, ενώ τελικά απομένει μόνο η εφελκιδοποίηση που διαρκεί ακόμα 6 

μέρες. Η ασθένεια παραμένει μεταδοτική σε όλη αυτή τη φάση, και η μολυσματικότητα 

εξαφανίζεται με τη λύση των εφελκίδων. Στον αεραγωγό μπορεί να παρατηρηθούν εξανθήματα 

που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του ασθενή αλλά αποτελούν πηγή μολυσματικού 

αερολύματος. Από το αναπνευστικό μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 

δυσχέρειας (συχνότερα στον αιμορραγικό τύπο τη ευλογιάς) περιστασιακά βρογχίτιδα και 

σπάνια πνευμονία. Το καρδιαγγειακό επηρεάζεται μόνο έμμεσα από τον ιό λόγω της 

υπογκαιμίας (από τις εκτεταμένες βλάβες στο σώμα και την απώλεια υγρών από τον πυρετό) 

και από σηπτική καταπληξία. Από το κεντρικό νευρικό σύστημα η εγκεφαλίτιδα είναι μάλλον 

σπάνια, αλλά η σηπτική καταπληξία μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και 

θάνατο31.  

 

                                                           
31 (Albert MR, Ostheimer KG, Breman JG. The last smallpox epidemic in Boston and the vaccination controversy., 
1901-1903. N Engl J Med 2001;344(5):375-9) 
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Δ.2. Άνθρακας 

Ο βάκιλος του άνθρακα είναι ένα gram-Θετικό βακτήριο που έχει την ικανότητα να δημιουργεί 

σπόρους. Οι σπόροι του άνθρακα είναι η κύρια μολυσματική μορφή του άνθρακα, παραμένουν 

σταθεροί στο χώμα και στο νερό για πολλά χρόνια και είναι σχετικά ανθεκτικοί στο φως του 

ήλιου, τη ζέστη και τα αντισηπτικά. Κατά τη φυσική του πορεία ο άνθρακας μολύνει κατά κύριο 

λόγο φυτοφάγα ζώα. Στους ανθρώπους η νόσος μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τριχών, σάρκας, 

αίματος ή κόπρανα μολυσμένων ζώων. Η νόσος εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω 

δερματικών βλαβών που οδηγούν σε λύση της συνέχειας του δέρματος, μέσω εισπνοής ή από 

την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς. Ο σημαντικότερος 

τρόπος επίθεσης με άνθρακα είναι από τη διάχυση σπόρων που μολύνουν τον άνθρωπο μέσω 

της εισπνοής. Ο άνθρακας μπορεί να εκδηλωθεί με 3 κλινικά σύνδρομα που σχετίζονται με τον 

τρόπο της έκθεσης, το δερματικό, το εισπνευστικό και το γαστρεντερικό. Η δερματική μορφή 

του άνθρακα εκδηλώνεται συνήθως στα χέρια και στα αντιβράχια ατόμων που έχουν εκτεθεί σε 

ζώα ή προϊόντα ζώων που είναι μολυσμένα. Η δερματική εκδήλωση της νόσου ξεκινάει ως 

ανώδυνη ερυθρή ανέγερση του δέρματος που μετατρέπεται σε ορώδη φλύκταινα. Η φλύκταινα 

τελικά εσχαροποείται με την εσχάρα να έχει ένα έντονο μαύρο χρώμα. Αυτή η δερματική 

αλλοίωση μερικές φορές μπορεί να μετατραπεί σε συστηματική λοίμωξη αν δεν θεραπευτεί 

επαρκώς. Ο άνθρακας από το γαστρεντερικό είναι εξαιρετικά σπάνιος στους ανθρώπους. Η 

εισπνοή του άνθρακα προκαλεί πολύ σοβαρή νόσο. Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από μια 

έως έξι μέρες, και η συμπτωματολογία είναι συνήθως σταδιακή και μη ειδική. Στα πρώιμα 

στάδια της νόσου εμφανίζεται κακουχία, κόπωση με ή χωρίς παραγωγικό βήχα. Αυτή η 

πρόδρομη φάση ακολουθείται από μια περίοδο σημαντικής βελτίωσης που διαρκεί δύο με τρεις 

ημέρες και στη συνέχεια εμφανίζονται αιφνίδια σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, 

κυάνωση και καταπληξία. Θανατηφόρα σηψαιμία μπορεί να ακολουθήσει το σύνδρομο της 

οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Περίπου 50% των ασθενών μπορεί να εμφανίσουν 

αιμορραγική μηνιγγίτιδα. Τα πρόσφατα γεγονότα του 2001 με την τρομοκρατική επίθεση με 

άνθρακα έδειξαν ποσοστά θανάτου που έφταναν το 45%. Αυτό όμως σημαίνει ότι 55% 
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θεραπεύτηκε πλήρως με την κατάλληλη αγωγή, επομένως ο άνθρακας δεν θα πρέπει να 

θεωρείται μια εξ’ αρχής θανατηφόρα ασθένεια32.  

Δ.3 Αλλαντίαση 

Οι τοξίνες που προέρχονται από το Clostridium Botulinum προκαλούν τη νόσο που ονομάζεται 

αλλαντίαση. Το κλωστηρίδιο είναι ένας gram αρνητικό βάκιλος που παράγει σπόρους. Οι τοξίνες 

που παράγει έχουν καταταγεί στις ακόλουθες κατηγορίες από A έως G, αλλά όλες ασκούν τον 

ίδιο μηχανισμό δράσης.  Ο σπόροι του βακτηριδίου ανευρίσκονται παντού, αλλά τοξίνες 

παράγει μόνο η βακτηριακή μορφή, η οποία αναπτύσσεται σε αναερόβιες συνθήκες. Υπάρχουν 

έξι είδη αλλαντίασης:η σχετιζόμενη με τροφές, η παιδική, η σχετιζόμενη με τραυματισμό, η 

ακαθόριστης ταξινόμησης, η ακούσια και η εισπνεόμενη με τις πρώτες τρεις να αποτελούν την 

ενδημική μορφή της νόσου. Σε περιπτώσεις τοξικής τρομοκρατίας οι τοξίνες του κλωστηρίδιου 

μπορούν να μεταφερθούν με αερογενώς ή να μολύνουν φαγητό ή και αρδευτικά δίκτυα. Με την 

εισπνοή, αυτές οι τοξίνες προκαλούν την ίδια κλινική εικόνα όπως και με την τροφογενή μορφή 

της νόσου. Οι τοξίνες του κλωστηριδίου είναι οι πλέον ισχυρές τοξίνες που είναι γνωστές στον 

άνθρωπο. Και απαιτείται μόλις 0.001 μg ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους για να θανατώσει 

το 50% των πειραματόζωων (LD50). Η τοξίνη του κλωστηριδίου αποτελείται από δυο 

πολυπεπτιδικές υπομονάδες (διαθέτει δηλαδή 2 αλυσίδες, την Α και την Β αλυσίδα). Η Β 

αλυσίδα ενώνεται με υποδοχείς στους άξονες των κινητικών νευρώνων. Η τοξίνη 

προσλαμβάνεται από τον άξονα του νευρικού κυττάρου, όπου η Α αλυσίδα αναστέλλει την 

απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης προσυναπτικά εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργεία της 

νευρομυϊκής σύναψης. Βελτίωση μπορεί μόνο να παρατηρηθεί με τη δημιουργία νέου άξονα 

που μπορεί να χρειαστεί μήνες ή χρόνια. Αυτός ο προσυναπτικός αποκλεισμός αναστέλλει τόσο 

τους νικοτινικούς όσο και τους μουσκαρινικούς υποδοχείς. Αυτός ο αποκλεισμός προκαλεί 

παράλυση τόσο στα εγκεφαλικά νεύρα όσο και στους σκελετικούς μύες με κατιόντα φορά από 

το κεφάλι προς τα πόδια. Τα πρώτα συμπτώματα της αλλαντίασης εμφανίζονται 12 με 36 ώρες 

μετά την αρχική έκθεση. Η βλάβη στα εγκεφαλικά νεύρα είναι η πρώτη κλινική εκδήλωση του 

                                                           
32 (Bales ME, Dannenberg AL, Brachman PS, Kaufman AF, Ashfold DA. Epidemiologic response to anthrax 
outbreaks: field investigations, 1950-2001. Emerg Infect Dis.2002;8:1163-74). 
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συνδρόμου με πρώτο σύμπτωμα το θάμπος της όρασης και πρώτα σημεία τη μυδρίαση, τη 

φωτοφοβία της διπλωπία και τη βλεφαρόπτωση. Δυνητικά όλα τα νεύρα των εγκεφαλικών 

συζυγιών μπορούν να δώσουν σημεία και συμπτώματα όπως η δυσαρθρία, η δυσφωνία και η 

δυσφαγία. Συμμετρική χαλαρή παράλυση παρατηρείται κατά την πρόοδο της νόσου. Ο ασθενής 

αδυνατεί να διατηρήσει ανοικτό τον αεραγωγό του καθώς η τοξίνη εμποδίζει την έκλυση του 

αντανακλαστικού του ανοικτού αεραγωγού. Καθώς οι μύες της αναπνοής εμπλέκονται στην 

πρόοδο της νόσου ο ασθενής παρουσιάζει σημαντική αναπνευστική ανεπάρκεια και υποξαιμία 

με όλα τα επακόλουθά της που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Τα αισθητικά 

νεύρα δεν επηρεάζονται όπως και δεν υπάρχει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Το αντίδοτο που ονομάζεται αντιτοξίνη της αλλαντίασης μπορεί μόνο να αδρανοποιήσει τοξίνες 

που δεν έχουν ακόμα δεσμευτεί σε περιφερικά νεύρα, κατά συνέπεια θα πρέπει να χορηγείται 

όσο νωρίτερα γίνεται33. 

Δ.4. Υερσίνια και χολέρα 

Η υερσίνια της χολέρας είναι gram αρνητικό βακτήριο της οικογένειας των εντεροκόκκων. Στη 

φυσική της μορφή η χολέρα είναι ζωονόσος με ενδιάμεσο ξενιστή για τον άνθρωπο τα τρωκτικά. 

Οι ψύλλοι που ζουν στα τρωκτικά μπορεί να μεταδώσουν τα βακτήρια στον άνθρωπο 

προκαλώντας τη βουβωνική πανώλ. Η βουβωνική πανώλη μπορεί να εξελιχθεί στη σηπτική 

πανώλη ή στην πνευμονική πανώλη. Η πνευμονική πανώλη θα ήταν η κύρια μορφή της νόσου 

αν υπήρχε αερογενής μεταφορά.  Η βουβωνική πανώλη εμφανίζεται αιφνίδια, μετά από 

περίοδο επώασης 2 έως 10 μέρες, με μη ειδικά συμπτώματα όπως είναι υψηλός πυρετός 

κακουχία, κεφαλαλγία, μυαλγίες, και μερικές φορές ναυτία και εμετό. Ταυτόχορνα ή μερικές 

μέρες μετά εμφανίζεται ο βουβωνικός λεμφαδένας. Συνυπάρχει ηπατο-σπληνομεγαλία και στο 

25% των ασθενών παρατηρούνται διάφορες δερματικές αλλοιώσεις όπως φυσαλίδες εσχάρες 

και φλύκταινες που συνήθως εμφανίζονται στις περιοχές ενοφθαμισμού της νόσου στον 

                                                           
33 .(Arnon SS, Schecter R, Inglesby TV, et al; Working Group on Civilian Biodefense. Botulinum toxin as a biological 
weapon: medical and public health management. JAMA 2001;285(8):2059-70) 



 
 
 

72 
 

άνθρωπο. Θετικές καλλιέργειες αίματος ανευρίσκονται στο 80% των ασθενών με βουβωνική 

πανώλη, αλλά μόλις το 20% των ασθενών θα οδηγηθεί σε σηπτική καταπληξία. 

Σε περίπτωση αιματογενούς διασποράς στη βουβωνική πανώλη ή ακόμα και σε ασθενείς που 

εμφανίζουν σηψαιμία χωρίς να συνυπάρχουν λεμφαδένες, τα συμπτώματα είναι ταυτόσημα με 

αυτά των υπολοίπως gram αρνητικών βακτηριδίων, δηλαδή υψηλός πυρετός, ρίγος, κακουχία, 

ναυτία, έμετος, διάρροια και πιθανά και υπόταση. Η σηψαιμία από υερσίνια της πανώλης 

μπορεί να προκαλέσει θρομβώσεις στα άκρα με νέκρωση και γάγγραινα και διάχυτη 

ενδαγγειακή πήξη.  

Η πνευμονική πανώλη είναι είτε πρωτογενής μέσω εισπνοής των βακτηριδίων είτε 

δευτερογενής. Μετά από περίοδο επώασης 2 έως 4 μέρες, εμφανίζονται αιφνίδια τα πρώτα 

συμπτώματα, όπως υψηλός πυρετός, τρόμος, κακουχία, μυαλγίες και μετά από 24 ώρες 

αιματηρά πτύελα. Τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό περιλαμβάνουν ναυτία εμετό 

διάρροια και κοιλιακό άλγος. Η θνητότητα της αθεράπευτής βουβωνικής πανώλης ανέρχεται 

στο 60%, ενώ της αθεράπευτης πνευμονικής ανέρχεται στο 100%34.  

Δ.5. Τουλαραιμία 

Η τουλαραιμία οφείλεται σε ένα gram αρνητικό κοκκοβάκιλο. Και η τουλαραιμία είναι ζωονόσος 

με ενδιάμεσους ξενιστές τα λαγόμορφα και τα ελάφια. Η μετάδοση στον άνθρωπο γίνεται με 

έντομα. Το μικρόβιο έχει γίνει ήδη βιολογικό όπλο από τη δεκαετία του 1950. Η περίοδος 

επώασης ποικίλει από 1 έως 21 μέρες με διάμεσο χρόνο επώασης τις 3-5 μέρες. Η τυφοειδής 

τουλαραιμία αποτελεί το 5 με 15% των φυσικά νοσούντων και εμφανίζεται κυρίως μετά από 

εισπνοή λοιμωδών αερολυμάτων, ή μετά από κατάποση ή ενδοδερμικής χορήγησης. Σε 

περιπτώσεις πολεμικής χρήσης βιολογικού όπλου με  τουλαραιμία, η μετάδοση θα γινόταν 

πιθανά αερογενώς. Σε αντίθεση με άλλες νόσους, η τουλαραιμία δεν σχετίζεται με 

λεμφαδενοπάθεια. Η νόσος χαρακτηρίζεται από πνευμονία, η οποία είναι αιφνίδια και 

                                                           
34 (Benedictow OJ. The black death 1346=1353: the complete history. Woodbridge (UK). Boydell Press, pp 454) 
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εμφανίζεται σε κάθε μορφή τουλαραιμίας. Η πνευμονία οδηγεί σε σοβαρή υποξαιμία με όλα τα 

συνακόλουθά της.  

Ε. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

Η ιοντίζουσα ακτινοβολία προέρχεται από μια ραδιενεργή πηγή. Αποτελείται από ενεργητικά 

σωματίδια (σωματίδια άλφα, σωματίδια βήτα ή νετρόνια) ή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια 

(ακτίνες Γάμμα ή ακτίνες Χ) που απογυμώνουν τα άτομα από ηλεκτρόνια και είναι υπεύθυνα 

για τη βιολογική βλάβη. Τα σωματίδια άλφα αποτελούνται από δύο πρωτόνια και δύο 

ηλεκτρόνια και μπορούν να μεταφερθούν μόλις 2.54 ως 7.62 εκατοστά στον αέρα και μόλις 

μερικά μικρά (microns) στο ζωντανό ιστό. Τα βήτα σωματίδια μπορεί να έχουν αρνητικό φορτίο 

(ηλεκτρόνια) ή θετικό φορτίο (ποζιτρόνια). Τα βήτα σωματίδια είναι υψηλής ενέργειας 

σωματίδια που εκλύονται από τον πυρήνα.   

Ε.1. Πυρηνική Ακτινοβολία και κυτταρική βλάβη 

Η ακτινοβολία καταστρέφει τα κύρια συστατικά του κυττάρου, πιο συγκεκριμένα την κυτταρική 

μεμβράνη, συμπλέγματα πρωτεϊνών και ειδικά το DNA προκαλώντας αποτελέσματα που μπορεί 

να κυμαίνονται από κυτταρική δυσλειτουργία μέχρι και κυτταρικό θάνατο. Η βλάβη που 

προκαλείται στα κύτταρα είναι άμεση μετά την έκθεση. Η βλάβη στα κύτταρα γίνεται μέσω δύο 

μηχανισμών του άμεσου και του έμμεσου. Ο άμεσος μηχανισμός είναι υπεύθυνος για το 20% 

της προκαλούμενης βλάβης και ο έμμεσος μηχανισμός για το 80%. Το DNA είναι ο κύριος στόχος 

της ακτινοβολίας. Ο άμεσος μηχανισμός προκαλεί ρήξη σε μια ή και στις δύο έλικες του DNA και 

σε κάποιες περιπτώσεις είναι θανατηφόρος για το κύτταρο. Ο έμμεσος μηχανισμός βλάβης 

οδηγεί σε κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξειδίου καθώς και ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου 

και υδρογόνου. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες και το ανιόν του υδροξειδίου καταστρέφουν το DNA. 

Η βλάβη του DNA μπορεί να επιδιορθωθεί, το DNA να τροποποιηθεί ή σε κάποιες περιπτώσεις 

το DNA να υποστεί θανατηφόρα βλάβη. Η βλάβη από ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει 

δοσομετρικά (ανάλογα με τη δόση) και στοχομετρικά αποτελέσματα (ανάλογα με τον στόχο), 

όπως φαίνεται στη συνέχεια: 
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Δοσομετρικά αποτελέσματα- Η δόση καθορίζει το αποτέλεσμα  

Πρέπει να υπερβαίνει τον οδό δόσης για: 

 Δερματικό Σύνδρομο από ακτινοβολία 

 Σύνδρομο οξείας έκθεσης στην ακτινοβολία με υποσύνδρομα 

o Αιμοποιητικό 

o Γαστρεντερικό 

o Νευροαγγειακό 

o Δερματικό 

Στοχομετρικά αποτελέσματα 

Τυχαία πιθανότητα οδηγεί σε Μετάλλαξη 

 Καρκινογένεση  

 Τερατογένεση 

Πιθανά μακροχρόνια αποτελέσματα μπορεί να εμφανιστούν 10 με 30 έτη μετά (καρκίνος) 

Ε.2. Σύνδρομο Οξείας έκθεσης στην ακτινοβολία 

Δύο πολύ συγκεκριμένες έννοιες σχετίζονται με το Σύνδρομο: το LD50 και ο κυτταρικός θάνατος. 

Έχουν διενεργηθεί πειράματα σε ζώα για τον καθορισμό της απαραίτητης δόσης που θα 

θανατώσει το 50% ενός πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο. Η δόση αυτή ορίστηκε ως LD50/30, 

δηλαδή η δόση της ακτινοβολίας που απαιτείται για να θανατωθεί το 50% των ζώων σε 30 

ημέρες. Στους ανθρώπους το LD50 απαιτεί περισσότερο χρόνο για να εκφραστεί και κατά 

συνέπεια στους ανθρώπους η θανατηφόρα δόση καθορίζεται από το LD50/60.  

Σε όρους ακτινοβολίας, ο κυτταρικός θάνατος ορίζεται ως η δόση που απαιτείται για να 

σταματήσει η κυτταρική διαίρεση και όχι για να θανατωθεί ένα συγκεκριμένο κύτταρο. Αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία στο αιμοποιητικό σύστημα, όπου ένα μόνο πρόδρομο κύτταρο μπορεί 
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να δημιουργήσει εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου 

εμφανίζονται στη συνέχεια: 

Δυνητικά όργανα στόχοι που επηρεάζονται με υψηλή δόση ακτινοβολία σε όλο το σώμα (ή 

σε σημαντικό μέρος του σώματος) 

 Αιμοποιητικό σύστημα 

 Γαστρεντερικό σύστημα 

 Νευροαγγειακό (καρδιαγγειακό και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) 

 Δέρμα 

Το σύνδρομο προϋποθέτει: 

 Υψηλή δόση > 100 CGy (100 rad) 

 Υψηλή ταχύτητα δόσης, συνήθως δευτερόλεπτα ή ώρες 

 Διαπερατή ακτινοβολία 

Το σύνδρομο εκδηλώνεται κλινικά σε 4 διακριτές φάσεις: 

1. Την πρόδρομη (πρώιμα σημεία και συμπτώματα) 

2. Τη λανθάνουσα (με κριτική μείωση των κυτταρικών πληθυσμών) 

3. Κρίσιμη νόσο (λοιμώξεις, αιμορραγία) 

4. Ανάνηψη ή θάνατο.  

