
ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΡΤΠΑΝΣΕ 
Δνβαζία Β΄ ηεηναιήκμο ημο ηιήιαημξ Α΄4 



ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

• Ξνόηοπα πμζόηδηαξ αένα 

• Νζ ηονζόηενμζ νύπμζ εζςηενζηώκ πώνςκ 

• Ούπακζδ εζςηενζηώκ πώνςκ, ηαζ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά 

• Βζμηθζιαηζηόξ ζπεδζαζιόξ 

 



 
 
Κεφάλαιο 1ο 
«Πρότσπα ποιότητας αέρα» 
Κε ημκ όνμ πνόηοπα πμζόηδηαξ αένα εκκμμύιε ηζξ απμδεηηέξ 

ζοβηεκηνώζεζξ δζαθόνςκ νύπςκ ζηδκ αηιόζθαζνα ζε επίπεδα 

ηέημζα, ώζηε κα δζαθοθάζζεηαζ δ δδιόζζα οβεία ηαζ κα 

ελαζθαθίγεηαζ έκα «ζηακμπμζδηζηό πενζεώνζμ αζθάθεζαξ», 

ακελάνηδηα από ημ εάκ είκαζ ηεπκμθμβζηά ή μζημκμιζηά εθζηηά. 



Νζ αηιμζθαζνζημί νύπμζ – ηνζηήνζα ηδξ πμζόηδηαξ ημο αένα 

πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε Δεκζηά Ξνόηοπα 

(NationalAmbientAirQualityStandards) έπμοκ θηάζεζ ζήιενα 

ημοξ έλζ ηαζ είκαζ: ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα(CO), ημ δζμλείδζμ 

ημο αγώημο (NO2), ημ όγμκ (O3), ημ δζμλείδζμ ημο εείμο (SO2), μ 

ιόθοαδμξ (Pb), ηαζ ηα αζςνμύιεκα ζςιαηίδζα. 



Πηζξ ιένεξ ιαξ, δ έηεεζδ ζημοξ νύπμοξ εζςηενζηώκ πώνςκ 

είκαζ έκα ζδιακηζηό πενζααθθμκηζηό πνόαθδια, ημ μπμίμ 

ζοκηεθεί ζηδκ οπμαάειζζδ ηδξ πμζόηδηαξ γςήξ. Ζ ζμαανόηδηα 

ημο πνμαθήιαημξ πνμζδζμνίγεηαζ από δύμ, ηονίςξ 

πανάβμκηεξ. 



 α) Ρδ ιεβάθδ παναιμκή ζημοξ εζςηενζημύξ 

πώνμοξ, αθμύ μζ πενζζζόηενμζ άκενςπμζ πενκμύκ ιέζα ζε 

αοημύξ, ηαηά ιέζμ όνμ, ημ 50-90% ημο πνόκμο ημοξ. 

 

α) Ρδ δζαπίζηςζδ όηζ μζ νύπμζ ημο εζςηενζημύ πενζαάθθμκημξ 

πνμηαθμύκ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία ζμαανώκ αζεεκεζώκ πμο 

επδνεάγμοκ δοζιεκώξ ηδκ ζηακόηδηα, ηδκ απόδμζδ, ηαζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ιαξ. 



Ν όνμξ αέναξ εζςηενζηώκ πώνςκ ζοκήεςξ ακαθένεηαζ 
ζε ιδ 

αζμιδπακζημύξ πώνμοξ, δδθαδή, ζε ηηήνζα πμο 
ζηεβάγμοκ 

βναθεία, δδιόζζα ζδνύιαηα (ζπμθεία, κμζμημιεία, 
ιμοζεία), 

πώνμοξ δζαζηέδαζδξ (εέαηνα, εζηζαηόνζα) ηαζ ζδζςηζηέξ 

ηαημζηίεξ. Πςζηή πμζόηδηα αένα ζημ πώνμ ζδιαίκεζ 
ζοκεήηεξ 

οβείαξ ηαζ άκεζδξ βζα ηα άημια πμο γμοκ ή ενβάγμκηαζ 
ζημ 

πώνμ αοηό. 