Ε.2.1. Αιμοποιητικό Υποσύνδρομο 

Έκθεση σε υψηλής δόσης ακτινοβολία επηρεάζει πρώιμα το αιμοποιητικό σύστημα. Αρχικά 

παρατηρείται μια ταχεία μείωση των λεμφοκυττάρων (συνήθως ώρες μετά την έκθεση) και στη 

συνέχεια σημαντική μείωση των κοκκιοκυτάρων, των αιμοπεταλίων και μετά από δύο με 3 

μήνες των ερυθροκυττάρων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ανοσολογική ανεπάρκεια που οδηγεί 

σε λοιμώξεις, αιμορραγία, σημαντική αναιμία και περιορισμός της ικανότητας επούλωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων είναι εξαιρετικά καλός δείκτης της 
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δόσης της ακτινοβολίας και τελικά της πρόγνωσης. Σε περιπτώσεις που οι διαθέσιμοι πόροι 

επαρκούν τα λεμφοκύτταρα θα πρέπει να μετρούνται κάθε 6 με 8 ώρες. Η φυσιολογική τιμή των 

λεμφοκυττάρων είναι 2500 κύτταρα ανά mL. Αν ο συνολικός αριθμός λεμφοκυττάρων είναι 

μεγαλύτερος από 1200 τις πρώτες 48 ώρες μετά την έκθεση, ο ασθενής είναι απίθανο να έχει 

εκτεθεί σε θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας. Αν ο αριθμός των λεμφοκυττάρων κυμαίνεται από 

300-1200 τις πρώτες 48 ώρες, ο ασθενής έχει εκτεθεί σε μια δυνητικά θανατηφόρα δόση 

ακτινοβολίας, ενώ αν ο αριθμός του είναι κάτω από 300 ο ασθενής έχει εκτεθεί σε θανατηφόρα 

δόση.   

Ε.2.2. Γαστρεντερικό 

Τα κλασσικά σημεία και συμπτώματα από το γαστρεντερικό είναι ναυτία, εμετός και διάρροια. 

Πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν το υποσύνδρομο αν εκτεθούν σε δόσεις 600 cGy και όλοι οι 

ασθενείς θα εκδηλώσουν το υποσύνδρομο σε δόσεις 800 cGy. Ο χρόνος έναρξης των εμέτων 

είναι ένας αδρός δείκτης της δόσης της ακτινοβολίας που έχει δεχτεί ο ασθενής. Αν δεν υπάρχει 

μέτρηση λεμφοκυττάρων όσο γρηγορότερα εμφανίζει εμέτους ο ασθενής τόσο υψηλότερη δόση 

έχει δεχτεί. Τα επιθηλιακά κύτταρα του γαστρεντερικού συστήματος πολλαπλασιάζονται 

ταχέως και επομένως αποτελούν στόχους της ακτινοβολίας. Τα επιθηλιακά κύτταρα αποτελούν 

τον φυσιολογικό φραγμό των βακτηριδίων του κατώτερου γαστρεντερικού από το υπόλοιπο 

σώμα. Η καταστροφή των κυττάρων αυτών οδηγεί σε ευκαριακές λοιμώξεις, σηψαιμία, υψηλό 

πυρετό και αιματηρές διάρροιες.   

Ε.2.3. Νευροαγγειακό 

Σε περίπτωση που εμπλακεί το καρδιαγγειακό ή το νευρικό σύστημα το τελικό αποτέλεσμα είναι 

ο θάνατος. Σε περιπτώσεις δόσης πάνω από 2000 cGy προκαλείται εγκεφαλικό οίδημα. Σύγχυση, 

αποπροσανατολισμός επιληπτικοί σπασμοί κώμα είναι χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις. Οι 

ασθενείς εμφανίζουν υπερπυρεξία και τελικά πεθαίνουν σε μερικές μέρες.  

Ε.2.4. Δερματικό 
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Το δερματικό υποσύνδρομο εμφανίζεται όταν το περισσότερο μέρος του σώματος εκτεθεί σε 

υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. Η δερματική βλάβη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τοπικής 

έκθεσης σε ακτινοβολία αλλά δεν θα οδηγήσει στο υποσύνδρομο. Σε τοπική έκθεση το δέρμα 

υφίσταται σημαντική καταστροφή. Η έκθεση του δέρματος σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας 

προκαλεί το υποσύνδρομο που χαρακτηρίζεται από απώλεια των τριχών, ερύθημα, ξηρή 

απολέπιση, υγρή απολέπιση με δημιουργία δερματικών φυσαλίδων και τελικά δερματική 

νέκρωση με υγρή ή ξηρή γάγγραινα και αυτό-ακκρωτηριαμό.  

Ε.3. Διαλογή σε θύματα πυρηνικών ατυχημάτων 

Η διαλογή των θυμάτων που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία είναι λίγο διαφορετική από τις 

υπόλοιπες καταστάσεις. Η έκθεση στην ακτινοβολία δεν μπορεί να ακολουθήσει τους βασικούς 

κανόνες της διαλογής σε δόσεις ως 500 cGy. Σε αυτές οι περιπτώσεις η διαλογή στηρίζεται στο 

συνυπάρχον τραύμα ή στις κακώσεις που μπορεί να έχουν υποστεί οι ασθενείς ως αποτέλεσμα 

της κινητικής ενέργειας. Ασθενείς με δόσεις μεγαλύτερες από 500 ή 600 cGy εμφανίζουν 

συμπτώματα του συνδρόμου οξείας έκθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με συνδυασμό 

τραύματος και έκθεσης σε ακτινοβολία έχουν τελικά χειρότερη πρόγνωση από τους ασθενείς 

που έχουν υποστεί ένα από τα δύο είδη βλάβης. Επιπλέον ασθενείς που έχουν υποστεί θερμικά 

ή χημικά εγκαύματα και έχουν εκτεθεί σε δόσεις ακτινοβολίας 200 cGy είναι πιθανότερο να 

πεθάνουν.  

Μετά την αρχική σταθεροποίηση και μετά την επαρκή απολύμανση, οι ασθενείς μπορεί να 

καταταχθούν σε 3 κατηγορίες: 

1. Δυνητικής επιβίωσης (δόσεις μικρότερες από 200 cGy) 

2. Πιθανής επιβίωσης (δόσεις που κυμαίνονται από 200-800 cGy) 

3. Απίθανης επιβίωσης (δόσεις >800 cGy) 
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3.5 Επιδράσεις πρόσληψης μέσω της αναπνοής, της κατάποσης και του δέρματος 

Ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο ένα χημικό εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα είναι 

καθοριστικης σημασίας. Η τοξικολογία αναγνωρίζει τέσσερις τρόπους εισαγωγής τοξικής ουσίας 

στο ανθρώπινο σώμα: Με εισπνοή, Διαδερμικά ή μέσω των επιθηλίων, με κατάποση η ενέσιμα 

(υποδόρια, ενδομυϊκά και ενδοφλέβια). Στο παρόν δοκίμιο θα αναλυθούν μόνο οι 3 πρώτοι 

τρόποι, καθώς στα περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε δεν εμπλέκεται η χορήγηση ουσίας ενέσιμα. 

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εισέλθει ένα χημικό στο ανθρώπινο σώμα 

δεν είναι αποκλειστικά ένας, και έτσι ουσίες μπορούν να εισπνευστούν αλλά και να 

απορροφηθούν από το δέρμα ταυτόχρονα. Η βλάβη που προκαλείται μπορεί να είναι τοπική και 

εντοπισμένη, συστηματική ή και τα δύο. Ο όρος εντοπισμένη τοξική δράση αναφέρεται στη 

βλάβη που προκαλείται στο σημείο επαφής. Η πλέον χαρακτηριστική χημική ουσία που 

προκαλεί τοπικό τοξικό αποτέλεσμα είναι το υδατοδιαλυτό ερεθιστικό αέριο, ή αμμωνία, η 

οποία διαχέεται στην υδάτινη επιφάνεια των επιθηλιακών μεμβρανών και σχηματίζει 

υδροξείδιο της αμμωνίας, μια πολύ ισχυρή βάση που προκαλεί τοπική διάβρωση. Το υδροξείδιο 

της αμμωνίας δεν απορροφάται συστηματικά και δεν προκαλεί συστηματικές επιδράσεις στο 

υπόλοιπο ανθρώπινο σώμα. Το υδροθείο είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα υλικού 

που έχει δράση τόσο τοπική, όσο και συστηματική. Το υδροθείο είναι ένα ερεθιστικό αέριο 

μέτριας υδατοδιαλυτότητας που μπορεί να προκαλέσει τοπικά φαινόμενα διάβρωσης στα 

μάτια, μύτη, στόμα, και το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Παράλληλα το υδροθείο 

απορροφάται και κατανέμεται στο ανθρώπινο σώμα και συνδέεται με την οξειδάση του 

κυτοχρώματος C εμποδίζοντας τον αερόβιο μεταβολισμό, με μηχανισμό όμοιο με αυτό του 

κυανίου.  

Εισπνοή 

Η εισπνοή είναι ο πλέον συνηθισμένη οδός εισόδου μιας χημικής ουσίας στο ανθρώπινο σώμα 

σε περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε. Οι χημικές ουσίες μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μέσω εισπνοής 

αερίων, ατμών, καπνού, αναθυμιάσεων, σκονών και ομιχλών (Mists, Fogs). Αέριο είναι μια 

ουσία σε άερια κατάσταση σε σταθερή θερμοκρασία και πίεση (STP), 0oC και 100 kPa. Ο όρος 
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ατμός χρησιμοποιείται για την αέρια φάση μια υγρής ή στερεάς ουσίας σε STP. Αερόλυμα είναι 

το εναιώρημα στερεών ή υγρών σωματιδίων σε κάποιο αέριο, όπως είναι ο ατμοσφαιρικός 

αέρας. Ο καπνός, οι αναθυμιάσεις και οι σκόνες είναι εναέρια αιωρήματα στερεών σωματιδίων, 

αποτελούν δηλαδή στερεά αερολύματα. Οι ομίχλες είναι εναιωρήματα υγρών σωματιδίων, 

δηλαδή υγρά αερολύματα. Ο καπνός είναι το στερεό αερόλυμα που προκαλείται από την ατελή 

καύση οργανικών υλικών, η καύση των οποίων παράγει επίσης άερια όπως το μονοξείδιο και το 

διοξείδιο του άνθρακα. Οι αναθυμιάσεις (fumes) είναι μικροσκοπικά στερεά σωματίδια που 

σχηματίζονται από τη θέρμανση ή εξάτμιση και οξείδωση ενός μετάλλου. Αυτά τα μικροσκοπικά 

μεταλλικά οξειδωμένα σωματίδια συμπυκνώνονται στον αέρα. Τα σωματίδια των 

αναθυμιάσεων έχουν συνήθως διάμετρο < 1 μικρού και μπορούν να φτάσουν στα βογχιόλια του 

πνεύμονα, εκεί που τελικά επιτελείται η διαδικασία της αναπνοής, προκαλώντας πνευμονική 

βλάβη. Οι σκόνες είναι στερεά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα ως αποτέλεσμα μηχανικής 

διαδικασίας, π.χ. εξόρυξης. Οι σκόνες μπορεί να είναι τοξικές, να προκαλέσουν πυρκαγιά ή 

ακόμα και εκρήξεις. Η ομίχλη (mist) είναι υγρά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα. Ομίχλη 

ως υγρό αερόλυμα προκαλείται από βήχα, φτάρνισμα ανθρώπου ή από δημιουργία αφρού ή 

ψεκασμό υγρού. Οι ομίχλες (fogs) προκαλούνται από συμπύκνωση ατμών και είναι ορατές με 

γυμνό οφθαλμό.  

Ο καλύτερος τρόπος για να τροποποιηθεί η απορρόφηση μέσω εισπνοής είναι η απομάκρυνση 

του ασθενή από την πηγή της έκθεσης. Η απολύμανση του δέρματος είναι αναγκαία αν ο 

ασθενής είναι καλυμμένος με υγρό η στερεό αερόλυμα. Η εισπνευστική έκθεση σε αέριο, όπως 

είναι το άζωτο, το μεθάνιο ή το διοξείδιο του άνθρακα δεν απαιτεί απολύμανση του δέρματος. 

Ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή αερισμό και οξυγόνωση. Ιδανικά, 

καθώς το ιατρικό οξυγόνο είναι φάρμακο, η χορήγησή του τιτλοποιείται μέχω παλμικού 

οξύμετρου. Αν ο ασθενής είναι υποξαιμικός (SpO2<90%), Κυανωτικός ή έχει σημεία και 

συμπτώματα από το καρδιοαναπνευστικό ή το κεντρικό νευρικό σύστημα, είναι επιβεβλημένη 

η εξωγενής χορήγηση οξυγόνου 100%. Οι πρώτοι πάροχοι σε περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε θα πρέπει να 

θυμούνται ότι το παλμικό οξύμετρο μπορεί να δίνει φυσιολογικές τιμές SpO2 και ο ασθενής να 



 
 
 

80 
 

μην εμφανίζει κυάνωση σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων μονοξειδίου του άνθρακα. Σε υποψία 

δηλητηριάσεων από μονοξείδιο του άνθρακα, η χορήγηση οξυγόνου 100% είναι επιβεβλημένη.  

Δέρμα και επιθηλιακές μεμβράνες 

Το δέρμα και οι επιθηλιακές μεμβράνες (συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών) μπορούν να 

απορροφήσουν ή να εκτεθούν σε πολλές τοξικές ουσίες. Το δέρμα έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια 

και μέσος ενήλικας διαθέτει επιφάνεια δέρματος μεταξύ του 1.5 με 2 m2. Το δέρμα χωρίς βλάβες 

αποτελεί φραγμό για πολλές χημικές ουσίες, αλλά όχι για όλες. Αν το δέρμα παρουσιάζει βλάβες 

και υπάρχει λύση της συνέχειας του, κάποιες χημικές ουσίες μπορούν να απορροφηθούν. 

Επιπλέον κάποιες ουσίες ερχόμενες σε επαφή με το δέρμα μπορούν να προκαλέσουν λύση της 

συνέχειας του, να προκαλέσουν τοπικές βλάβες αλλά και συστηματική απορρόφηση. Άλλες πάλι 

ουσίες περνάνε ελεύθερα το φραγμό του δέρματος και μπορούν να προκαλέσουν συστηματικές 

εκδηλώσεις. Μια τέτοια κατηγορία είναι τα οργανοφωσφωρικά εντομοκτόνα που έχουν τέτοιο 

χημικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της απορρόφησης από τους εξωσκελετούς εντόμων. 

Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού, η απορρόφηση από το ανθρώπινο δέρμα είναι 

ενισχυμένη. Η απορρόφηση από το δέρμα αυξάνεται σε περιπτώσεις δερματικής βλάβης και σε 

θερμά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, συγκεκριμένες περιοχές του σώματος είναι περισσότερο 

ευαίσθητες σε διαδερμική απορρόφηση. Για παράδειγμα, το δέρμα του προσώπου και των 

γεννητικών οργάνων απορροφούν χημικές ουσίες ταχύτερα από το δέρμα των χεριών ή των 

ποδιών. Τέλος χημικά που διαλύονται σε λιπώδες περιβάλλον, όπως τα οργανοφωσφωρικά και 

οι φαινόλες απορροφώνται σταθερά από το ανθρώπινο δέρμα. 

Η απορρόφηση υγρών ή στερεών χημικών από το ανθρώπινο δέρμα μπορεί να τροποποιηθεί 

σημαντικά, αν ο πρώτος διασώστης απομακρύνει τα ρούχα του θύματος και αφαιρέσει τ στερά 

σωματίδια από το δέρμα του θέματος με ήπιο βούρτσισμα και με άρδευση με νερό. Αν το δέρμα 

έχει έρθει σε επαφή με χημικό που διαλύεται σε λίπος τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

πλύσιμο του δέρματος με ήπιο υγρό σαπούνι για να διαλυτοποιήσει αυτά τα χημικά. Αυτό θα 

πρέπει να γίνει στο τόπο του ατυχήματος, στο διάδρομο εξόδου από τη θερμή ζώνη.  
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Τα νοσοκομεία δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι οι ασθενείς έχουν έρθει πλήρως απολυμασμένοι 

από τη χημική ουσία. Είναι πιθανό η ασφάλεια της περιοχής του ατυχήματος ή η ασταθής 

κατάσταση του ασθενούς να μην επιτρέψουν την πλήρη απολύμανση από το δέρμα. Αυτός είναι 

και ο λόγος που οι επαγγελματίες υγείας στα νοσοκομεία θα πρέπει να επιθεωρουν τέτοιους 

ασθενείς πριν εισέλθουν στο νοσοκομείο για πλήρη απομάκρυνση όλων των ενδυμάτων τους 

και για εμφανείς ορατές συλλογές υγρών ή στερεών στο σώμα των ασθενών. Αν υπάρχουν 

ρούχα ή εμφανή υγρά και στερεά στο σώμα του ασθενούς, η απολύμανση θα πρέπει να 

επαναληφθεί πριν ο ασθενής εισέλθει στο νοσκομείο για να αποφευχθεί η δευτερογενής 

διασπορά στο προσωπικό35.  

Κατάποση 

Τοξικά μπορούν να εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα και από κατάποση. Η από πρόθεση 

κατάποση χημικού παρατηρείται σε ασθενείς που επιχειρούν να αυτοκτονήσουν. Η χωρίς 

πρόθεση κατάποση μπορεί να συμβεί εξαιτίας κακού και μη επαρκούς πλυσίματος των χεριών 

πριν το φαγητό ή το κάπνισμα, ή εξαιτίας μη ηθελημένης κατάποσης κατά τη διάρκεια της 

εισπνοής υγρού ή στερεού αερολύματος. Η μη ηθελημένη κατάποση συμβαίνει συνηθέστερα 

σε παιδιά.  

Τα στοιχεία από τις μετα-αναλύσεις δεν συμφωνούν στην απολύμανση του γαστρεντερικού 

συστήματος, καθώς οι πρακτικές αυτές έχουν πολλές επιπλοκές χωρίς να μειώνουν τη 

νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από κατάποση. Η χορήγηση ενεργοποιημένου άνθρακα δεν 

συνιστάται σε καμία δηλητηρίαση από κατάποση. Κανένας διεθνής οργανισμός δεν συστήνει τη 

χρήση ενεργοποιημένου άνθρακα σε περιπτώσεις δηλητηρίασης από οποιαδήποτε οδό. Η μόνη 

ένδειξη, που όμως δεν είναι ομόφωνα αποδεκτή, είναι η χορήγηση ενεργού άνθρακα σε 

δηλητηριάσεις με παρακουάτ36.   

                                                           
35 (Humpage A. Toxin types, toxicokinetics and toxicodynamics. Adv Exp Med Biol 2008;619:383-415) 
36 (Bronstein AC. Medical Management of HazMat Victims. In Advanced Hazmat Life Support provider manual. 
Walter FG (Ed). University of Arizona, 2014, pp 43-62)   
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3.5 Τρόποι καθαρισμού και απολύμανσης 

Η έκθεση αποκλειστικά σε αέρια, όπως είναι τα απλά ασφυξιογόνα δεν απαιτεί απολύμανση και 

καθαρισμό του δέρματος και των επιθηλιακών μεμβρανών για να εμποδιστεί η δευτερογενής 

επιμόλυνση. Αν η ταυτότηα του αερίου είναι άγνωστη και μεγάλος αριθμός ασθενών πρόκειται 

να εισέλθει σε ένα κλειστό περιορισμένο χώρο, κάποιοι ειδικοί συνιστούν την ξηρή απολύμανση 

(δηλαδή την απομάκρυνση όλων των ρούχων) πριν οι ασθενείς εισέλθουν στον περιορισμένο 

χώρο. Έκθεση σε ερεθιστικά ή διαβρωτικά αέρια όπως είναι η αμμωνία μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικό ερεθισμό των μεμβρανών και χημικά εγκαύματα τα οποία και θα πρέπει να 

καθαριστούν με ρίψη άφθονης ποσότητας νερού σε θερμοκρασία σώματος.  

Για τους ασθενείς συνήθως ακολουθείται η τακτική απολύμανσης δύο βημάτων. Το πρώτο βήμα 

είναι η πλήρης απομάκρυνση των ρούχων. Η αφαίρεση των ρούχων θα πρέπει να είναι 

ολοκληρωτική και να περιλαμβάνει και αφαίρεση εσωρούχων αλλά και κοσμημάτων, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια του ασθενούς. Υπολογίζεται ότι μόνο αυτό το βήμα 

είναι αρκετό για να μειώσει την έκθεση κατά 80 με 90%. Το δεύτερο βήμα είναι γενικά η πλύση 

των ασθενών είτε με άθφονο τρεχούμενο νερό σε θερμοκρασία δωματίου, είτε η πλύση με υγρό 

σαπούνι σε χημικά που είναι λιποδιαλυτά. Η θερμοκρασία του νερού σε κάθε περίπτωση πρέπει 

να είναι αυτή της θερμοκρασίας σώματος. Πολύ κρύο νερό θα προκαλέσει υποθερμία, ενώ πού 

ζεστο νερό θα προκαλέσει αγγειοδιαστολή στο δέρμα και μπορεί να επιτείνει την απορρόφηση.  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μερικές καλά σχεδιασμένες μελέτες που αξιολογούν διάφορα 

πρωτόκολλα απολύμανσης και καθαρισμού. Από την άλλη μεριά, ο αριθμός των συμμετεχόντων 

δεν είναι ικανοποιητικός για να πραγματοποιηθούν μετα-αναλύσεις και να εξαχθούν οριστικά 

συμπεράσματα για την υπεροχή του ενός από το άλλο πρωτόκολλο. Αν και κάποιες γενικεύσεις 

είναι εφικτό να εξαχθούν, στην πραγματικότητα, η απόφαση για τον τρόπο απολύμανσης 

λαμβάνεται στο χώρο του συμβάντος. Σε ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε υγρά ή στερεά τοξικά 

είναι το πλέον σημαντικό βήμα για την απομάκρυνση του 80 με 90% της επιμόλυνσης. Στη 

συνέχεια οι ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε υγρά η στερά τοξικά μπορεί να υποβληθούν σε απλό 

πλύσιμο με νερό ή σε πλύσιμο με νερό και κάποιο ήπιο σαπούνι. Αν έχουν απομείνει 
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υπολείμματα στερεής σκόνης στον ασθενή θα πρέπει να αφαιρεθούν με ήπιο βούρτσισμα. Είναι 

εξαιρετικά σημαντικό ότι όλα τα διαθέσιμα διαλύματα καθαρισμού και απολύμανσης έχουν 

σχεδιαστεί για καθαρισμό εξοπλισμού και υλικών και όχι ανθρώπων. Αυτός είναι και ο λόγος 

που προτιμάται το απλό σαπούνι ή ένα ήπιο καθαριστικό σχεδιασμένο για ανθρώπους αν ο 

καθαρισμός με σκέτο νερό δεν επαρκεί. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι όλες οι δερματικές πτυχές, οι μασχαλιαίες κοιλότητες και η περιοχή των 

γεννητικών οργάνων έχουν καθαριστεί ενδελεχώς. Η ρίξη του νερού για τον καθαρισμό και την 

απολύμανση του ασθενούς γίνεται πάντα από την κεφαλή προς τα πόδια, ενώ το άτομο που 

διενεργεί την απολύμανση πρέπει να διασφαλίζει ότι ο αεραγωγός του ασθενούς είναι πλήρως 

προστατευμένος.  Σε περιπτώσεις μαζικών συμβάντων, όπου ο αριθμός των θυμάτων είναι 

μεγάλος και τα διαθέσιμα εφόδια δεν επαρκούν, είναι λογικό να εφαρμοστεί η απλή αρχή, 

περισσότεροι ασθενείς απολυμαίνονται έστω και μερικώς από λίγους ασθενείς με μεγάλη 

προσοχή.  

Σε περίπτωση που οι οφθαλμοί έχουν εκτεθεί, η συνεχής πλύση με νερό ή διάλυμα Ringer’s 

Lactated είναι επιβεβλημένη όχι μόνο στην περιοχή του συμβάντος, αλλά και κατά τη διάρκεια 

της μεταφοράς. Θεωρείται αυτονόητο ότι όλοι οι φακοί επαφής αφαιρούνται. Η Χρήση ειδικών 

φακών έκπλυσης είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος απολύμανσης των οφθαλμών, αλλά 

απαιτεί τη χρήση τοπικού αναισθητικού όπως η τετρακαϊνη. 

Ο προστατευτικός εξοπλισμός απολυμαίνεται με συγκεκριμένο τρόπο που περιγράφεται στη 

συνέχεια: 

1. Τα επιμολυσμένα εργαλεία και ρουχισμός απορρίπτονται στη θερμή περιοχή 

2. Επιμολυσμένα απορρίμματα αφήνονται στη θεμρή περιοχή 

3. Πραγματοποίηση αρχικού πλυσίματος ενδυμάτων και έκπλυση με νερό στην περιοχή 

απολύμανσης 

4. Τα ρούχα αφαιρούνται στην περιοχή απολύμανσης 
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5. Τα ρούχα πλένονται για δεύτερη φορά με πολύ καλή έκπλυση με νερό στην περιοχή 

απολύμανσης 

6. Το κάλυμα της κεφαλής αφαιρείται και ρίχνεται στην περιοχή απολύμανσης 

7. Οι προστατευτικές μπότες αφαιρούνται στην περιοχή απολύμανσης 

8. Τα εσωτερικά γάντια αφαιρούνται στην περιοχή απολύμανσης. Όπως και ο ρουχισμός, έτσι 

και τα ρούχα απομακρύνονται ανάποδα από τα μέσα προς τα έξω 

9. Τα μέλη της ομάδας εισόδου πλένονται με μεγάλη προσοχή στην ψυχρή περιοχή.  

Προβλήματα ιατρικής αντιμετώπισης  

Αρχικός έλεγχος και Αναζωογόνηση 

Ως γενική αρχή όλοι οι ασθενείς που είναι καλυμμένοι με κάποιο υγρό ή σκόνη, οποιαδήποτε 

θεαραπευτική ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού έχει ολοκληρωθεί η απολύμανση 

του δέρματος έχει ολοκληρωθεί στη θερμή ζώνη. Οι μόνες διαδικασίες που μπορεί να 

προηγηθούν πριν την απολύμανση του δέρματος είναι: 

1. Απελευθέρωση του Αεραγωγού με 

2. Σταθεροποίηση της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης 

3. Αποσυμφόρηση του πνευμοθώρακα υπό τάση με απλή βελόνα 

4. Έλεγχος μαζικής αιμορραγίας σε κάποιο άκρο που αιμορραγεί με εφαρμογή τουρνικέτ 

5. Ενδομυϊκή χορήγηση αντιδότων για νευροπαραλυτικά αέρια  

Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονιστεί ότι η κοινή λογική υπαγορεύει ότι αν κάποιος ασθενής έχει 

μολυνθεί μόνο σε κάποια σημεία όπως το χέρι ή ο οφθαλμός, υποστηρικτική φροντίδα για 

σταθεροποίηση του ασθενούς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί (εφόσον απαιτείται) ενώ 
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πραγματοποιείται η απολύμανση. Εν τούτοις, κανένας διασώστης δεν θα πρέπει να εκθέσει τον 

εαυτό του σε κίνδυνο, καθώς περίπου 5% των θανάτων σε ατυχήματα τέτοιου είδους αφορούν 

διασώστες.  

Η αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση οποιουδήποτε ασθενή πραγματοποιείται με τον 

μνημονοτεχνικό κανόνα ABCDE (Αεραγωγός-Airway, Αναπνοή-Breathing, Κυκλοφορία-

Circulation, Αδρή Νευρολογική Εκτίμηση-Disability και Έκθεση-Exposure). Υπάρχουν ειδικές 

καταστάσεις που το C προηγείται του A και του Β, όπως σε περιπτώσεις μαζικής αιμορραγίας, 

σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής με υποκείμενο ρυθμό την κοιλιακή μαρμαρυγή και την 

άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται ο μνημονοτεχνικός 

κανόνας CAB. Έτσι σε περιπτώσεις αιμορραγίας απαιτείται άμεση πίεση πάνω στο σημείο της 

μαζικής αιμορραγίας ή η εφαρμογή τουρνικέτ σε άκρο που αιμορραγεί. Σε ασθενείς με καρδιακή 

ανακοπή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με 

αφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και χορήγηση απινίδωσης στους απινιδώσιμους ρυθμούς. 

Κάποια χημικά μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή ανακοπή πολύ γρήγορας με διάφορους 

μηχανισμούς. Για παράδειγμα το υδροφρορικό οξύ μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία, 

υποασβεστιαιμία και υπομαγνησιαιμία, ενώ η έκθεση σε υδρογονάνθρακες μειώνει την ουδό 

του καρδιακού μυ σε αρρυθμίες, εξαιτίας της μαζικής έκκρισης κατεχολαμινών όπως είναι η 

αδρεναλίνη και η νορ-αδρεναλίνη. Αξίζει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία των χημικών που 

προκαλούν συμβάντα προκαλούν καρδιακή ανακοπή μέσω ασφυξίας.  

Πιο αναλυτικά 

1. Αεραγωγός 

Κάθε διασώστης θα πρέπει να διασφαλίσει ανοικτό με τους χειρισμούς απελευθέρωσης του 

αεραγωγού και με όποια συσκευή (στοματοφαρυγγικό, ή ρινοφαρυγγικό αεραγωγό) 

ενδείκνυται για τον ασθενή. Ο αεραγωγός σε αυτούς του ασθενείς μπορεί να είναι ανοικτός, 

επαπειλούμενος, ή πλήρως αποφραγμένος. Ο οριστική διασφάλιση του αεραγωγού θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατό νωρίτερα. Σε ασθενείς που μπορούν να διασωληνωθούν, η 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι η καταλληλότερη λύση, ενώ σε εκείνους που η 
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ενδοτραχειακή διασωλήνωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί (μαζικό τραύμα στη στοματική 

κοιλότητα, οίδημα στον λάρυγγα), ο προτεινόμενος τρόπος εξασφάλισης του αεραγωγού είναι 

η κρικοθυρεοδοτομή. Καθώς το τραύμα είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε 

αυτά τα περιστατικά, μπορεί να απαιτηθεί διαχείριση του αεραγωγού με ακινητοποίηση της 

αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ή με χειρισμούς που δεν περιλαμβάνουν την έκταση 

της κεφαλής, αλλά την κατάσπαση της κάτω γνάθου.  

2. Αναπνοή 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αερισμός και οξυγόνωση σε όλους αυτούς τους ασθενείς. 

Αν ο ασθενής δεν αναπνέει, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αερισμός με μάσκα και 

αυτοδιατεινόμενο ασκό συνδεδεμένο με παροχή οξυγόνου, που δίνει την μέγιστη δυνατή 

συγκέντρωση. Διασωλήνωση θα πρέπει να επιχειρηθεί μόνο εφόσον έχει προηγηθεί επαρκής 

προ-οξυγόνωση με μάσκα και ασκό. Σε ασθενείς που έχουν άθικτο αεραγωγό, καλό επίπεδο 

συνείδησης επιβάλλεται η χορήγηση οξυγόνου στη συγκέντρωση που ο ασθενής διατηρεί ένα 

ικανοποιητικό SpO2 (>94%). Σε περιπτώσεις υποψίας δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα, 

ή σε περίπτωση που ο ασθενής έχει σημεία και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα 

ή το καρδιαγγειακό, είναι επιβεβλημένη η χορήγηση της μέγιστης δυνατής συγκέντρωσης 

οξυγόνου με μάσκα Ventruri ανεξάρτητα από τις ενδείξεις του παλμικού οξύμετρου.  

3. Κυκλοφορία 

Ο έλεγχος του σφυγμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον έλεγχο της αναπνοής. Ο σφυγμός 

στην αρχική αξιολόγηση ελέγχεται στην καρωτίδα. Αν δεν υπάρχει ψηλαφητός σφυγμός, ο 

διασώστης θα πρέπει να ξεκινήσει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της χώρας του (Στην Κύπρο ακολουθούνται οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου από το Κυπριακό Συμβούλιο αναζωογόνησης). Οι οδηγίες προβλέπουν την 

ταχύτερη σύνδεση σε μόνιτορ απινιδωτή και τη χορήγηση απινίδωσης σε απινιδώσιμους 

ρυθμούς. Σε ασθενείς που έχουν σφυγμό, θα πρέπει να τοποθετηθεί ενδοφλέβιος καθετήρας 

για να αντιμετωπιστεί πιθανή υποκείμενη καταπληξία. Αν η τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα 

δεν είναι εφικτή, η τοποθέτηση ενδοστικού καθετήρα συστήνεται πλέον από όλους του Διεθνείς 



 
 
 

87 
 

οργανισμούς ως ισοδύναμη πράξη για διασφάλιση πρόσβασης στη κυκλοφορία και χορήγηση 

φαρμάκων. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να συνδεθούν σε μόνιτορ για παρακολούθηση του 

καρδιακού ρυθμού, όπως κάθε δυνητικά ασταθής ασθενής.  

4. Αδρή Αξιολόγηση του Νευρικού 

Το επίπεδο συνείδησης θα πρέπει να παρακολουθείται αδιάλειπτα. Σύμφωνα με την κλίμακα 

ΞυΛΕΔ (ξύπνιος, απαντάει σε λεκτικά, απαντάει σε επώδυνα, δεν έχει συνείδηση), η αξιολόγηση 

του επιπέδου συνείδησης μπορεί να γίνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Αν ο ασθενής έχει 

συνείδηση, ο διασώστης θα πρέπει να αξιολογεί τη νευρολογική κατάσταση του ασθενούς 

συνεχώς, διότι αυτή μπορεί να είναι ταχέως μεταβαλλόμενη. Αν εμφανιστούν επιληπτικοί 

σπασμοί, παρά την επαρκή οξυγόνωση και την διασφάλιση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης 

είναι επιβεβλημένη η χορήγηση βενζοδιαζεπινών είτε ενδοφλέβια είτε ενδοοστικά. Αν και αυτό 

δεν είναι εφικτό μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά μιδαζολάμη ή λοραζεπάμη.  

5. Έκθεση 

Σε αυτό το στάδιο ο ασθενής θα πρέπει να έχει ήδη εκτεθεί με αφαίρεση όλων των ρούχων του 

και να έχει απολυμανθεί. Ο διασώστης θα πρέπει να ελέγξει επιμελώς τον ασθενή για σημεία 

που υποδηλώνουν τραύμα ή εγκαύματα. Σε αυτή την κατηγορία ασθενών, το τραύμα αποτελεί 

την πρώτη αιτία θανάτου 

Δευτερογενής Αξιολόγηση και αντιμετώπιση 

Η Δευρερογενής αξιολόγηση δεν είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη προνοσοκομειακή 

κατάσταση που εμπλέκονται ασθενείς. Και εδώ ακολουθείται ο μνημονοτεχνικός κανόνας 

AMPLE (Αλλεργίες-Allergies, Φάρμακα-Medications, Προηγούμενο Ιατρικό Ιστορικό- Past 

Medical History, Τελευταία έμμηνος ρύση, τελευταία φορά εμβολιασμού για τέτανο-Last 

menstrual Period Last Tetanus shot και τα γεγονότα που οδήγησαν στο συμβάν-

Events).Σημαντική διαφοροποίηση έχει το το Ε σε τέτοια περιστατικά, το οποίο θα αναλυθεί και 
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περισσότερο διεξοδικά. Σε περιπτώσεις ΧΒΡΠ-Ε, οι διασώστες θα πρέπει να θέσουν τις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Ποια γεγονότα οδήγησαν στο ΧΒΡΠ-Ε συμβάν; 

 Πόσα άτομα έχουν εμπλακεί στο συμβάν;  

 Γνωρίζει ο ασθενής άλλα άτομα που έχουν διαλάθει της προσοχής της προσοχής των 

πρώτων ανταποκριτών και δεν έχουν ακόμα διασωθεί; 

 Ποια είναι η ταυτότητα της εμπλεκόμενης ουσίας; 

 Που συνέβη το συμβάν; Αν πρόκειται για έκθεση σε κλειστό χώρο, τότε οι συγκεντρώσεις 

των τοξικών στο συγκεκριμένο χώρο θα είναι εξαιρετικά αυξημένες και τα θύματα θα 

έχουν εκτεθεί σε υψηλότερες δόσεις τοξικών.  

 Πόσο υπολογίζουν οι ασθενείς ότι διήρκησε η έκθεση στην ουσία; Η διάρκεια της 

έκθεσης είναι ανάλογη της δόσης έκθεσης. 

 Υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης, ή 

πολεμικής πράξης; Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επαγγελματίες υγείας, διότι αν 

υπάρχουν υποψίες επίθεσης, πολύ συχνά υπάρχουν και εκρηκτικές συσκευές που 

μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη στους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται 

στην περιοχή ηθελημένα. 

Σημαντική διαφοροποίηση από την τη συνήθη δευτερογενή αξιολόγηση είναι η συγκέντρωση 

στοιχείων που μπορεί να ταυτοποιήσουν το τοξικό σύνδρομο που παρουσιάζεται ακόμα και αν 

η ουσία δεν είναι γνωστή: 

Α. Το σύνδρομο του ερεθιστικού αερίου χαρακτηρίζεται από ερεθισμό, φλεγμονή, οίδημα και 

χημικά εγκαύματα των εκτεθειμένων επιθηλίων του αεραγωγού και των πνευμόνων. Συνήθεις 

ουσίες που προκαλούν το σύνδρομο είναι η Αμμωνία, η χλωρίνη, το μέθυλο ισοκυάνιο και το 

φωγένιο. 

Β. Το σύνδρομο του ασφυξιογόνου μπορεί να προκληθεί από μειωμένη παροχή οξυγόνου στους 

πνεύμονες, μειωμένη μεταφορά οξυγόνου μέσω του αίματος στους ιστούς και μειωμένη χρήση 
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του οξυγόνου από τους ιστούς. Το συγκεκριμένο σύνδρομο χαρακτηρίζεται από σημεία και 

συμπτώματα από το καρδιοαναπνευστικό και   σύστημα, όπως είναι η δύσπνοια, προκάρδιο 

άλγος, αίσθημα παλμών, αρρυθμίες, συγκοπτικά επεισόδια, επιληψία, κώμα και εν τέλει αν δεν 

αντιμετωπιστεί επαρκώς θάνατο. Το σύνδρομο αυτό μπορεί να προκληθεί από απλά 

ασφυξιογόνα όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή το άζωτο ή από συστηματικά ασφυξιογόνα 

όπως είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, το κυάνιο και τα αζίδια. 

Γ. Το χολινεργικό σύνδρομο εμφανίζεται κλινικά με από δύο ακρωνύμια DUMB3ELS3 (Διάρροια-

Diarrhea, Απώλεια ούρων-Urination, Μύση-Miosis, Βρογχόσπασμο-Bronchospasm, 

Βρογχόρροια-Bronchorrhea, Βραδυκαρδία-Bradydardia, Εμετός-Emesis, Δακρύρροια-

Lacrimation, Σιελόρροια-Salivation και Εφίδρωση-Sweating) και/ή το MTWHF (Μυδρίαση-

Mydriasis, Αδυναμία-Weakness, Υπερτασική Αιχμή-Hypertension και Μυϊκούς σπασμούς-

Fasciculations). Αναστολείς της χοληνεστεράσης όπως τα οργανοφωσφωρικά και οι καρβαμάτες 

προκαλούν χολινεργική κρίση επειδή αυξάνουν τη δράση της ακετυλοχολίνης. Αυτό το 

σύνδρομο μπορεί να το προκαλέσουν και νευροπαραλυτικά αέρια.  

Δ. Το Διαβρωτικό Σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ερεθισμό και διαβρωτικές τοπικές δράσεις που 

οδηγούν σε χημικά εγκαύματα, του δέρματος και των επιθηλίων. Ουσίες που προκαλούν το 

σύνδρομο είναι τα οξέα, οι βάσεις, τα οξειδωτικά και ο λευκός φωσφόρος).   

Ε. Το σύνδρομέκεθεσης σε υδρογονάνθρακες εμφανίζεται κλινικά με υπνηλία, ακόμα και σε 

σημείο κώματος, με εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα Γλασκώβης. Καθώς ο ασθενής 

δεν μπορεί να διατηρήσει πάντα το αντανακλαστικό του ανοικτού αεραγωγού, ο αεραγωγός 

τέτοιων ασθενών θα πρέπει να θεωρείται επαπειλούμενος. Επιπλέον το σύνδρομο εμφανίζεται 

επίσης με εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό, συνήθως με έκτακτες κοιλιακές συστολές, αλλά 

ακόμα και κοιλιακή ταχυκαρδία (ένσφυγμη ή άσφυγμη) και κοιλιακή μαρμαρυγή. Συνήθεις 

υδρογονάνθρακες που προκαλούν το σύνδρομο είναι το προπάνιο, η βενζίνη και το τολουένιο. 

Παραδείγματα αντικαθιστούμενων υδρογονανδράκων που μπορεί να προκαλέσουν το 

σύνδρομο είναι η ανιλίνη, το χλωροφόρμιο, οι φαινόλες, κ.λ.π. 
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Εκτός από την αρχική και δευτερογενή αντιμετώπιση ασθενείς που έχουν εμπλακεί σε 

περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε μπορούν να αντιμετωπιστούν και με τη χρήση του ακρωνυμίου A2BCDE για 

την έκθεση σε τοξικά: 

Alter absorption, Administer antidote- Τροποποίηση της απορρόφησης, χορήγηση αντιδότου 

(εφόσον υπάρχει) 

Basics- Βασικές πράξεις για την υποστήριξη της ζωής 

Change Catabolism-Αλλαγή του καταβολισμού της ουσίας 

Distribute differently- Τροποποίηση της κατανομής της ουσίας 

Enhance Elimination: Ενίσχυση της απέκκρισης 

Αναλυτικότερα: 

Α. Τροποποίηση της απορρόφησης 

Ο κανόνας που ισχύει εδώ είναι η απομάκρυνση του ασθενούς από την τοξική ουσία και η 

απομάκρυνση της τοξικής ουσίας από τον ασθενή. Αυτό προϋποθέτει μεταφορά του ασθενούς 

και επαρκή απολύμανση. Τα νοσοκομεία υποδοχής δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι 

ένας ασθενής είναι επαρκώς καθαρός από την οποιαδήποτε ουσία προνοσοκομειακά. Τα 

νοσοκομεία υποδοχής θα πρέπει να έχουν χώρους για ενδελεχή απολύμανση σε περιπτώσεις 

που αυτή δεν έχει επιτευχθεί επαρκώς στο χώρο του ατυχήματος για να αποφευκτεί η 

δευτερογενής επομόλυνση του προσωπικού. Βασικός κανόνας της τροποποίησης της 

απορρόφησης είναι ότι η αραίωση είναι η λύση στην επιμόλυνση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

επαρκή άρδευση στο σώμα του θύματος για επαρκή καθαρισμό.  
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Α. Χορήγηση αντίδοτου 

Ελάχιστες χημικές ουσίες διαθέτουν ειδικά αντίδοτα. Τα αντίδοτα όπως και όλα τα φάρμακα 

έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες και πολλές αλληλεπιδράσεις. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα 

διαθέσιμα αντίδοτα και τη χημική ουσία για την οποία ενδείκνυνται37  

Αντίδοτο Τοξικό 

Ατροπίνη Οργανοφωσφωρικά, καρβαμάτες, 

νευροπαραλυτικά αέρια 

Γλυκονικό Ασβέστιο (ενδοφλέβια και 

ενδοοστικά) 

Συστηματική δηλητηρίαση από Υδροφθορικό 

οξύ και φθόριο 

Γλυκονικό Ασβέστιο (γέλη) Δερματικά Εγκαύματα από υδροφθορικό οξύ 

Χλωριούχο Ασβέστιο  Συστηματική δηλητηρίαση από Υδροφθορικό 

οξύ και φθόριο 

Κιτ αντοδότων για κυανιούχα  

Νιτρώδες αμύλιο Κυανιούχα, νιτρίλια, σουλφίδια 

Νιτρώδες Νάτριο Κυανιούχα, νιτρίλια, σουλφίδια 

Θειϊκό Νάτριο Κυανιούχα, νιτρίλια 

Υδροξυκοβολαμίνη Κυανιούχα, νιτρίλια 

Μπλε του Μεθυλενίου Μεθαιμοσφαιρίνη 

Οξυγόνο Απλά και συστηματικά ασφυξιογόνα, 

σχηματισμός μεθαιμοσφαιρίνης, μονοξείδιο 

του άνθρακα, κυανούχα, αζίδια, σουλφίδια 

Πραλιδοξίμη Οργανοφωσφωρικά, νευροπαραλυτικά αέρια 

Πυριδοξίνη Υδραζίνες 

 

                                                           
37 (Bronstein AC. Medical Management of hazmat victims. In Advanced Hazmat Life Support provider manual, 
Walter FG (Ed), 3rd Edition, University of Arizona, 2003, p.49-65) 
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Β. Βασικές πράξεις για την υποστήριξη της ζωής 

Έχουν αναφερθεί αναλυτικά στην αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση 

C. Αλλαγή του καταβολισμού 

Περιγράφονται 4 βασικά αποτελέσματα του καταβολισμού μιας χημικής ουσίας, καμία αλλαγή 

στην τοξικότητα του τοξικού, καταβολισμός σε λιγοτερο τοξικούς μεταβολίτες, καταβολισμό σε 

μη τοξικούς μεταβολίτες, ή δημιουργία περισσότερο τοξικών μεταβολιτών από την αρχική 

τοξική ουσία (βιοενεργοποίηση). Εφόσον η χημική ουσία που προκαλεί τοξικότητα έχει 

αναγνωριστεί, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ελέγξουν πως και σε τι μεταβολίζεται και 

αν αυτός ο καταβολισμός μπορεί να επιταχυνθεί να σταματήσει ή να τροποποιηθεί ώστε να 

δημιουργηθούν μη τοξικοί ή λιγότερο τοξικοί μεταβολίτες. Για παράδειγμα, θειοθειϊκό νάτριο 

επιταχύνει τον καταβολισμό των κυανυούχων σε ένα λιγότερο τοξικό μεταβολίτη το θειοκυάνιο. 

D. Τροποποίηση κατανομής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μόλις μια χημική ουσία εισέλθει στο σώμα κατανέμεται στους ιστούς. 

Η γνώση κατανομής στο ανθρώπινο σώμα για κάθε κατηγορία χημικής ουσίας είναι ζωτικής 

σημασίας για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί τροποποίηση της κατανομής στους ιστούς. Για 

παράδειγμα, η χορήγση υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου αναδιανέμει το μονοξείδιο του 

άνθρακα από το σημεία προσκόλησης του στην αιμοσφαιρίνη.  

Ε. Ενίσχυση της απέκκρισης 

Η γνώση του τρόπου απέκκρισης της οποιασδήποτε τοξικής ουσίας είναι καθοριστικής σημασίας 

για να μπορέσει να ενισχυθεί. Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι αποβολής από το ανθρώπινο σώμα, 

μέσω της εκπνοής, με τη διούρηση ή μέσω της χολής και τελικά της αφόδευσης. Η γνώση της 
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οδού απέκκρισης μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό παρεμβάσεων για την ενίσχυση και 

ταχύτερη απέκκριση του τοξικού38.  

Προετοιμασία νοσοκομείων 

Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, το προσωπικό των οποίων έχει εκτεθεί σε θεραπευτική 

αντιμετώπιση ασθενών με χημικά ή άλλα τοξικά είναι επαρκώς εκπαιδευμένα στο να 

αντιμετωπίζουν και θύματα από ατυχήματα ή επιθέσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία. 

Βασική προϋπόθεση της ετοιμότητας των νοσοκομείων είναι η επαρκής και αδιάλειπτη 

εκπαίδευση του προσωπικού, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και Ιατρικοί φυσικοί. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η επανεκπαίδευση του προσωπικού να γίνεται σε ομάδες ώστε να 

αποφεύγονται σφάλματα πανικού που μπορεί τελικά να μολύνουν ολόκληρη τη νοσηλευτική 

δομή. 

Σε περιπτώσεις ΧΒΡΠ -Ε συμβάντων το τμήμα επειγόντων περιστατικών πρέπει να διαιρεθεί σε 

δύο τομείς, τον μολυσματικό τομέα και το μη μολυσματικό τομέα. Ο μολυσματικός τομέας θα 

πρέπει να επικοινωνεί με το μη μολυσματικό τομέα μέσω διαδρόμων που θα διαθέτουν 

υποδομές για να απορρίπτονται τα μολυσματικά μέτρα προσωπικής ατομικής προστασίας του 

προσωπικού. Το πάτωμα του μολυσματικού τομέα θα πρέπει να είναι καλυμμένο με χαρτί από 

κρεοπωλεία. Όλος ο μη απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να μεταφερθεί στο μη μολυσματικό 

τομέα. Σε περίπτωση αναγκαιότητας ακτινογραφιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 

φορητό μηχάνημα. Τα ρούχα των μολυσμένων ασθενών θα πρέπει να μπαίνουν σε διπλές 

σακούλες πολυαιθυλενίου, να σημειώνονται και να τοποθετούνται σε μέρη που έχουν από πριν 

καθοριστεί. Σε περίπτωση ατυχήματος από ακτινοβολία το μέρος καθορίζεται από τον Ιατρικό 

φυσικό καθώς τα ρούχα είναι ραδιενεργές πηγές. Ο προστατευτικός εξοπλισμός του 

προσωπικού των νοσοκομείων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: ρούχα 

και ποδιές χειρουργείου, χειρουργικό καπέλο, μάσκα, ειδική προσωπίδα προσώπου και ειδικές 

μπότες. Το προσωπικό θα πρέπει να φοράει δύο ζευγάρια γάντια τα οποία θα πρέπει να έχουν 

                                                           
38 (Ξάνθος Θ. Άμεση Υποστήριξη της Ζωής, Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, 2010, 
Αθήνα, σελ 1-77). 
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επικολληθεί με ταινία στη χειρουργική μπλούζα. Η χειρουργική μπλούζα θα πρέπει να είναι 

επικολλημένη με ταινία και ομοίως και τα παντελόνια χειρουργείου που θα πρέπει να 

βρίσκονται μέσα στις μπότες και να προστατεύονται με κολλητική ταινία. Αν μέλη του 

προσωπικού εμπλέκονται σε διαδικασίες απολύμανσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

ψηλότερου επιπέδου προστατευτικό εξοπλισμό. Οι διαθέσιμη πηγή για το είδος του 

προστατευτικού εξοπλισμού σε μια κατάσταση πυρηνικού ή ραδιολογικού ατυχήματος φαίνεται 

εδώ http://www.remn.nlm.gov/radiation_ppe.htm. Επιπλέον σε περιπτώσεις πυρηνικού 

ατυχήματος κάθε μέλος του προσωπικού θα πρέπει να φέρει δοσίμετρο. Συνήθως ένας τέτοιος 

σχεδιασμός και το διαθέσιμο υλικό θα πρέπει να υπάρχει σε ένα νοσοκομείο αναφοράς 

ανάλογα με τον κίνδυνο της χώρας.  

Υποδομές νεκροτομείων 

Οι υπάρχουσες δομές των νεκροτομείων όπως και οι δομές των νοσοκομείων δεν είναι εφικτό 

να τροποποιηθούν και άρα και στις περιπτώσεις των νεκροτομείων θα πρέπει να βρεθούν 

ενδιάμεσες λύσεις για να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα διαχείρισης σώματος νεκρού από 

ΧΒΡΠ-Ε. Οι νεκροί από τέτοια συμβάντα και ειδικά οι νεκροί από πυρηνικά ατυχήματα 

αποτελούν σημαντική εστία μόλυνσης. Τέτοιου είδους σώματα απαιτούν προσωρινά 

νεκροτομεία. Η ευκολότερη και ιδανική λύση είναι ένα κινητό όχημα με ψυγείο. Η νεκροτομή 

θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον ιατροδικαστή να φοράει όλον τον απαραίτητο 

προστατευτικό εξοπλισμό στο φορητό νεκροτομείο. Τα σώματα των νεκρών που δεν μπορούν 

να απολυμανθούν θα πρέπει να θάβονται σε μεγάλο βάθος. Τα σώματα δεν θα πρέπει να 

αποτεφρώνονται, ειδικά σε περιπτώσεις πυρηνικών ατυχημάτων διότι η φωτιά δεν μπορεί να 

εξουδετερώσει το ραδιενεργό υλικό. Το CDC έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες ειδικά για τη 

διαχείριση νεκρών από πυρηνικά ατυχήματα προς τους ιατροδικαστές στο  

http://www.Emergency.cdc.gov/radiation/medicalexaminers.asp   

http://www.remn.nlm.gov/radiation_ppe.htm
http://www.emergency.cdc.gov/radiation/medicalexaminers.asp
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Θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης 

Μετά από συμβάν υπάρχουν οι εξής τύποι θυμάτων: α) τα πρωτογενή θύματα, τα οποία 

βιώνουν τη μέγιστη έκθεση στο καταστροφικό γεγονός β) τα δευτερογενή, τα οποία είναι 

συγγενείς ή πολύ οικεία πρόσωπα των πρωτογενών θυμάτων γ) τα θύματα τρίτου-επιπέδου, τα 

οποία είναι οι διασώστες και εργαζόμενοι για την αποκατάσταση που πιθανόν να χρειαστούν 

βοήθεια προκειμένου να διατηρήσουν την αποδοτική λειτουργία στη δουλειά τους και 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τραυματικές ψυχολογικές επιπτώσεις αργότερα δ) τα θύματα 

τετάρτου -επιπέδου, η ευρύτερη δηλαδή κοινωνία που προσφέρει βοήθεια με αλτρουισμό, 

υποστήριξη, που μοιράζεται τον πόνο και την απώλεια ή που είναι με κάποιο τρόπο υπεύθυνη 

(συλλογικά ή τα άτομα ατομικά) ε) τα θύματα πέμπτου-επιπέδου, άτομα που αν και δεν 

εμπλέκονται άμεσα, μπορεί να βιώνουν καταστάσεις στρες και ίσως ενόχλησεις στ) τα θύματα 

έκτου –επιπέδου άτομα που θα ήταν πρωτογενή θύματα ή που εμπλέκονται έμμεσα με το 

συμβάν. Τα χαρακτηριστικά των θυμάτων διαφέρουν και συνήθως η ψυχολογική απάντηση 

στον ψυχοτραυματισμό διαφέρει πολύ μεταξύ τους. Παράγοντες όπως το ψυχολογικό προφίλ 

του ατόμου, η έλλειψη ικανότητας για την κατάλληλη ψυχολογική επεξεργασία της 

καταστροφικής εμπειρίας, χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, τυχόν αντίστοιχα προσωπικά 

βιώματα, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από 

ένα συμβάν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί ιδιαίτερη διαδικασία, εξ ορισμού.  Ο υπολογισμός της 

πιθανότητας του κινδύνου, εκ φύσεως εμπεριέχει ποσοστό αβεβαιότητας.  Η υποκειμενικότητα 

στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου είναι έκδηλη στην βιβλιογραφία: 

 «Παρά τον μεγάλο αριθμό μελετών, περιοδικών και ερευνητών που εργάζονται στον 

τομέα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και αντιλήψεις για τον κίνδυνο και τον πιθανό 

κίνδυνο39» (Aven, 2012). 

 "Ο κίνδυνος έχει μια ποικιλία κοινών ερμηνειών: πιθανότητα ενός ανεπιθύμητου 

συμβάντος (π.χ. πλημμύρες), πιθανότητα θανάτου (ατομικός κίνδυνος), μέγιστη πιθανή 

απώλεια κλπ." (Pate-Cornell, 199640)). 

 Ο Magnuson41 (1997) ορίζει τον κίνδυνο ως εξής: «Η πιθανότητα να υποστείς βλάβη ή 

απώλεια ή κίνδυνο» και παρέχει επίσης έναν ορισμό της αποδοχής του κινδύνου ως: «η 

αποδοχή κινδύνου είναι μια πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει αριθμητικά 

υπολογισμένες τιμές καθώς και την αντίληψη περί κινδύνου αλλά και τα ζητήματα 

επικοινωνίας με τον κίνδυνο ". 

Ενώ η διαδικασία υπολογισμού του κινδύνου αποτελεί διαδικασία εξαρτώμενη από την 

απαραίτητη καταγραφή στατιστικών στοιχείων, η αναγνώριση των απειλών είναι δυνατή.  

Ως απειλή ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία δυνητικά μπορεί να υπάρξει τραυματισμός, 

καταστροφή περιουσίας ή / και περιβαλλοντική καταστροφή.  Η πιθανότητα 

πραγματοποίησης επεισοδίου είναι συνάρτηση της πιθανότητας εμφάνισης μιας απειλής 

και της σχετικής ευπάθειας.   

                                                           
39 Terje Aven, Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation, European 
Journal of Operational Research, Volume 253, Issue 1, 2016, Pages 1-13, ISSN 0377-2217, 
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.12.023. 
40 Paté-Cornell, E. (1996), Uncertainties in risk analysis: Six levels of treatment, Reliability Engineering & System 
Safety, Volume 54, Issues 2–3, Pages 95-111 
41 Magnuson SE (1997) Risk Assessment. In: Fire Safety Science - Proceedings of the 5th International Symposium. 
pp 41–58 
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου χωρίζεται σε 2 μεγάλες «οικογένειες» διαδικασιών: 

Ποσοτική 

 Στατιστικά μοντέλα 

 Μαθηματικά μοντέλα 

 Στοχαστικά μοντέλα 

με 

Πλεονεκτήματα: πολύ ακριβής 

Μειονεκτήματα: ακριβό (χρόνο και χρήμα) 

Ποιοτική 

 Συνήθως με τη χρήση μιας λίστας ελέγχου vs μια λίστα προκαθορισμένων κριτηρίων 

(π.χ. νομοθεσία) 

 Με τη χρήση πίνακα αποφάσεων 

 Με την επί τόπου διερεύνηση και αξιολόγηση 

Με  

Πλεονεκτήματα: ταχύτητα, σχετική ακρίβεια (σε μερικές περιπτώσεις) 

Μειονεκτήματα: δεν είναι κατάλληλη για λεπτομερείς ή high impact cases (π.χ. CI) 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η χρήση στατιστικής (πιθανοτικής – στοχαστικής) ή 

μαθηματικής προσέγγισης είναι αδύνατη – ειδικά για την επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας – λαμβάνοντας υπόψιν 1. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προηγούμενα 

στατιστικά στοιχεία και 2. Για μια πιθανή στοχαστική διεργασία θα απαιτούνταν γνώση των 
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realms (η βιβλιογραφία περιέχει ελάχιστα τέτοια παραδείγματα42).   Η ανάλυση εκτίμησης 

κινδύνου, συνεπώς, θα βασιστεί σε ποιοτική ανάλυση. Η διεθνής πρακτική43, εξάλλου, 

εστιάζει στην ανάλυση των πιθανών συνεπειών ενός επιεσοδίου.   

Εκτίμηση Κινδύνου για Επεισόδια ΧΒΡΠ-Ε 

Αναφορικά με την κατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιθανότητες τέλεσης 

επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε προκύπτουν από δυο απειλές: 

1. Εσωτερικές  

2. Εξωτερικές  

Οι εσωτερικές απειλές μπορούν να προέλθουν από πιθανή κατασκευή «οικιακής βρώμικης 

βόμβας».  Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, είτε θα πρέπει να υπάρξει παραγωγή Χημικών ή 

Βιολογικών παραγόντων που θα χρησιμοποιηθούν για τη «γόμωση».  Θεωρείται υπαρκτή 

πιθανότητα μιας και έχει προϋπάρξει σύλληψη αλλοδαπού το 201544. Θα πρέπει να τονιστεί 

ότι παρά τον τεράστιο όγκο νιτρικής αμμωνίας που κατασχέθηκε, αυτή αποτελούσε – ακόμη 

– πρώτη ύλη και δεν είχε επεξεργαστεί.  Σε κατοπινό στάδιο η μεγάλη αυτή ποσότητα 

μετατράπηκε σε λίπασμα45.  Από την παραπάνω υπόθεση γίνεται ξεκάθαρο ότι η μείωση της 

πιθανότητας εσωτερικής απειλής αποτελεί συνάρτηση εσωτερικής ασφάλειας με έμφαση 

στην αστυνόμευση της κυκλοφορίας πιθανών πρώτων υλών.  

Η έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση με έμφαση στην καταγραφή και ιχνηλασία 

πρώτων υλών σε επίπεδο εισαγωγής αλλά και παραγωγής εντός της Δημοκρατίας, αποτελεί 

προτεραιότητα.  

                                                           
42 Tyler A. Clark & Thomas R. Guarrieri (2020) Modeling Terrorist Attack Cycles as a Stochastic Process: Analyzing 
Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Incidents, Journal of Applied Security Research, DOI: 
10.1080/19361610.2020.1761743  
43 https://www.pic.gov/sites/default/files/DHS%20Terrorism%20Risk%20Assessments%20July%202016_Part1.pdf 
44 https://24h.com.cy/2020/08/o-livanezos-poy-synelifthi-stin-kypro-me-tonoys-nitrikis-ammonias/ 
45 https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/992820/egne-lipasma-anti-ga-bombes 
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Οι εξωτερικές απειλές είναι εξίσου σπάνιες αλλά υπαρκτές και εδράζονται στους τομείς 

Ραδιολογικών και Πυρηνικών απειλών (χωρίς να αποκλείονται οι Χημικοί και Βιολογικοί).  Το 

ατύχημα στο Τσερνόμπιλ46 το 1984 καταδεικνύει το γεγονός ότι πιθανά επεισόδια σε, έστω 

και απομακρυσμένες, χώρες δε μπορούν να ελεγχθούν πάντοτε.  Πολεμικό επεισόδιο, 

επίσης, θα μπορούσε να προκαλέσει αντίστοιχα ζητήματα.   

Η έγκαιρη προειδοποίηση με έμφαση στις ατμοσφαιρικές μετρήσεις (π.χ. Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας47) και η ύπαρξη αντίστοιχου σχεδίου δράσης αποτελεί 

προτεραιότητα.  

Αναφορικά με τις συνέπειες και την πιθανότητα, ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός.  

 

Στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κίνδυνος (με βάση την παραπάνω ανάλυση) 

είναι μικρός, όμως οι πιθανές συνέπειες ενός επεισοδίου κινούνται μεταξύ μέτριας και 

ακραίας βλάβης, ανάλογα με το χώρο που θα λάβει χώρα το επεισόδιο.  Το Κεφάλαιο 5 θα 

«χτίσει» επάνω στην ανάλυση κινδύνου και θα δώσει τις αρχές διαχείρισης του.   

                                                           
46 Jane A. Bullock, George D. Haddow, Damon P. Coppola, 3 - Hazards, Editor(s): Jane A. Bullock, George D. 
Haddow, Damon P. Coppola, Introduction to Homeland Security (Fourth Edition), Butterworth-Heinemann, 
2013, Pages 57-95, ISBN 9780124158023, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415802-3.00003-8. 
47 https://radiation.dli.mlsi.gov.cy/ 

Πιθανές Συνέπειες του ΧΒΡΠ-Ε επεισοδίου →

Κίνδυνος ΧΒΡΠ-Ε επεισοδίου ↓ Αμελητέα Βλάβη Μέτρια Βλάβη Ακραία Βλάβη

Μικρός Επουσιώδης Κίνδυνος Ανεκτός Κίνδυνος Ανεκτός Κίνδυνος

Μέτριος Ανεκτός Κίνδυνος Ανεκτός Κίνδυνος Σημαντικός Κίνδυνος

Μεγάλος Ανεκτός Κίνδυνος Σημαντικός Κίνδυνος Σημαντικός Κίνδυνος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (CAPABILITY ASSESSMENT) 

 

Η Ομάδα Έργου, αναφορικά με την αξιολόγηση δυνατοτήτων της ΚΔ, με γνώμονα την 

απόλυτα αντιπροσωπευτική παρουσίαση του ρόλου και του εξοπλισμού που διαθέτει κάθε 

υπηρεσία, δημιούργησε ερωτηματολόγιο το οποίο απεστάλει σε όλες τις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες.  Ο κατάλογος των  παραληπτών περιλάμβανε: 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπεριλάμβανε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στον σχεδιασμό του Κράτους 

αναφορικά με πιθανό περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε.  Για την απάντησή σας παρακαλώ 

αναφερθείτε σε κανονισμούς, σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την 

υπηρεσία σας.   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠ. 

ΥΠΕΞ 

ΥΠΥΓ- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠ. 

ΥΠΥΓ ΥΠ. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΥΠΕΠΚΑ - ΤΕΕ 

ΥΠΑΜ 

ΥΓΑΑΠ-ΥΠ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

ΥΔ&ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΥΔΔΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΥΔΔΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ. 

TMHMA ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

YEE&BΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
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2. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στην αντιμετώπιση πιθανού 

περιστατικού ΧΒΡΠ-Ε. Για την απάντησή σας παρακαλώ αναφερθείτε σε κανονισμούς, 

σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την υπηρεσία σας.   

3. Παρακαλώ περιγράψτε αναλυτικά τον εξοπλισμό (είδος, ποσότητα, τοποθεσία, σκοπός 

χρήσης κτλ) τον οποίο διαθέτετε για χρήση στην περίπτωση επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε.  Ο 

εξοπλισμός αυτός είναι αρκετός; Αν όχι καταγράψτε τις όποιες ελλείψεις 

4. Διοργανώνει ή συμμετέχει η υπηρεσία σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι παρακαλώ καταγράψτε τα συναφή για την πενταετία 2015-

2020 

5. Έχετε προετοιμάσει πιθανά σενάρια επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι, να μας σταλεί δείγμα 

των σεναρίων και να μας ενημερώσετε ανέχετε διοργανώσει ή συμμετέχει σε ασκήσεις;  

6. Έχετε ορίσει ομάδα αντιμετώπισης για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο; Αν ναι περιγράψτε τα 

καθήκοντα, την ιεραρχία και τους τρόπους επαφής με τις υπόλοιπές εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες 

7. Έχετε προβεί σε κατηγοριοποίηση των κινδύνων ΧΒΡΠ-Ε; (δηλαδή έχετε σενάρια ή 

πρωτόκολλα αντιμετώπισης ανά κατηγορία [Χημικοί ή Βιολογικοί ή Ραδιολογικοί ή 

Πυρηνικοί] κινδύνων; Και αν ναι έχετε ξεχωριστά σενάρια ή πρωτόκολλα ανάλογα με το 

χημικό ή βιολογικό παράγοντα; [δηλαδή άνθρακα, σαρίν κλπ]).  

8. Έχετε συνεργασία με άλλους φορείς για τα θέματα ΧΒΡΠ-Ε; (στην Κύπρο ή σε επίπεδο 

ΕΕ) 

9. Σε περίπτωση ατυχήματος αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις αλλά και οι συντρέχουσες 

κρίσεις ή cascading events; Υπάρχουν καταγεγραμμένα σενάρια; 

 

 

Ειδικά για ιατρικές υπηρεσίες  

 

VII. Έχετε ορίσει νοσοκομείο αναφοράς για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο;  

VIII. Αν ναι στο Ι, έχετε ορίσει είσοδο στο νοσοκομείο αναφοράς;  

IX. Έχετε ορίσει ομάδα και διαδικασία αρχικού triage στο πεδίο;  
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X. Έχετε ορίσει ομάδα και διαδικασία triage στο νοσοκομείο;  

XI. Έχετε ορίσει διαδικασία νεκροτομής για θύματα ΧΒΡΠ-Ε;  

XII. Έχετε ορίσει διαδικασία ταφής για θύματα ΧΒΡΠ-Ε; 

 

Οι απαντήσεις των φορέων παρατίθενται στα επόμενα υπο-κεφάλαια.  

5.1 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

1. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στον σχεδιασμό του Κράτους 

αναφορικά με πιθανό περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε.  Για την απάντησή σας παρακαλώ 

αναφερθείτε σε κανονισμούς, σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την 

υπηρεσία σας.   

 

Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενεργώντας μέσω της 

Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ) του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), αποτελεί την αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για προστασία 

από ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια (safety) και πυρηνική 

προστασία (security). Δηλαδή, σε σχέση με το ακρωνύμιο ΧΒΡΠΕ, η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ έχει 

αρμοδιότητα για τους Ραδιολογικούς και Πυρηνικούς (ΡΠ) κινδύνους. 

 

Ο ρόλος της ΥΠΕΛ/ΤΕΕ αναφορικά με κινδύνους πυρηνικής (Π) ή ραδιολογικής (Ρ) φύσης 

παρατίθεται πιο κάτω: 

 

Βασικός Νόμος που εφαρμόζει η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ είναι ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες 

Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμος του 

2018 (N. 164(I)/2018), διαθέσιμος στον σύνδεσμο: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/0A0BE3F47759CF98C2257E19002F8A41?

OpenDocument  

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/0A0BE3F47759CF98C2257E19002F8A41?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/0A0BE3F47759CF98C2257E19002F8A41?OpenDocument
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Για τις κυριότερες πρόνοιες του Νόμου αυτού παρέχεται συνοπτική πληροφόρηση στο 

έντυπο: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/57E7B90B0ED2CE1AC2257E2D003AB5CE/$fil

e/KYRIOTERES_%20PRONOIES_NOMOTHESIAS.pdf 

 

O Νόμος αυτός εναρμονίζει το Κυπριακό Δίκαιο με τις πιο κάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 

 

(α) Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για τον 

καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους 

κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32013L0059 

(β) Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 η οποία 

θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 

αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0070 

(γ) Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί 

θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 

εγκαταστάσεων, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/87/Ευρατόμ του 

Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, για τροποποίηση της οδηγίας 

2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 

ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0071-

20140814&from=EN 

(δ) Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με 

την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και 

αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0117&from=GA  

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/57E7B90B0ED2CE1AC2257E2D003AB5CE/$file/KYRIOTERES_%20PRONOIES_NOMOTHESIAS.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/57E7B90B0ED2CE1AC2257E2D003AB5CE/$file/KYRIOTERES_%20PRONOIES_NOMOTHESIAS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32013L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0071-20140814&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0071-20140814&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0117&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0117&from=GA
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Ο Νόμος εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στην ετοιμότητα, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης 

και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στο μέτρο που αυτές θεωρείται ότι 

αιτιολογούν μέτρα προστασίας της υγείας των μελών του κοινού ή των εργαζόμενων 

(άρθρο 3(2)(στ)). 

 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ έχει ως σκοπό:  

 

(α) την προστασία του πληθυσμού και των εργαζόμενων από κινδύνους κατά τη 

χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών ή έκθεσης σ’ αυτές ή από κινδύνους 

απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργού μιάνσεως, 

περιλαμβανόμενης της προστασίας από κινδύνους που οφείλονται σε ιονίζουσες 

ακτινοβολίες που προέρχονται από πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι δεν 

δύναται να παραβλεφθούν από απόψεως ακτινοπροστασίας, ή όσον αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη 

προστασία της ανθρώπινης υγείας, σε κάθε κατάσταση έκθεσης που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του Νόμου, 

(β) τη διατήρηση και την προαγωγή της συνεχούς βελτίωσης της πυρηνικής και 

ραδιολογικής ασφάλειας και προστασίας και της ρύθμισής τους με σκοπό την 

επίτευξη υψηλού επιπέδου πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας και 

προστασίας (άρθρο 8). 

 

Γενική πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες της ΥΠΕΛ/ΤΕΕ παρέχεται στον σύνδεσμο: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagem1_gr/pagem1_gr?OpenDocument 

 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ, μεταξύ άλλων, ασκεί ρυθμιστικό έλεγχο, ο οποίος συμβάλλει στην πρόληψη 

περιστατικών έκτακτης ανάγκης με ΡΠ παράγοντες: 

 

(α) εισηγείται τον καθορισμό επιπέδων ασφάλειας και προστασίας της υγείας 

ατόμων για πρακτικές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία λόγω 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagem1_gr/pagem1_gr?OpenDocument
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έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο 

περιβάλλον ή να οδηγήσουν σε απώλεια χρήσης περιουσίας λόγω 

απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή λόγω ραδιενεργού 

μιάνσεως, 

(β) εξετάζει και αξιολογεί τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την 

προστασία εγκαταστάσεων και πηγών ακτινοβολίας και των σχετιζόμενων 

πρακτικών και δραστηριοτήτων, και την προστασία ατόμων, της περιουσίας και 

του περιβάλλοντος από ιονίζουσες ακτινοβολίες, για έλεγχο της συμμόρφωσης 

με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τους όρους, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στην έγκριση, 

(γ) επιθεωρεί, για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, οποιεσδήποτε πρακτικές ή 

εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες που μπορεί να 

προκαλέσουν βλάβη στην υγεία ή βλάβη στο περιβάλλον ή να οδηγήσουν σε 

απώλεια χρήσης περιουσίας λόγω απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών 

ουσιών ή λόγω ραδιενεργού μιάνσεως, 

(δ) λαμβάνει γνωστοποιήσεις και παραχωρεί εγκρίσεις, 

(ε) προβαίνει σε ουσιαστικές και αναλογικές ενέργειες επιβολής, 

περιλαμβανόμενων, εφόσον είναι σκόπιμο, διορθωτικών ενεργειών ή της 

αναστολής λειτουργίας μιας εγκατάστασης ή τη διακοπή μιας πρακτικής και της 

τροποποίησης ή της ανάκλησης μιας έγκρισης (άρθρο 9(α)-(ε)). 

 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία και με άλλους φορείς ή οργανισμούς, 

μεριμνά για την ύπαρξη, τον συντονισμό και την οργάνωση του εθνικού συστήματος 

καθώς και του σχεδιασμού για την πρόληψη ή αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης από πυρηνικά ή ραδιολογικά ατυχήματα ή περιστατικά (άρθρο 9(η)). 

 

Εφαρμόζοντας αυστηρό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων/ εργοδοτών 

με τις υποχρεώσεις με βάση τον Νόμο (π.χ. άρθρα 44 και 45), τους όρους των εγκρίσεων 

που τους έχουν παραχωρηθεί και οποιαδήποτε διάταξη σχετικών Κανονισμών, 
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Προτύπων, Προδιαγραφών και Κωδίκων Πρακτικής έχουν εκδοθεί με βάση τον Νόμο, η 

ΥΠΕΛ/ΤΕΕ διασφαλίζει ότι υλικά ΡΠ δεν θα καταλήξουν σε μη εξουσιοδοτημένους 

κατόχους. 

 

Η αρμόδια Αρχή, σε συνεργασία και με άλλους φορείς ή οργανισμούς απόκρισης 

έκτακτης ανάγκης, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι:  

 

(α) αξιολογείται το ενδεχόμενο ύπαρξης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην 

επικράτεια της Δημοκρατίας και το γεγονός ότι η Δημοκρατία δύναται να πληγεί 

από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν χώρα εκτός της επικράτειάς 

της. 

(β) θεσπίζεται σύστημα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κατάλληλες 

διοικητικές και οργανωτικές διατάξεις για τη διατήρηση του εν λόγω συστήματος 

(άρθρο 53). 

 

Τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι 

ρυθμίσεις για ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη διεθνή συνεργασία 

στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αναλύονται περαιτέρω στα άρθρα 

53-56. Το πιο πάνω σύστημα διαχείρισης εγκρίθηκε από την αρμόδια Αρχή το 2019. 

 

Το Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο 

άρθρο 54 με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΑ είναι ένα από τα 24 σχέδια στο πλαίσιο του Βασικού 

Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστάσεων κρίσης 

ΖΗΝΩΝ και βρίσκεται σε ισχύ από το 2015. Σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στον 

σύνδεσμο: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/471F975896630272C2257F3800233E02/$file/

EIDIKO_ETHNIKO_SXEDIO_HLEKTRA_rev2.pdf  

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/471F975896630272C2257F3800233E02/$file/EIDIKO_ETHNIKO_SXEDIO_HLEKTRA_rev2.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/471F975896630272C2257F3800233E02/$file/EIDIKO_ETHNIKO_SXEDIO_HLEKTRA_rev2.pdf
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Το Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ περιλαμβάνει ως η υποχρέωση στο άρθρο 53 του Νόμου περιεκτική 

αξιολόγηση των κινδύνων με ΡΠ παράγοντες και προβλέπει την αντιμετώπιση πιθανών 

σεναρίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τόσο περιστατικά ασφάλειας (safety) όσο και 

προστασίας (security). Το Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ χαρακτηρίζεται ως Εμπιστευτικό έγγραφο. 

 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ είναι, μεταξύ άλλων, το σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και 

τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε θέματα ετοιμότητας και απόκρισης 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με ΡΠ παράγοντες και συμμετέχει στα δίκτυα έγκαιρης 

ανταλλαγής πληροφόρησης ECURIE / EURDEP (της ΕΕ) και USIE / IRMIS (του ΔΟΑΕ). 

Επίσης, η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ είναι αρμόδια για την επικαιροποίηση του προφίλ της ΚΔ για 

ετοιμότητα και απόκριση στη βάση EPRIMS του ΔΟΑΕ. Σχετικοί σύνδεσμοι: 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/emergency-support-international-

data-and-information-exchange-systems 

 https://remap.jrc.ec.europa.eu/ 

 https://www.iaea.org/topics/notification-and-reporting 

 https://www.iaea.org/topics/epr-information-exchange 

 https://www.iaea.org/publications/13641/international-radiation-monitoring-

information-system 

 https://www.iaea.org/publications/12340/iaea-response-and-assistance-

network 

 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/E0EFB98B70B1C539C2257E29004

1956A?OpenDocument 

 

Η «βίβλος» του ΔΟΑΕ σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την οποία ακολουθεί η 

ΥΠΕΛ/ΤΕΕ, είναι η έκδοση GSR Part 7: «Preparedness and Response for a Nuclear or 

Radiological Emergency», διαθέσιμη στον σύνδεσμο: 

https://www.iaea.org/publications/10905/preparedness-and-response-for-a-nuclear-or-

radiological-emergency 

Άλλες συναφείς εκδόσεις είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/emergency-support-international-data-and-information-exchange-systems
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/emergency-support-international-data-and-information-exchange-systems
https://remap.jrc.ec.europa.eu/
https://www.iaea.org/topics/notification-and-reporting
https://www.iaea.org/topics/epr-information-exchange
https://www.iaea.org/publications/13641/international-radiation-monitoring-information-system
https://www.iaea.org/publications/13641/international-radiation-monitoring-information-system
https://www.iaea.org/publications/12340/iaea-response-and-assistance-network
https://www.iaea.org/publications/12340/iaea-response-and-assistance-network
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/E0EFB98B70B1C539C2257E290041956A?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/E0EFB98B70B1C539C2257E290041956A?OpenDocument
https://www.iaea.org/publications/10905/preparedness-and-response-for-a-nuclear-or-radiological-emergency
https://www.iaea.org/publications/10905/preparedness-and-response-for-a-nuclear-or-radiological-emergency
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https://www.iaea.org/publications/search/type/emergency-preparedness-and-

response 

 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ συμμετέχει στη συντονιστική επιτροπή για ΧΒΡΠΕ που λειτουργεί υπό το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Είναι επίσης το σημείο επαφής στην Κύπρο 

για τους ΡΠ παράγοντες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για ΧΒΡΠΕ. 

 

2. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στην αντιμετώπιση πιθανού 

περιστατικού ΧΒΡΠ-Ε. Για την απάντησή σας παρακαλώ αναφερθείτε σε κανονισμούς, 

σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την υπηρεσία σας.   

Βλ. ερώτηση 1. 

3. Παρακαλώ περιγράψτε αναλυτικά τον εξοπλισμό (είδος, ποσότητα, τοποθεσία, σκοπός 

χρήσης κτλ) τον οποίο διαθέτετε για χρήση στην περίπτωση επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε.  Ο 

εξοπλισμός αυτός είναι αρκετός; Αν όχι καταγράψτε τις όποιες ελλείψεις. 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ διαθέτει τόσο αναβαθμισμένο εργαστηριακό (π.χ. φασματοσκοπίας) όσο 

και φορητό εξοπλισμό ανίχνευσης, ταυτοποίησης και μέτρησης ιονιζουσών 

ακτινοβολιών (α, β, γ, Χ, νετρόνια). Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται τόσο για 

σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων προς τις εθνικές νομοθετικές και 

ρυθμιστικές απαιτήσεις όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ διατηρεί επίσης το εθνικό μητρώο εξοπλισμού μέτρησης ιονιζουσών 

ακτινοβολιών. 

Η προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού γίνεται κυρίως μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού 

του ΤΕΕ. 

https://www.iaea.org/publications/search/type/emergency-preparedness-and-response
https://www.iaea.org/publications/search/type/emergency-preparedness-and-response
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Άλλες Υπηρεσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό στο πλαίσιο του 

Σχεδίου ΗΛΕΚΤΡΑ είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων, η 

Εθνική Φρουρά και ο ΟΚΥΠΥ. 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους αποτελεί το εργαστήριο αναφοράς για την ανάλυση 

περιβαλλοντικών δειγμάτων τόσο σε καταστάσεις ρουτίνας όσο και σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης. Το ζήτημα που εντοπίζεται, ειδικότερα για το Γενικό Χημείο, δεν είναι 

τόσο σε εξοπλισμό όσο σε προσωπικό, το οποίο να χειρίζεται τον εξοπλισμό και να 

αναπτύσσει και ακολουθεί εργαστηριακές ραδιοαναλυτικές μεθόδους και πρωτόκολλα 

μετρήσεων ραδιενέργειας (άλφα και γάμμα φασματομετρία υψηλής διακριτικής 

ικανότητας, φασματομετρία υγρού σπινθηρισμού κ.λπ.). 

 

4. Διοργανώνει ή συμμετέχει η υπηρεσία σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι παρακαλώ καταγράψτε τα συναφή για την πενταετία 2015-

2020. 

H ΥΠΕΛ/ΤΕΕ συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συναντήσεις σχετικά με την 

ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Παραδείγματα τέτοιων 

εκπαιδεύσεων / συναντήσεων στις οποίες εκπαιδεύτηκε / συμμετείχε προσωπικό της 

ΥΠΕΛ/ΤΕΕ είναι: 

(α) Regional Training Course on Application of the International Requirements and 

Guidance on Developing a National Capability for Response to Radiation 

Emergencies (Fundamentals), 

(β) Workshop on Arrangements for Notification, Reporting and Assistance in Nuclear 

or Radiological Incidents and Emergencies, 

(γ) Regional Workshop on Medical Preparedness and Response in case of a Nuclear 

or Radiological Emergency, 
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(δ) Pilot Workshop on Developing a Protection Strategy for a Nuclear or Radiological 

Emergency, 

(ε) Regional Workshop on Arrangements for the Termination of a Nuclear or 

Radiological Emergency, 

(στ) Train the Trainers Workshop on the International Nuclear and Radiological Event 

Scale, 

(ζ) Regional Training Course on Combating Illicit Trafficking in Nuclear and other 

Radioactive Material, 

(η) Regional Training Course on Radiation Safety for Customs Officers, 

(θ) RWS to Review International Emergency Preparedness Response Standards and 

Examine Veterinary Authority Participation, 

(ι) Regional Workshop on the Application of the Revised IAEA Safety Standards in 

Emergency Exposure Situations, 

(ια) International School on Radiation Emergency Management, 

(ιβ) Regional Training Course on Practical Response to Radiological Emergencies – 

First Responders 

Σημαντικό μέρος των πιο πάνω διοργανώθηκε από την ΥΠΕΛ/ΤΕΕ στη Λευκωσία, σε 

συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Επίσης, η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ 

διοργανώνει περιοδικά εκπαιδεύσεις και ασκήσεις (βλ. ερώτημα 5). 

 

5. Έχετε προετοιμάσει πιθανά σενάρια επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι, να μας σταλεί δείγμα 

των σεναρίων και να μας ενημερώσετε αν έχετε διοργανώσει ή συμμετέχει σε ασκήσεις;  

Πιθανά σενάρια περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ (βλ. ερώτηση 1). 

Συνοπτική περιγραφή γίνεται στις εκδόσεις της ΥΠΕΛ/ΤΕΕ: 

 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/471F975896630272C2257F3800233E0

2/$file/EIDIKO_ETHNIKO_SXEDIO_HLEKTRA_rev2.pdf 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/471F975896630272C2257F3800233E02/$file/EIDIKO_ETHNIKO_SXEDIO_HLEKTRA_rev2.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/471F975896630272C2257F3800233E02/$file/EIDIKO_ETHNIKO_SXEDIO_HLEKTRA_rev2.pdf
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 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/3E25132865953FABC2257F4000403E

03/$file/Periptwseis_ektaktou_radiologikou_kai_pyrinikou_symvantos_rev.pdf 

Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ διοργανώνει κατά καιρούς ασκήσεις επί χάρτου και ασκήσεις στο πεδίο, με 

συμμετοχή των Υπηρεσιών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα 

ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

Για παράδειγμα, βλ. Ανακοινώσεις: 

 «08/11/2019 – Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή άσκησης στο πλαίσιο του 

Ειδικού Εθνικού Σχεδίου ΗΛΕΚΤΡΑ για ετοιμότητα και απόκριση σε πυρηνικά ή 

ραδιολογικά περιστατικά (KA/3)», διαθέσιμη στον σύνδεσμο 

o http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B4D71EB2D39138D2C2258

37B00283D6C?OpenDocument 

o https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE

%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=10503#flat 

o https://dialogos.com.cy/eikones-pragmatopoiithike-askisi-etoimotitas-

sto-plaisio-toy-eidikoy-ethnikoy-schedioy-ilektra/ 

 «30/10/2017 - Διημερίδα της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για 

Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα ετοιμότητας και 

απόκρισης σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού ατυχήματος/συμβάντος και 

το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, 26-

27 Οκτωβρίου 2017», διαθέσιμη στον σύνδεσμο 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/DDB47B674D289026C22580BF004

5E3EF?OpenDocument 

Επίσης η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ συμμετέχει σε ασκήσεις επί χάρτου που διοργανώνονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ECUREX) και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ConvEx), 

π.χ. 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/3E25132865953FABC2257F4000403E03/$file/Periptwseis_ektaktou_radiologikou_kai_pyrinikou_symvantos_rev.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/3E25132865953FABC2257F4000403E03/$file/Periptwseis_ektaktou_radiologikou_kai_pyrinikou_symvantos_rev.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B4D71EB2D39138D2C225837B00283D6C?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B4D71EB2D39138D2C225837B00283D6C?OpenDocument
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=10503#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=10503#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=10503#flat
https://dialogos.com.cy/eikones-pragmatopoiithike-askisi-etoimotitas-sto-plaisio-toy-eidikoy-ethnikoy-schedioy-ilektra/
https://dialogos.com.cy/eikones-pragmatopoiithike-askisi-etoimotitas-sto-plaisio-toy-eidikoy-ethnikoy-schedioy-ilektra/
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/DDB47B674D289026C22580BF0045E3EF?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/DDB47B674D289026C22580BF0045E3EF?OpenDocument
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 https://www.iaea.org/topics/epr-exercises-and-training 

 https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-and-hungary-to-conduct-

international-exercise-to-test-global-response-to-a-nuclear-emergency 

 

6. Έχετε ορίσει ομάδα αντιμετώπισης για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο; Αν ναι περιγράψτε τα 

καθήκοντα, την ιεραρχία και τους τρόπους επαφής με τις υπόλοιπές εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες. 

Ναι, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ.  

Την ευθύνη για όλες τις σοβαρές αποφάσεις έχει Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων. 

Της Ομάδας προεδρεύει στην περίπτωση ΡΠ επεισοδίου ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αρμόδια Αρχή για ΡΠ). 

Το Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ προνοεί τη λειτουργία Διεπιστημονικής Επιτροπής, Ομάδων 

Επέμβασης, Ομάδων Υποστήριξης, Ομάδων Δειγματοληψιών, Ομάδων Ραδιολογικής 

Αξιολόγησης και Ελέγχων, Ομάδων Μοντέλων Ατμοσφαιρικής Διασποράς κ.λπ. Τον 

γενικό συντονισμό των Ομάδων αυτών έχει ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας. 

Στην αντιμετώπιση ενός ΡΠ περιστατικού ακολουθείται το σύστημα στοιχείου διοίκησης 

συμβάντος (ICP): 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf 

 

7. Έχετε προβεί σε κατηγοριοποίηση των κινδύνων ΧΒΡΠ-Ε; (δηλαδή έχετε σενάρια ή 

πρωτόκολλα αντιμετώπισης ανά κατηγορία [Χημικοί ή Βιολογικοί ή Ραδιολογικοί ή 

Πυρηνικοί] κινδύνων; Και αν ναι έχετε ξεχωριστά σενάρια ή πρωτόκολλα ανάλογα με το 

χημικό ή βιολογικό παράγοντα; [δηλαδή άνθρακα, σαρίν κλπ]).  

https://www.iaea.org/topics/epr-exercises-and-training
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-and-hungary-to-conduct-international-exercise-to-test-global-response-to-a-nuclear-emergency
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-and-hungary-to-conduct-international-exercise-to-test-global-response-to-a-nuclear-emergency
https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
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Ναι, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ. Γενικά, τα περιστατικά ΡΠ χωρίζονται από 

πλευράς αντιμετώπισης σε συμβάντα στο εξωτερικό και εγχώρια συμβάντα. Σχετικό 

είναι το ενημερωτικό έντυπο του Σχεδίου ΗΛΕΚΤΡΑ που αναφέρεται στο ερώτημα 1. 

 

8. Έχετε συνεργασία με άλλους φορείς για τα θέματα ΧΒΡΠ-Ε; (στην Κύπρο ή σε επίπεδο 

ΕΕ) 

Το Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ προνοεί την ενεργό εμπλοκή και συντονισμό σε εθνικό επίπεδο άνω 

των 20 κυβερνητικών Υπηρεσιών. Η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ συμμετέχει επίσης στη συντονιστική 

επιτροπή για ΧΒΡΠΕ κινδύνους υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Η 

ΥΠΕΛ/ΤΕΕ αποτελεί το σημείο επαφής στην Κύπρο με την ΕΥΡΑΤΟΜ (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή) και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Ο τρόπος αλληλεπίδρασης με 

τους οργανισμούς αυτούς αναφέρεται σε άλλα ερωτήματα. 

 

9. Σε περίπτωση ατυχήματος αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις αλλά και οι συντρέχουσες 

κρίσεις ή cascading events; Υπάρχουν καταγεγραμμένα σενάρια; 

Ναι, όπως ήδη αναλύθηκε πιο πάνω. 

5.2 Τμήμα Τελωνείων  

1. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στον σχεδιασμό του Κράτους 

αναφορικά με πιθανό περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε.  Για την απάντησή σας παρακαλώ 

αναφερθείτε σε κανονισμούς, σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την 

υπηρεσία σας. 

Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της διακίνησης εμπορευμάτων, αγαθών, 

προϊόντων, επιβατών και των αποσκευών τους στα σημεία εισόδου / εξόδου της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας. Για την διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζεται ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας 

(Κανονισμός 952/2013) και ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Νόμος 94(Ι)/2004. Επιπλέον το 

Τμήμα Τελωνείων εφαρμόζει πληθώρα άλλων νομοθεσιών που σχετίζονται με απαγορεύσεις 

και περιορισμούς όπως είναι τα ΧΒΡΠ-Ε. Είναι επίσης αρμόδιο για τον έλεγχο της διακίνησης 

αγαθών από τις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας με βάση τον Κανονισμό της Πράσινης 

Γραμμής. 

Ειδικότερα όσον αφορά ραδιολογικά και πυρηνικά περιστατικά το Τμήμα Τελωνείων συμμετέχει 

στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «Ηλέκτρα».   

2. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στην αντιμετώπιση πιθανού 

περιστατικού ΧΒΡΠ-Ε. Για την απάντησή σας παρακαλώ αναφερθείτε σε κανονισμούς, 

σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την υπηρεσία σας. 

Το Τμήμα Τελωνείων διενεργεί ελέγχους στα σημεία εισόδου/εξόδου με σκοπό τη πρόληψη και 

τον εντοπισμό ΧΒΡΠ-Ε.  Για τη διενέργεια των ελέγχων έχει κυκλοφορήσει σχετική εγκύκλιος 

(ΣΠ5, 14/12/2010) προς τους λειτουργούς πρώτης γραμμής  με κατευθυντήριες γραμμές με τα 

ελάχιστα πρότυπα ελέγχου για τις περιπτώσεις αντιμετώπισης κινδύνων που σχετίζονται με την 

ασφάλεια και τη προστασία (security and safety). 

Για τους σκοπούς του Τμήματος Τελωνείων η ασφάλεια και προστασία έχουν τις εξής έννοιες: 

Ασφάλεια (security) 

Αφορά τον κίνδυνο ή τις απειλές που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια (προφανώς 

εμπορεύματα όπως όπλα, εκρηκτικά, αγαθά διπλής χρήσης, βιολογικό, χημικό και ραδιολογικό 

πυρηνικό φορτίο). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει εμπορεύματα, συστατικά μέρη και υλικά τα 

οποία δεν έχουν δηλωθεί σωστά ή μεταφέρονται υπό ύποπτες περιστάσεις που ενδέχεται να 

έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών, όπως υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την κατασκευή βομβών ή για σκοπούς που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες ή με το 

οργανωμένο έγκλημα. 
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Προστασία (safety) 

Σ'αυτό το πλαίσιο η προστασία συνδέεται με σοβαρές απειλές για την υγεία και την ευημερία 

των πολιτών ή την κατάσταση του περιβάλλοντος της Κοινότητας, για παράδειγμα με τη διάδοση 

ασθενειών ή μολυσμένων εμπορευμάτων, εμπορευμάτων που περιέχουν υψηλά επίπεδα 

καρκινογόνων ουσιών ή άλλων στοιχείων που απειλούν την υγεία όπως πρόδρομες ουσίες 

ναρκωτικών, προϊόντα παραποίησης όπως φάρμακα, τρόφιμα, ποτά ή άλλα ανασφαλή 

προϊόντα για προσωπική χρήση. 

Σε περίπτωση εντοπισμού περιστατικού ΧΒΡΠ-Ε, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

προφύλαξης και ανάλογα με την περίπτωση ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία για την 

αντιμετώπιση του. Επίσης ενημερώνονται τα Τελωνεία των χωρών μελών της Ε.Ε. καθώς και η 

σχετική Επιτροπή της Ε.Ε. (DG TAXUD).  

Επιπρόσθετα, έχει ετοιμαστεί σχετική εγκύκλιος προς όλο το Τελωνειακό προσωπικό (ΑΠ 623, 

17/3/2020) με οδηγίες αναφορικά με τη χρήση φορητού εξοπλισμού για την ανίχνευση 

ραδιενεργών υλικών καθώς και της διαδικασίας αντιμετώπισης τέτοιου είδους περιστατικών.    

3. Παρακαλώ περιγράψτε αναλυτικά τον εξοπλισμό (είδος, ποσότητα, τοποθεσία, σκοπός 

χρήσης κτλ) τον οποίο διαθέτετε για χρήση στην περίπτωση επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε.  Ο 

εξοπλισμός αυτός είναι αρκετός; Αν όχι καταγράψτε τις όποιες ελλείψεις 

Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση με τον εξοπλισμό ο οποίος είναι σε λειτουργήσιμη 

κατάσταση που έχει στη διάθεση του το Τμήμα Τελωνείων για την ανίχνευση ΧΒΡΠ-Ε υλικών. 

Όσον αφορά τις οποιεσδήποτε ελλείψεις το Τμήμα Τελωνείων βρίσκεται στη διαδικασία της 

αξιολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού με σκοπό την μεγιστοποίηση της χρήσης τους, την 

αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού με νέας τεχνολογίας συσκευές και την αγορά 

επιπρόσθετου εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.  

Συγκεκριμένα, στις ελλείψεις μπορούν να σημειωθούν οι ανάγκες  για εγκατάσταση σταθερών 

πυλώνων ανίχνευσης ραδιενέργειας στα κυριότερα σημεία τελωνειακού ελέγχου όπως το 
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Λιμάνι Λεμεσού και το Αεροδρόμιο Λάρνακας καθώς και σαρωτή σώματος (body scanner) στο 

Αεροδρόμιο Λάρνακας για ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων στο ανθρώπινο σώμα. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση εξοπλισμού χειρός προηγμένης τεχνολογίας για 

την ανίχνευση και ταυτοποίηση ΧΒΡΠ-Ε υλικών όπως: Συσκευές ταυτοποίησης ισοτόπων (RIIDs), 

επιπρόσθετου εξοπλισμού τεχνολογίας Raman για την ταυτοποίηση επικίνδυνων χημικών 

καθώς και συστημάτων ανίχνευσης ιχνών που καταδεικνύουν πρόσφατη επαφή με εκρηκτικές 

ουσίες.    

4. Διοργανώνει ή συμμετέχει η υπηρεσία σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι παρακαλώ καταγράψτε τα συναφή για την πενταετία 2015-

2020 

Το Τμήμα Τελωνείων στη βασική  εκπαίδευση των νεοεισερχομένων διοργανώνει μαθήματα για 

τους τελωνειακούς ελέγχους περιλαμβανομένων των ΧΒΡΠ-Ε. Περαιτέρω αριθμός τελωνειακών 

υπαλλήλων συμμετέχει κατά καιρούς σε εκπαιδεύσεις και εργαστήρια που διοργανώνονται είτε 

στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση.  

5. Έχετε προετοιμάσει πιθανά σενάρια επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι, να μας σταλεί δείγμα 

των σεναρίων και να μας ενημερώσετε αν έχετε διοργανώσει ή συμμετέχει σε ασκήσεις;  

Για το Τμήμα Τελωνείων υπάρχουν σενάρια μόνο όσο αφορά τη πρόληψη και τον εντοπισμό 

ΧΒΡΠ-Ε. Το Τμήμα Τελωνείων συμμετέχει σε κάποιες δράσεις όπως είναι οι διεθνείς κοινές 

τελωνειακές και αστυνομικές επιχειρήσεις με στόχο τον εντοπισμό στρατηγικών εμπορευμάτων 

συμπεριλαμβανομένων ραδιενεργών υλικών, όπλων και εκρηκτικών. Επίσης συμμετέχει σε 

ευρωπαϊκές δράσεις διαχείρισης κρίσεων, μια εκ των οποίων σχετιζόταν με τον εντοπισμό 

ραδιομιασμένων εμπορευμάτων μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα.  

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Τμήματος Τελωνείων στην εκπαιδευτική διημερίδα του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με το Εθνικό Ειδικό Σχέδιο Ηλέκτρα, 26-27 Οκτωβρίου 

2017, διοργανώθηκε άσκηση επί χάρτου με σενάρια πυρηνικού και ραδιολογικού περιστατικού 

με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Τα σενάρια αφορούσαν πυρηνικό ατύχημα 
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στο εξωτερικό και απελευθέρωση ραδιενέργειας στο περιβάλλον και σενάρια ραδιολογικής 

φύσης ατύχημα στην Κύπρο (π.χ. ατύχημα κατά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.  

6. Έχετε ορίσει ομάδα αντιμετώπισης για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο; Αν ναι περιγράψτε τα 

καθήκοντα, την ιεραρχία και τους τρόπους επαφής με τις υπόλοιπές εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες 

Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ομάδα για αντιμετώπιση πιθανού ΧΒΡΠ-Ε επεισοδίου. Το Τμήμα 

Τελωνείων όπως αναφέρθηκε στην ερώτηση 2 είναι αρμόδιο για τη πρόληψη και τον εντοπισμό 

εμπορευμάτων που σχετίζονται με ΧΒΡΠ-Ε. Οι Τελωνειακοί υπάλληλοι  που διενεργούν τους 

σχετικούς ελέγχους σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων εμπορευμάτων ενημερώνουν την 

αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με την κάθε περίπτωση καθώς και την Διεύθυνση του Τμήματος.  

7. Έχετε προβεί σε κατηγοριοποίηση των κινδύνων ΧΒΡΠ-Ε; (δηλαδή έχετε σενάρια ή 

πρωτόκολλα αντιμετώπισης ανά κατηγορία [Χημικοί ή Βιολογικοί ή Ραδιολογικοί ή 

Πυρηνικοί] κινδύνων; Και αν ναι έχετε ξεχωριστά σενάρια ή πρωτόκολλα ανάλογα με το 

χημικό ή βιολογικό παράγοντα; [δηλαδή άνθρακα, σαρίν κλπ]). 

Οι τελωνειακοί έλεγχοι βασίζονται κυρίως στην ανάλυση κινδύνου. Ειδικά για τους κινδύνους 

που σχετίζονται με την ασφάλεια και προστασία όπως είναι οι περιπτώσεις  ΧΒΡΠ-Ε τα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. εφαρμόζουν κοινά κριτήρια κινδύνου βασισμένα σε πληροφορίες πριν την άφιξη 

των εμπορευμάτων. Με βάση κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη 

μέλη οι κίνδυνοι κωδικοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη, το επίπεδο επικινδυνότητας, τα 

κριτήρια κινδύνου καθώς και τον τόπο όπου θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος. Στη περίπτωση που 

αποφασιστεί ότι ο κίνδυνος θα αντιμετωπιστεί στη Κύπρο και ο κίνδυνος αυτός επιβεβαιωθεί 

τότε ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες των εγκυκλίων ΣΠ5, 14/12/2010 και ΑΠ 623, 17/3/2020  

και ενημερώνονται οι εμπειρογνώμονες άλλων αρμοδίων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που 

αποφασιστεί ότι ο κίνδυνος θα αντιμετωπιστεί σε άλλη χώρα μέλος εκδίδεται μήνυμα κινδύνου 

μέσω του συστήματος CRMS (Customs Risk Management System) 
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8. Έχετε συνεργασία με άλλους φορείς για τα θέματα ΧΒΡΠ-Ε; (στην Κύπρο ή σε επίπεδο 

ΕΕ) 

Το Τμήμα Τελωνείων συμμετέχει στις συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για τη 

Διαχείριση Επικίνδυνων ΧΒΡΠ-Ε.   

9. Σε περίπτωση ατυχήματος αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις αλλά και οι συντρέχουσες 

κρίσεις ή cascading events; Υπάρχουν καταγεγραμμένα σενάρια; 

 

Δεν εφαρμόζεται για το Τμήμα Τελωνείων. 

5.3  Αστυνομία Κύπρου 

1. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στον σχεδιασμό του Κράτους 

αναφορικά με πιθανό περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε.  Για την απάντησή σας παρακαλώ 

αναφερθείτε σε κανονισμούς, σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την 

υπηρεσία σας.  

 Βάσει του Εθνικού Σχεδίου ¨ΖΗΝΩΝ¨ ο ΥΔΔΤ  με αιχμή του δόρατος την Αστυνομία 

αναλαμβάνει  τη διαχείριση τέτοιου περιστατικού εάν και εφόσον πρόκειται για 

κακόβουλη / μοχθηρή, εγκληματική ή και τρομοκρατική ενεργεία.  (ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΠΙΔΑ)  

όταν οι ασύμμετρες απειλές εξουδετερωθούν αναλαμβάνει το αρμόδιο (αναλόγως 

περιστατικού και παράγοντα) Υπουργείο 

2. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στην αντιμετώπιση πιθανού 

περιστατικού ΧΒΡΠ-Ε. Για την απάντησή σας παρακαλώ αναφερθείτε σε κανονισμούς, 

σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την υπηρεσία σας.   

 Πρόληψη / πληροφορίες/ανιχνευση  (σε επίπεδο τρομοκρατίας και εγκλήματος – 

αφορά σε πρόσωπα  και υλικά/ παράγοντες ΧΒΡΠ-Ε)  

 Ανταπόκριση  για αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής κατά, πριν και μετά  το συμβάν, 

καθώς και υποστήριξη , περιμετρική ασφάλεια  και  ευρεία προστασία πληθυσμού  

(σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ –ΑΣΠΙΔΑ- ΛΥΤΩ) 
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 Διερεύνηση τόσο της καυτής ζώνης όσο και των παραμέτρων και περιστάσεων, 

καθώς και των δυνητικά υπόπτων ή και εμπλεκομένων ατόμων    

 

3. Παρακαλώ περιγράψτε αναλυτικά τον εξοπλισμό (είδος, ποσότητα, τοποθεσία, σκοπός 

χρήσης κτλ) τον οποίο διαθέτετε για χρήση στην περίπτωση επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε.  Ο 

εξοπλισμός αυτός είναι αρκετός; Αν όχι καταγράψτε τις όποιες ελλείψεις 

 Στολές τύπου Δ’  - για αστυνομικούς 24/7 πρώτης γραμμής και ανταπόκρισης 

(υπάρχουν ελλείψεις αριθμητικά και ποιοτικά – βρίσκονται στις κεντρικές αποθήκες 

της Αστυνομίας )    

 Στολές  τύπου Β΄- για ειδικές δυνάμεις αστυνομίας (υπάρχουν ελλείψεις αριθμητικά 

και ποιοτικά βρίσκονται στη ΜΜΑΔ)    

 Μερικά pagers -  για ειδικές δυνάμεις αστυνομίας (υπάρχουν ελλείψεις αριθμητικά 

και ποιοτικά βρίσκονται στη ΜΜΑΔ)   Δεν υπάρχουν για αστυνομικούς 24/7 πρώτης 

γραμμής και ανταπόκρισης 

 Ελλείψεις σε δοσίμετρα και ανιχνευτικό εξοπλισμό όλων των παραγόντων  

 Ελλείψεις σε συλλογές αξιοποίησης και διαχείρισης τεκμηρίων  (forensics)  

 Γενικότερη υποδομή (π.χ εργαστήρια) 

 

4. Διοργανώνει ή συμμετέχει η υπηρεσία σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι παρακαλώ καταγράψτε τα συναφή για την πενταετία 2015-

2020 

 Ναι με τη δημιουργία εκπαιδευτών και πλατφόρμας πολύ βασικών  γνώσεων (CBRN 

POL 2017-2019 SSSE 2018  και RADIOLOGIGAL SCENE MANAGEMENT 2019)   
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5. Έχετε προετοιμάσει πιθανά σενάρια επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι, να μας σταλεί δείγμα 

των σεναρίων και να μας ενημερώσετε αν έχετε διοργανώσει ή συμμετέχει σε ασκήσεις;  

 Ναι είχαμε  προετοιμάσει σενάριο και άσκηση  σε σχέση με αντιμετώπιση 

τρομοκρατικού επεισοδίου με DIRTY BOMB  και συμμετείχαμε σε άσκηση που 

αφορούσε σε ραδιολογικό ατύχημα με την ΕΥΑΕ 

 Πιθανά σενάρια που ενδέχεται να ακολουθήσουμε σε ασκήσεις :  

Exercise Scenarios for Cyprus 

1. Terrorist radiological attack in GSP Stadium 

This exercise will take place in the GSP Stadium. A group of five Foreign terrorist fighters 

(travelling from Georgia through Turkey to Cyprus - and finally through occupied areas)   during 

night cross illegal the buffer zone with two lead containers containing nuclear wasting products 

(Kr85 Cs137 and Sr90). Also at the same time two “students” at local university manage to 

produce 25 kilos of ANFO – ANAL. They succeed to place two RDD’s inside two sedans parked 

(opposite sides) among other cars in the stadium parking with the intention to initiate those 

RDD’s right after the end of a very important football match. During game a private security guard 

who patrols in the parking notice that inside a light is flashing and some strange wires ending to 

a digital clock and in two containers. The Police deploy its forces according to the protocol for 

such cases. The purpose of the scenario is the national and international cooperation to secure 

the stadium, to save lives and to prevent the explosion. If not several lives arte in imminent threat 

the social health and economic consequences will have many negative impacts for a very long 

time. 

2. Chemical attack at the main airport  

This exercise will take place next to the main airport at the abandoned facilities of the old airport 

at Larnaca. Four armed extremist who are travelling (departing from Cyprus) with two CDD’s 

(poisonous gas with remotely and manually release options) planned to release organo-

phosphorous based lethal chemical at the counters, at the entrance and at the same time at the 
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security check points of the Airport. Just before the security check point the fourth terrorist intent 

to create a small harmful incident in order to create  disorientation and  LEAs response. Two of 

the devices worked properly but the third one fails. Immediately the police get to the point and 

deploys the forces according to the protocol for such cases. The purpose of the scenario will be 

reconnaissance and counter of this terrorist attack (chemical agent, armed threats) , detection-

sampling-taking and ways to measure exposure, CBRN event management and operations 

(secure hot zone, triage people public communication and decontamination) health and social 

implications. 

 

 

6. Έχετε ορίσει ομάδα αντιμετώπισης για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο; Αν ναι περιγράψτε τα 

καθήκοντα, την ιεραρχία και τους τρόπους επαφής με τις υπόλοιπές εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες 

 Όχι 

 

7. Έχετε προβεί σε κατηγοριοποίηση των κινδύνων ΧΒΡΠ-Ε; (δηλαδή έχετε σενάρια ή 

πρωτόκολλα αντιμετώπισης ανά κατηγορία [Χημικοί ή Βιολογικοί ή Ραδιολογικοί ή 

Πυρηνικοί] κινδύνων; Και αν ναι έχετε ξεχωριστά σενάρια ή πρωτόκολλα ανάλογα με το 

χημικό ή βιολογικό παράγοντα; [δηλαδή άνθρακα, σαρίν κλπ]).  

 Όχι 

8. Έχετε συνεργασία με άλλους φορείς για τα θέματα ΧΒΡΠ-Ε; (στην Κύπρο ή σε επίπεδο 

ΕΕ) 

 Ναι με άλλες Αστυνομίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με συμμετοχή μας σε  

ομάδες εργασίας και κοινές Ευρωπαϊκές ασκήσεις, καθώς  και με άλλες 

υπηρεσίες στη Κύπρο π.χ. Ε.Υ.Α.Ε και ΠΥ.   
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9. Σε περίπτωση ατυχήματος αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις αλλά και οι συντρέχουσες 

κρίσεις ή cascading events; Υπάρχουν καταγεγραμμένα σενάρια; 

 Όχι   (π.χ.  ποιος θα διαχειριστεί τα μολυσμένα ζώα και πουλιά που θα 

¨δραπετεύσουν¨ από τη καυτή ζώνη?) 

 Ποια υπηρεσία θα διαχειριστεί τα κατάλοιπα ή και τα μολυσμένα αντικείμενα ή 

και υποδομές (π.χ. οχήματα και κτήρια)  

 Πως θα διαχειριστούμε ή και θα καταστρέψουμε αν είναι εφικτό ως κράτος τον 

όποιο παράγοντα σε περιβαλλοντικό επίπεδο, ειδικά εάν ο παράγοντας χρήζει 

μακροχρόνιας διαχείρισης.......πόσο μάλλον εάν υπάρχει συνδυασμός 

παραγόντων π.χ. ραδιενεργό οξύ ή ραδιομιασμένα εκρηκτικά  

 Τι θα γίνει με το νερό της απολύμανσης (ενδέχεται να πρόκειται για δεκάδες 

τόνους εάν το περιστατικό διαρκέσει μέρες – έχουμε δυνατότητα μαζικής 

απολύμανσης?)  και  τι αυτονομία έχουν οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός μας σε 

περιστατικό ου θα διαρκέσει μέρες   

5.4 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου  

1. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στον σχεδιασμό του Κράτους 

αναφορικά με πιθανό περιστατικό ΧΒΡΠ-Ε.  Για την απάντησή σας παρακαλώ 

αναφερθείτε σε κανονισμούς, σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την 

υπηρεσία σας.   

 

Η Πυροσβεστική υπηρεσία ως Υπηρεσία Πρώτης ανταπόκρισης συμμετέχει στον 

σχεδιασμό του Κράτους αναφορικά με ενδεχόμενο περιστατικό εμπλοκής ΧΒΡΠ-Ε. Η 

εμπλοκή της Υπηρεσίας καταγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο ‘ΖΗΝΩΝ’ το οποίο αποτελεί το 

θεσμικό πλαίσιο και οδηγό  για τα Υπουργεία, για τη σχεδίαση και ετοιμασία των επί 

μέρους Ειδικών Εθνικών Σχεδίων.   

Επιπρόσθετα η Π.Υ στη βάση των καθηκόντων της και εμπλοκής της στα Εθνικά Σχέδια 

Ενεργείας που αφορούν περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε καταρτίζει εσωτερικά Μνημόνια 
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Εκτελεστέων Ενεργειών όπου και καθορίζονται τα καθήκοντα, οι ευθύνες , αρμοδιότητες 

και δράσεις της Π.Υ αναλόγως του περιστατικού. 

Τα Μνημόνια εκτελεστέων οδηγιών που αφορούν ΧΒΡΠ-Ε και εμπλέκεται η Π.Υ είναι το 

ΗΛΕΚΤΡΑ ( Ραδιενεργά) ή Πυρηνικά περιστατικά , το ΑΣΠΙΔΑ που αφορά τρομοκρατικά 

επεισόδια που μπορούν να συμβούν στην Κύπρο ή οποιαδήποτε συμβάντα τα οποία 

εμπλέκονται , Βιολογικά ( Σχέδιο ΛΙΤΟ).  Στα Χημικά υλικά δεν κατέστη δυνατό να 

εφαρμοστεί Εθνικό Σχέδιο και ως εκ τούτου δεν διαθέτουμε εσωτερικό Σχέδιο Μνημόνιο 

Εκτελεστέων Ενεργειών. Παρόλα ταύτα ενεργούμε στην βάση των δικό μας 

καταγεγραμμένων επιχειρησιακών διαδικασιών όπως αυτές καθορίζονται στις 

Σημειώσεις Πυροσβεστολογίας αλλά και στις διαδικασίες όπως αυτές καθορίζονται από 

παγκόσμια βιβλιογραφία ( ERGO. CHEMDATA, Dangerous Goods Emergency Action Code, 

WIZER, κτλ).    

 

2. Παρακαλώ περιγράψτε το ρόλο της υπηρεσίας σας στην αντιμετώπιση πιθανού 

περιστατικού ΧΒΡΠ-Ε. Για την απάντησή σας παρακαλώ αναφερθείτε σε κανονισμούς, 

σχέδια (ή ότι συναφές) τα οποία συμπεριλαμβάνουν την υπηρεσία σας.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Π.Υ ενεργεί ως Υπηρεσία Πρώτης ανταπόκρισης. Ενεργεί στη 

βάση προκαθορισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών όπως αυτές καθορίζονται στις 

Σημειώσεις Πυροσβεστολογίας και στην προαναφερόμενη βιβλιογραφία για εμπλοκή 

και ανταπόκριση σε ΧΒΡΠ-Ε θέτοντας προτεραιότητες και λαμβάνοντας μέτρα αναλόγως  

της φύσης έκαστου επεισοδίου: 

 Κατάλληλη προστασία των μελών μας 

 Δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας. Καυτή ζώνη( hot zone), Ζεστή ζώνη    ( warm 

zone).  

 Διάσωση από άμεση απειλή για ζωή 

 Εκκένωση προστασία κοινού 

 Αναγνώριση περιοχών ψηλών κινδύνων και λήψη μέτρων 

 Περιορισμό διαρροών 
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 Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών 

 Απολυμάνσεις 

Όλες οι ενέργειες της Π.Υ γίνονται σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 

όπως αυτές καθορίζονται στα Σχέδια Δράσεως έκαστου συμβάντος. 

  

3. Παρακαλώ περιγράψτε αναλυτικά τον εξοπλισμό (είδος, ποσότητα, τοποθεσία, σκοπός 

χρήσης κτλ) τον οποίο διαθέτετε για χρήση στην περίπτωση επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε.  Ο 

εξοπλισμός αυτός είναι αρκετός; Αν όχι καταγράψτε τις όποιες ελλείψεις 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ             10 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  (Μεθάνιο (CH4) – 

Οξυγόνο(O) – Μονοξείδιο του άνθρακα(CO) – Υδρόθειο (H2S) 14 

14 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 342 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ  (liquid type suits)  23 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ  (Gaz type suits) 26 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΑ 14 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 5 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΛΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ  (Vetter – Sava) 8 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 1 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 6 

ΝΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΩΦΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ          

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Γ THERMO FH 40G-L10 (5)  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ                                                                                                                              

5 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (1) -  

IDENTIFINDER NGH                    

1 
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ GammaRAE II R      

  

8 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Pager Sensor Technology Engineering INC)                     5 

ΔΟΣΙΜΕΤΡΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MIRION DMC3000    15 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ THERMO CONTAMAT /  FHTIII M(2)-PRM-470 (1)  -Για 

σκοπούς ελέγχου μετά από απολύμανση                             

3 

 

Ο εξοπλισμός της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρήζει συνεχούς ανανέωσης και 

εμπλουτισμού. Υπάρχει εξοπλισμός με ημερομηνίες λήξης και επιπρόσθετα νέα 

δεδομένα παρουσιάζονται διαχρονικά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, τόσο σε νέες ουσίες , 

όσο και σε νέες τεχνικές αντιμετώπισης. Ως εκ τούτου επιβάλλεται να γίνεται συνεχής 

αναπροσαρμογή στην βάση των νέων δεδομένων. Μια ενδεικτική αναφορά γίνεται πιο 

κάτω: 

 Ανανέωση και αναβάθμιση συσκευών  ανίχνευσης και δοσιμέτρων καταμέτρησης 

ραδιενέργειας. 

 Στολές διαχείρισης Κρυογενών Υλικών ( βρισκόμαστε στη διαδικασία διερεύνησης 

ύπαρξης και αξιολόγησης για χρήση τέτοιων στολών) 

 Αναλώσιμες στολές προστασίας διαχείρισης ραδιενέργειας συμπεριλαμβανόμενων  

προστασίας προσώπου, άνω και κάτω άκρων κτλ . 

 

4. Διοργανώνει ή συμμετέχει η υπηρεσία σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι παρακαλώ καταγράψτε τα συναφή για την πενταετία 2015-

2020 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν 

κυρίως τα Χημικά και Ραδιολογικά περιστατικά. Στελέχη μας συμμετέχουν σε 

εξειδικευμένα προγράμματα  τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό και μεταφέρουν 

τις γνώσεις και εμπειρίες τους στο προσωπικό. 
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Προγράμματα όπως το Supervising Management με εκπαίδευση αριθμού Υπευθύνων οι 

οποίοι ανταποκρίνονται σε περιστατικά διαχείρισης Χημικών Υλικών με ενδεχόμενες 

διαρροές υλικών, πυρκαγιές ή και διασώσεις ατόμων τα οποία πιθανόν να εμπλέκονται. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν   6 στελέχη μας τα οποία είναι εκπαιδευμένα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ως Hazardous Materials Officers (HAZMAT Officers) οι οποίοι έχουν τύχει πιο 

εξειδικευμένης εκπαίδευσης και ενεργούν ως σύμβουλοι και υποστηρικτές του 

υπεύθυνου επεισοδίου (incident commander) ο οποίος πιθανόν να κληθεί να 

αντιμετωπίσει τέτοιας μορφής περιστατικά. 

Εκπαιδεύσεις έχουν γίνει και σε πιο μικρή κλίμακα σε διαχείριση ραδιολογικών υλικών. 

Μεμονωμένα στελέχη μας στον IAEA (International Atomic Energy Agency) στην έδρα του 

στη Αυστρία μετά από αίτηση και επιλογή τους από το Διεθνή Οργανισμό  μέσω το 

Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας. Η θεματολογία αφορούσε ‘Radiation Emergency 

Management’. Επιπρόσθετα εκπαίδευση έχει πραγματοποιήσει Αξιωματικός μας μαζί με 

άλλα 2 στελέχη από την Αστυνομία στις εγκαταστάσεις του JRC (Joint Research Center) 

στην Γερμανία με θεματολογία ‘Radiation Scene Management. Παρόμοια εκπαίδευση 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον μήνα Σεπτέμβριο στην Κύπρο με 

εκπαιδευτές από το εξωτερικό και εκπαιδευόμενους από Αστυνομία και Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδεύσεις στη διαχείριση Χημικών & Ραδιολογικών υλικών 

ως Πρώτοι ανταποκριτές είναι μέρος της βασικής εκπαίδευσης που γίνεται στη Σχολή 

Δοκίμων πυροσβεστών αλλά και στις εκπαιδεύσεις ρουτίνας που γίνονται στις κατά 

τόπους Επαρχίες.  

Καταγραφή προγραμμάτων εκπαίδευσης για ΧΒΡΠ-Ε πριν και κατά το 2015 -2020 με 

εκπαιδεύσεις κυρίως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών : 

 Managing Incidents Hazmats MIHM – Fire Service College Moreton in March 

UK – Ιούλιος 2006. 
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 Hazardous Material Incidents Response Training (by U.S Customs and Border 

Protection – Σεπτέμβρης 2006 / Λευκωσία. 

 Hazmat Treating Training - Ministry of Public Security Fire Rescue 

Commission National Fire and Rescue School - Μάϊος 2011/ Ισραήλ. 

 Hazardous Materials for Supervsory Managers – JM Hazmat -Consultancy Ltd 

– Απρίλιος 2012 / Λευκωσία. 

 Breathing Apparatous Instructors Fire Service College Moreton in March UK- 

Διαχρονικές εκπαιδεύσεις με την τελευταία να γίνεται το Δεκέμβρη του 

2017. 

 Εκπαίδευση στην χρήση ΧΒΡΠ-Ε. Συγχρηματοδοτούμενο έργο SSEE/ 

Ελλάδα/2017  

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια ΧΒΡΠ-Ε. Awareness raising and training of first line 

responders against CBRN-E threats – SSEE Project / Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 2018 

 Petrochemical Training Course – Ολλανδία/2018 

 Hazardous Materials Advisor Course - Fire Service College Moreton in March 

UK. 6 στελέχη μας εκπαιδευμένα τα οποία εκπαιδευτήκαν σε διαφορετικές 

χρονολογίες με την τελευταία να είναι το 2018. 

 

5. Έχετε προετοιμάσει πιθανά σενάρια επεισοδίου ΧΒΡΠ-Ε; αν ναι, να μας σταλεί δείγμα 

των σεναρίων και να μας ενημερώσετε αν έχετε διοργανώσει ή συμμετέχει σε ασκήσεις;  

 

Είχαμε συμμετοχή σε άσκηση αντιμετώπισης ραδιολογικού ατυχήματος η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο χώρο στάθμευσης του σταδίου Γ.Σ.Π Λευκωσίας με την ΕΥΑΕ με 

απώλεια ραδιενεργών πηγών και εμπλοκής τους σε τροχαίο δυστύχημα αλλά και 

συμμετοχή σε άσκηση σε σχέση με αντιμετώπιση επεισοδίου με Dirty  Bomb η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε χωριό της Επαρχίας Πάφου. Οι ασκήσεις έγιναν με την συμμετοχή  

συναφών  Υπηρεσιών που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους συμβάντα. Παρόλα ταύτα 
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θεωρούμε ότι σ ‘αυτές τις ασκήσεις θα μπορούσαν να εμπλέκονται και άλλες Υπηρεσίες 

με δευτερεύοντες ρόλους σε ένα εξελισσόμενο επεισόδιο ΧΒΡΠ-Ε και όχι εμπλοκής 

μόνον των Υπηρεσιών 1ης  ανταπόκρισης και διαχείρισης.  

Επιπρόσθετα οι Επαρχίες διοργανώνουν κατά περιόδους και για σκοπούς ετοιμότητας 

ασκήσεις στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή σε εγκαταστάσεις διαχείρισης ή 

αποθήκευσης χημικών υλικών με σενάρια διαρροών , πυρκαγιών και διασώσεων 

εφαρμόζοντας έτσι όλες τις νόμιμες επιχειρησιακές διαδικασίες  συμπεριλαμβανομένου 

και των απολυμάνσεων. Διευκρινίζουμε ότι  σ ’αυτό το επίπεδο ασκήσεων δεν 

εμπλέκονται συναφή Υπηρεσίες. 

 

6. Έχετε ορίσει ομάδα αντιμετώπισης για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο; Αν ναι περιγράψτε τα 

καθήκοντα, την ιεραρχία και τους τρόπους επαφής με τις υπόλοιπές εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες 

 

Δεν υπάρχει ειδική Ομάδα για ΧΒΡΠ-Ε . Παρόλα ταύτα όπως έχει ήδη αναφερθεί όλοι οι 

πυροσβέστες είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε ως μέρος της βασικής τους 

εκπαίδευσης υπό της καθοδήγηση πάντοτε των Υπευθύνων τους. Επιπρόσθετα σε όλες 

τις Επαρχίες υπάρχει εξοπλισμός για αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών ΧΒΡΠ-Ε 

ξεκαθαρίζοντας πάντοτε ότι ενεργούμε μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μας ως 

πρώτοι ανταποκριτές. 

 

7. Έχετε προβεί σε κατηγοριοποίηση των κινδύνων ΧΒΡΠ-Ε; (δηλαδή έχετε σενάρια ή 

πρωτόκολλα αντιμετώπισης ανά κατηγορία [Χημικοί ή Βιολογικοί ή Ραδιολογικοί ή 

Πυρηνικοί] κινδύνων; Και αν ναι έχετε ξεχωριστά σενάρια ή πρωτόκολλα ανάλογα με το 

χημικό ή βιολογικό παράγοντα; [δηλαδή άνθρακα, σαρίν κλπ]).  

 

Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα ή σενάρια αντιμετώπισης ανά κατηγορία κινδύνου ΧΒΡΠ-Ε. 

Υπάρχουν οι νενομισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες πρώτης ανταπόκρισης όπως 

αυτές καταγράφονται  στις Σημειώσεις Πυροσβεστολογίας που έχει συντάξει η Υπηρεσία 
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αλλά και στην Παγκόσμια βιβλιογραφία αντιμετώπισης ΧΒΡΠ-Ε( ERGO. CHEMDATA, 

Dangerous Goods Emergency Action Code, WIZER, κτλ).    

 Επιπρόσθετα και πιο συγκεκριμένα για τον άνθρακα γίνεται ειδική αναφορά σε 

Σημείωση Πυροσβεστολογίας  όσον αφορά τις επιχειρησιακές διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία όποτε και όταν κληθεί. 

 

8. Έχετε συνεργασία με άλλους φορείς για τα θέματα ΧΒΡΠ-Ε; (στην Κύπρο ή σε επίπεδο 

ΕΕ) 

 

Υπάρχει συνεργασία με την Αστυνομία  και με τους λειτουργούς του Γραφείου 

Επιθεώρησης Εργασίας για θέματα ραδιολογικών κινδύνων. Πέραν αυτού η συνεργασία 

με τα άλλα αρμόδια τμήματα εμπλοκής ΧΒΡΠ-Ε περιορίζεται στο επίπεδο ανταπόκρισης 

σε πιθανό συμβάν. Διερωτόμαστε πραγματικά πιο θα είναι το επίπεδο εμπλοκής και 

διαχείρισης πολλών κρατικών Υπηρεσιών σε πραγματικό περιστατικό. Οι 

προβληματισμοί μας καταγράφονται στην απάντηση του επόμενου ερωτήματος σας 

αρ.9  

 Άξιο αναφοράς είναι η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Εθνικού Συντονιστή 

ΧΒΡΠ-Ε ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με συμμετοχή 

σε ομάδες εργασίας, ενημέρωσης και καθορισμού Ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα 

διαχείρισης ΧΒΡΠ-Ε. 

 

9. Σε περίπτωση ατυχήματος αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις αλλά και οι συντρέχουσες 

κρίσεις ή cascading events; Υπάρχουν καταγεγραμμένα σενάρια; 

 

Υπάρχει έντονος προβληματισμός από μέρους μας κατά πόσον οι επιπτώσεις μπορούν 

να αναγνωριστούν, να αξιολογηθούν  και να παρθούν μέτρα από τις εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες. 

 Πως διαχειριζόμαστε το νερό της απολύμανσης ιδιαίτερα αν αυτό μπορεί να είναι 

σε μεγάλες ποσότητες; 
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 Πως διαχειριζόμαστε μία Μαζική ανάγκη για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη;  

  Πως διαχειριζόμαστε το περιβάλλον το οποίο μπορεί να χρειαστεί μια 

μακροχρόνια διαχείριση μετά από τέτοιο συμβάν; 

 Ποιος διαχειρίζεται μολυσμένα αντικείμενα; 

 Ποιος διαχειρίζεται μολυσμένα ζώα ή πουλιά τα οποία ενδεχομένως να 

δραπετεύσουν από την καυτή ζώνη; 

 Εκτός από τις Ραδιενεργές πηγές οι οποίες βρίσκονται μόνιμα στην Κύπρο και 

είναι καταγεγραμμένες , που είναι καταγεγραμμένα οποιαδήποτε χημικά 

βιολογικά ή αλλά επιβλαβή υλικά προς ενημέρωση των Υπηρεσιών 1ης 

ανταπόκρισης;  

Επιπρόσθετα με επιστολή μας ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2019 προς το Διοικητή της 

Πολιτικής Άμυνας εισηγούμαστε όπως στην Αξιολόγηση Απειλών/Κινδύνων για 

περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε να περιληφθούν στους τεχνικού όρους η εκτίμηση απειλών και 

κινδύνου για περιστατικά: 

 Απειλών λόγω φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών 

 Βιοτρομοκρατικών απειλών 

 Ραδιοβιοχημικών απειλών 

 Απειλών από βακτηριακά όπλα και όπλα με τοξίνες 

 Απειλών από ραδιοπυρηνικά όπλα 

 Απειλών διασποράς χημικών, βιολογικών ή ραδιολογικών ουσιών με τη χρήση 

συκευών ραδιολογικής διασποράς, ‘βρώμικων βομβών’ Drones UAV, κτλ. 

      

5.5 Υπουργείο Υγείας  

1. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τα ΧΒΡΠΕ υλικά 

Η αντιμετώπιση των θυμάτων που προκαλούνται μετά από έκθεση σε τέτοιους παράγοντες, 

απαιτεί την άμεση κινητοποίηση του συστήματος υγείας, τόσο σε προνοσοκομειακό, όσο και σε 

νοσοκομειακό επίπεδο, καθώς επίσης και άλλων υποστηρικτικών φορέων/υπηρεσιών. 
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Οι ενέργειες των υπηρεσιών υγείας αφορούν κυρίως: 

 Την υγειονομική οργάνωση στον τόπο του συμβάντος 

 Τη σταθεροποίηση, διακομιδή και κατανομή των θυμάτων στα διάφορα νοσοκομεία 

 Τη νοσοκομειακή αντιμετώπιση 

 

Χημικές ουσίες 

Για τις χημικές ουσίες, απαιτείται η εφαρμογή του κανονισμού Reach (Registration, Evaluation 

and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου σύμφωνα με αυτόν, τα πλήρη 

στοιχεία των χημικών ουσιών πρέπει να καταγράφονται και να καταχωρίζονται σε φάκελο από 

τις ίδιες τις χημικές βιομηχανίες (ή τους εισαγωγείς των χημικών ουσιών) σε κάθε χώρα και να 

προβαίνουν στην εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των 

χρηστών και των καταναλωτών. 

Επιπρόσθετα όσον αφορά την διαχείριση της επικινδυνότητας, απαιτείται η εφαρμογή της 

κοινοτικής οδηγίας Seveso II,  η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τον προσδιορισμό του κινδύνου και τρόπους ελάττωσης αυτού, καθώς επίσης για 

την εκτίμηση των επιπτώσεων και τον περιορισμό αυτών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Η ασφάλεια των χημικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στην πιο κάτω αναφερόμενη 

Νομοθεσία, όπου Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας, το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τις πτυχές ασφάλειας επί όλων των βιομηχανικών 

μονάδων. 

α. Κ.Δ.Π. 507/23001 

β. Κ.Δ.Π 2011/2002 

γ. Ν.32(ΙΙΙ)/2004 
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δ. Κ.Δ.Π. 509/2004 

ε. Κ.Δ.Π. 97/2006 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με την φύση και τις ποσότητες αυτών των χημικών 

ουσιών, ο διαχειριστής θα έχει σε ισχύ στην Μονάδα ή / και θα υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή 

του Κράτους, τα ακόλουθα έγγραφα και πολιτικές (ή μέρος τους). 

- Έκθεση Ασφάλειας (Άρθρο 9, Παράρτημα ΙΙ). 

- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ)  (Άρθρο 9, Παράρτημα ΙΙΙ) 

- Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) (Άρθρο 7). 

- Εσωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης (Άρθρο ΙΙ, Παράρτημα IV). 

- Πολιτική Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό (Άρθρο 13, Παράρτημα V). 

 

Η εφαρμογή του Κανονισμού Reach και της οδηγίας Seveso II είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Εργασίας. 

Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα Δημόσια Νοσηλευτήρια 

Για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, στα Νοσοκομειακά Εργαστήρια των Δημόσιων 

Νοσηλευτηρίων χρησιμοποιούνται έτοιμα αντιδραστήρια και χημικές ουσίες, εκ των οποίων 

κάποιες από αυτές είναι τοξικές ή/και εύφλεκτες. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτισθεί κατάλογος 

που περιλαμβάνει όλες αυτές τις ουσίες και φυλάγονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

Ραδιολογικοί – Πυρηνικοί παράγοντες 

Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί ακτινοπροστασίας είναι το Υπουργείο Εργασίας 

και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιθεώρησης  Εργασίας. 

Στα Δημόσια Νοσηλευτήρια χρησιμοποιούνται μηχανήματα που φέρουν ακτινολογική πηγή, 

καθώς και μηχανήματα που φέρουν ραδιενεργή πηγή (3 ακτινοβολητές αίματος στο Γενικό 
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Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο ΝΑΜ ΙΙΙ και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού), τα οποία τυγχάνουν 

αδειοδότησης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ελέγχονται από την Υπηρεσία 

Ιατροφυσικών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Οι ακτινολογικές πηγές, με το πέρας της διάρκειας της ζωής τους, δεν χρειάζονται οποιαδήποτε 

διαχείριση, σε αντίθεση με τις ραδιενεργές πηγές όπου απαιτείται διαχείριση από το αδειούχο 

πρόσωπο. Επιπρόσθετα, για τις ραδιενεργές πηγές απαιτούνται συνθήκες/μέτρα φύλαξης για 

να αποτραπεί η κλοπή τους, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. 

Βιολογικοί παράγοντες 

Σημειώνεται ότι στα Δημόσια Νοσοκομειακά Εργαστήρια και δη στα Μικροβιολογικά 

Εργαστήρια, χρησιμοποιούνται έτοιμα αντιδραστήρια και δεν φυλάγονται βιολογικοί 

παράγοντες ή τοξίνες υψηλού κινδύνου. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τη Σύμβαση για τα Βιολογικά όπλα – BWC (Convention 

on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (Biological) 

and toxin weapons and on their destruction) όπου στο άρθρο Ι γίνεται σαφής αναφορά ότι 

κανένα κράτος μέρος της Σύμβασης αυτής δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να αναπτύξει, 

παράξει ή αποθηκεύσει ή με άλλο τρόπο αποκτήσει ή διατηρήσει βιολογικούς παράγοντες ή 

τοξίνες οποιασδήποτε προέλευσης ή μεθόδου παρασκευής, τύπου και ποσότητας, τα οποία δεν 

είναι καθορισμένα για προστατευτικούς, προφυλακτικούς ή άλλους ειρηνικούς σκοπούς. 

Όσον αφορά τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, δεν διατηρούνται 

κλινικά δείγματα που περιέχουν οποιεσδήποτε από τις ουσίες, οι οποίες αναφέρονται στον 

κοινοτικό κατάλογο βιολογικών παραγόντων και τοξινών υψηλού κινδύνου. Για τον χειρισμό 

κλινικών δειγμάτων που περιέχουν τέτοιου είδους ουσίες ακολουθείται η διεθνής πρακτική, 

όπως αυτή καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας, έχει αναπτύξει σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

Λοιμωδών Νοσημάτων ούτως ώστε να αναγνωρίζεται πότε, που και ποιος ιός κυκλοφορεί, οι 
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ομάδες υψηλού κινδύνου, ο βαθμός δραστηριότητας του ιού, εντόπιση οποιονδήποτε 

ασυνήθιστων χαρακτηριστικών και η παρακολούθηση της εξέλιξης. 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει διαπιστευτεί με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 17025 

καθιερώνοντας ορθές πρακτικές, προσεγγίσεις και μεθόδους για τη διασφάλιση της ποιότητας 

σχετικά με τη δειγματοληψία και ανίχνευση ΧΒΡΠ υλικών 

Σημειώνεται ότι το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν Λευκωσίας, το οποίο θεωρείται το 

Κέντρο Αναφοράς για τέτοια συμβάντα, δεν έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βιολογικών 

παραγόντων υψηλού κινδύνου που απαιτούν βιοασφάλεια 3 και 4 και τα δείγματα θα 

αποστέλλονται σε Κέντρα Αναφοράς του Εξωτερικού. 

Για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα Κράτη Μέλη χρησιμοποιείται το επικοινωνιακό σύστημα 

EWRS. 

Για φορείς εκμετάλλευσης, που χειρίζονται βιολογικά υλικά υψηλού κινδύνου υπάρχει ο περί 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (κατά την περιορισμένη χρήση) νόμος Ν.15(Ι)/2004 και 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 

(Κ.Δ.Π. 144/2001), όπου Αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας 

 

Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων με ΧΒΡΠ παράγοντες 

Σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 

υγείας, το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει Σχέδια Δράσης για όλες τις πιθανές απειλές 

κατά της υγείας. 

Στην Κύπρο υπάρχει ο εθνικός σχεδιασμός, με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «ΖΗΝΩΝ» και τα 22 

Ειδικά Εθνικά Σχέδια Δράσης για όλες τις πιθανές απειλές, όπου Αρμόδια Αρχή είναι τα διάφορα 

Υπουργεία. Το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει 2 Ειδικά Εθνικά Σχέδια Δράσης (αντιμετώπιση 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/31FAA3A12797E952C2257E03002A5450/$file/KDP_144_2001.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/31FAA3A12797E952C2257E03002A5450/$file/KDP_144_2001.pdf


 
 
 

136 
 

περιστατικών μετά από έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες υψηλής επικινδυνότητας και 

Επιδημίες) και είναι συναρμόδια Αρχή για τα υπόλοιπα άλλα Σχέδια Δράσης. Πέραν από αυτά 

τα Σχέδια, έχουν εκπονηθεί και επιμέρους σχέδια για αντιμετώπιση πανδημίας της γρίπης, ιός 

Ebola, Πολιομυελίτιδα, ιός του Δυτικού Νείλου, ιός MERS, Φυματίωση κ.ά 

Τα Δημόσια Νοσηλευτήρια διαθέτουν Μνημόνιο Ενεργειών για αντιμετώπιση μαζικής 

προσέλευσης ασθενών στα νοσοκομεία μετά από έκθεση σε ΧΒΡΠ παράγοντες. Την διαλογή και 

την μεταφορά των ασθενών / τραυματιών την αναλαμβάνει η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, την απολύμανση των επηρεαζόμενων ατόμων στη σκηνή του 

συμβάντος θα την αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία διαθέτει όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Όσον αφορά τους ραδιολογικούς/πυρηνικούς παράγοντες υπάρχει Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

όπου Αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας. Για τους χημικούς παράγοντες δεν έχει 

καθορισθεί Αρμόδια Αρχή και δεν υπάρχει Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή των 

Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας και έχει αναπτύξει 

Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης για λοιμώδη νοσήματα, το οποίο αποσκοπεί:  

 στη συλλογή δεδομένων για τους τύπους των ιών, βακτηρίων και βιοτοξινών που 

κυκλοφορούν 

 στην περιγραφή του πληθυσμού που επηρεάζεται με αποτέλεσμα την εντόπιση των 

ομάδων υψηλού κινδύνου και την σύγκριση με άλλες ομάδες πληθυσμού 

 στην ανίχνευση ασυνήθιστων περιστατικών, ασυνήθιστων τύπων ιών, βακτηρίων και 

βιοτοξινών ή ασυνήθιστης κατανομής και σοβαρότητας της νόσου στον πληθυσμό.  

 στην παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου 

 

Ειδικά για ιατρικές υπηρεσίες  
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XIII. Έχετε ορίσει νοσοκομείο αναφοράς για πιθανό ΧΒΡΠ-Ε επεισόδιο;  

XIV. Αν ναι στο Ι, έχετε ορίσει είσοδο στο νοσοκομείο αναφοράς;  

XV. Έχετε ορίσει ομάδα και διαδικασία αρχικού triage στο πεδίο;  

XVI. Έχετε ορίσει ομάδα και διαδικασία triage στο νοσοκομείο;  

XVII. Έχετε ορίσει διαδικασία νεκροτομής για θύματα ΧΒΡΠ-Ε;  

XVIII. Έχετε ορίσει διαδικασία ταφής για θύματα ΧΒΡΠ-Ε; 

Αν λάβουμε υπόψιν το Σχέδιο Δράσης για COVID-19, τα πιο πάνω έχουν καθορισθεί.  

5.6 Υπουργείο Άμυνας 
 

Απάντηση στην Ερ.1  

Η Ειδική ομάδα ΡΒΧΠ του ΓΕΕΦ, δύναται να συνδράμει υποστηρικτικά μαζί με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, σε πιθανό περιστατικό το οποίο περιλαμβάνει Χημικό, 

Βιολογικό ή Ραδιολογικό παράγοντα. Για την εν λόγο συνεργασία έχει υπογραφεί ειδικό 

μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΓΕΕΦ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης βάση του Εθνικού 

Ειδικού Σχεδίου «Ηλέκτρα» (ΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑ), το οποίο βρίσκεται υπό σύνταξη και τελική 

έγκριση, η Εδική Ομάδα ΡΒΧΠ του ΓΕΕΦ, δύναται να αναλάβει αποστολή και να συνδράμει 

μαζί με τις υπηρεσίες και τα τμήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) για την αντιμετώπιση πιθανού Ραδιολογικού περιστατικού. Για την 

αντιμετώπιση περιστατικού με εκρηκτικά «Ε», η ομάδα ΔΕΝ έχει εκπαιδευτεί ούτε έχει 

συνεργαστεί με αντίστοιχο φορέα. 

Απάντηση στην Ερ.2 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας ΡΒΧΠ του ΓΕΕΦ είναι εκπαιδευμένα ώστε να μπορούν να 

ανιχνεύουν, εντοπίζουν και να εκτελούν δειγματοληψία και απολύμανση σε περιστατικά που 

εμπλέκονται Χημικοί, Βιολογικοί ή Ραδιολογικοί παράγοντες. Επίσης έχουν τη δυνατότητα 

απομάκρυνσης Απωλειών Υγείας (ΑΥ) από τη μολυσμένη περιοχή. Τα καθήκοντα και οι 

αρμοδιότητες του προσωπικού της ομάδας του ΓΕΕΦ, περιγράφονται σε εσωτερικές οδηγίες. 

Απάντηση στην Ερ.3 

Η Ειδική Ομάδα ΡΒΧΠ, διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να αντιμετωπίσει ΧΒΡΠ-Ε. 

Απάντηση στην Ερ.4 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας ΡΒΧΠ του ΓΕΕΦ, εκπαιδεύονται σε σχολεία του εξωτερικού. Η 

εκπαίδευση είναι ανάλογη του αντικειμένου που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. 
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Απάντηση στην Ερ.5 

Έχουν προετοιμαστεί κάποια πιθανά σενάρια αντιμετώπισης, κυρίως χημικού ατυχήματος, τα 

οποία αφορούν περισσότερο τη συνεργασία της Ειδικής Ομάδας με την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. Τα σενάρια αυτά δοκιμάζονται κατά τις ασκήσεις της Ε.Φ. Το Παρακάτω σενάριο 

προετοιμάστηκε και εκτελέστηκε κατά την διάρκεια άσκησης το 2019:  «Μετά από 

δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ στο Βασιλικό, παρατηρήθηκε διαρροή αερίων. Για 

την αντιμετώπιση του περιστατικού, κλήθηκε ο πλησιέστερος Πυροσβεστικός Σταθμός, ο 

οποίος είναι η  ΕΜΑΚ Κοφίνου. Λόγο των πολλαπλών υποχρεώσεων της ΕΜΑΚ και βάση του 

υπογράφοντος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ΓΕΕΦ, η ΕΜΑΚ 

αιτείται από το ΓΕΕΦ/ΚΕΠΙΧ τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας ΡΒΧΠ του ΓΕΕΦ. Η ομάδα του 

ΓΕΕΦ θα μεταβεί στο σημείο και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 

αντιμετώπιση το περιστατικό.(καθορισμός ζωνών, μετρήσεις, δειγματοληψίες, απομάκρυνση 

ΑΥ, πρόβλεψη μολυσμένου νέφους, αντιμετώπιση μόλυνσης, απολύμανση, κλπ). 

Απάντηση στην Ερ.6 

Η ομάδα αντιμετώπισης του ΓΕΕΦ είναι ολιγάριθμη και είναι προσαρμοσμένη στην αποστολή 

που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, 

εξασφαλίζεται μέσω του Ομαδάρχη ή του Βοηθού Ομαδάρχη, ο οποίος εκτελεί και χρέη 

Αξιωματικού Συνδέσμου. 

Απάντηση στην Ερ.7 

Δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί οι κίνδυνοι ΧΒΡΠ-Ε και ούτε έχουν προετοιμαστεί σενάρια και 

πρωτόκολλα ανά κατηγορία. 

Απάντηση στην Ερ.8 

Στην Κύπρο η ομάδα του ΓΕΕΦ έχει συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και Την 

Πολιτική Άμυνα. 

Απάντηση στην Ερ.9 

Σε περίπτωση ατυχήματος μπορούν να αναγνωριστούν οι επιπτώσεις, οι συντρέχουσες κρίσεις 

ή cascading effects τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν σε καταστροφές. 
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5.7 Αξιολόγηση Δυνατοτήτων 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα – όπως αναφέρονται από τις ίδιες της υπηρεσίες – 

προκύπτουν ορισμένα βασικά σημεία: 

Ελλείψεις  Προκύπτουν ξεκάθαρα ελλείψεις σε 

εξοπλισμό αντιμετώπισης πιθανών 

επεισοδίων.  Εμφανίζεται σχετική επάρκεια 

σε εξοπλισμό ανίχνευσης.  

Συντονισμός  Δεν προκύπτει από κάπου διαρκής 

συντονισμός και ειδικότερα δεν προκύπτει 

ξεκάθαρη ηγεσία σε πιθανό επεισόδιο.  

Απόθεση αποβλήτων  Αναφέρεται ξεκάθαρα η έλλειψη 

διαδικασίας, εξοπλισμού και χωροθέτησης.  

Υπηρεσίες Υγείας  Δεν είναι σαφής η νοσοκομειακή επάρκεια 

καθώς δεν αναφέρεται. Το κεφάλαιο 3.7 

καταγράφει τον τρόπο λειτουργίας.  

Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων Δεν αναφέρεται σχέδιο δράσης για χημικούς 

παράγοντες.  Εμφανίζεται δυσανάλογα 

μεγάλος αριθμός σχεδίων δράσεως σε σχέση 

με τον αριθμό των υπηρεσιών αλλά και το 

κρατικό μέγεθος.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η μελέτη για την Αξιολόγηση του κινδύνου για περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε είναι η πρώτη φορά που 

λαμβάνει χώρα στα ιστορικά της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Επιδίωξη της μελέτης είναι να θέσει 

σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, να 

ευαισθητοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να αποτελέσει 

μια πρώτη γραπτή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κυπριακή Δημοκρατία.   

Η μελέτη βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καταγραφή δεδομένων από τις ίδιες τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με σκοπό να υπάρξουν ακριβείς πληροφορίες.  Τα συμπεράσματα 

είναι σαφή.  Ενώ η πιθανότητα (αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή) παραμένει σχετικά μικρή ή 

εν πάση περιπτώσει δεν είναι μεγάλη, παρατηρούνται σημεία που χρειάζονται βελτίωση, μερικά 

άμεση βελτίωση μάλιστα.   

Η μελέτη εκτός από τα παραπάνω, στο κεφάλαιο 3 δίνει και κάποιου τύπου benchmarking το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.   

Σε αυτή την πρώτη έκθεση οι αδυναμίες εντοπίζονται σε νευραλγικούς τομείς και θα πρέπει να 

δοθεί η δέουσα προσοχή από τους αρμόδιους φορείς (κεφάλαιο 5.7).   
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