Θεθάθαζμ 2 μ «μζ ηονζόηενμζ νύπμζ 
εζςηενζηώκ πώνςκ» 
1)Αιίακημξ 

Απμηεθεί μνοηηό πονζηζηό άθαξ ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο 

ιαβκδζίμο, ζκώδμοξ ιμκμηνοζηαθθζηήξ ή πμθοηνοζηαθθζηήξ 

δμιήξ. Ιόβς ηςκ ηαθώκ ιδπακζηώκ ζδζμηήηςκ ημο 

(εενιμιμκςηζηόξ, δπμιμκςηζηόξ, εοηαηένβαζημξ, ακεεηηζηόξ ζηδ 
δζάανςζδ, πονάκημπμξ, ηαηόξ αβςβόξ ημο δθεηηνζζιμύ, 

ιε ορδθή ηάζδ εθεθηοζιμύ), ανίζηεζ πμθθέξ εθανιμβέξ. 

Σνδζζιμπμζείηαζ, θμζπόκ ςξ μζημδμιζηό οθζηό ζηζξ ζςθδκώζεζξ, 

ζηζξ ιμκώζεζξ, ζε βάκηζα δθεηηνμθόβςκ η.ά.  



Ξανμθαοηά, μ αιίακημξ είκαζ έκαξ από ημοξ πζμ επζηίκδοκμοξ 
εζςηενζημύξ νύπμοξ, δζόηζ ζε ανηεηέξ πενζπηώζεζξ ηαζ ηονίςξ ηαηά ηδκ 

επελενβαζία ημο απεθεοεενώκμκηαζ ίκεξ ημο μζ μπμίεξ 

αζςνμύκηαζ ζημκ αένα. Νζ ίκεξ αοηέξ, εζζπκεόιεκεξ, 

ηαηαηάεμκηαζ ζημοξ πκεύιμκεξ ηαζ πνμηαθμύκ ημ 

ιεζμεδθίςια, έκα είδμξ ηανηίκμο ηδξ εςναηζηήξ ημζθόηδηαξ, 

ηαεώξ επίζδξ ηαζ αιζάκηςζδ, ιζα αζεέκεζα πμο ηαεζζηά 

αδύκαηδ ηδκ ακαπκμή ηαζ μδδβεί ζημ εάκαημ. 



Γζ’ αοηό, μζ ενβαζίεξ επζζηεοήξ εα πνέπεζ 

κα βίκμοκ από εζδζηό ζοκενβείμ. Νζ ενβαγόιεκμζ πμο εηηίεεκηαζ 

ιε μπμζμδήπμηε ηνόπμ ζημ αθααενό μνοηηό, εα πνέπεζ κα 

αθθάγμοκ έκδοζδ ζημ πώνμ ενβαζίαξ ηαζ κα ηαεανίγμκηαζ ιε 

κενό ηαζ ζαπμύκζ, ώζηε κα απμθεύβμοκ ηδ ιεηαθμνά ζκώκ 

αιζάκημο ζημ ζπίηζ ημοξ. Ακ ηδνδεμύκ όθα ηα παναπάκς είκαζ 

ζπεδόκ αέααζμ όηζ δ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ ηςκ αηόιςκ πμο 

ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημκ αιίακημ, δζαζθαθίγεηαζ ζημ ιέβζζημ 

δοκαηό ααειό. 



Ούπμζ ηαύζεςκ 
 

Θαηά ηζξ ηαύζεζξ εηθύμκηαζ άηαοζηα αζςνμύιεκα ζςιαηίδζα, 

θόβς αηεθμύξ ηαύζεςξ ηδξ ηαζβόιεκδξ ύθδξ, ηαπκόξ, αζεάθδ, 

άηαοζημζ οδνμβμκάκεναηεξ, αθδεΰδεξ, οδναηιμί ηαζ δζάθμνα 

νοπμβόκα αένζα, ηα ηονζόηενα εη ηςκ μπμίςκ είκαζ: 

α) Ρμ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO) 

α) Ρμ δζμλείδζμ ημο εείμο (SO2) 

β) Ρμ ιμκμλείδζμ ηαζ ημ δζμλείδζμ ημο αγώημο (NO, NO2) 

δ) Ρμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2) 

 



‘Αθθμζ ηύπμζ νύπςκ 

Φορμαλδεΰδη 

Δύθθεηηδ ηαζ ημλζηή μοζία απμηεθεί ημ πνώημ ιέθμξ ηδξ 

μιόθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθδεϋδώκ ιε ηύπμ ΖCH=O. Πε 
ηακμκζηή πίεζδ ηαζ εενιμηναζία είκαζ άπνςιμ αένζμ, ιε 
μλεία παναηηδνζζηζηή μζιή, δζαθοηή ζημ κενό. Ήηακ από 
ημοξ πνώημοξ νύπμοξ, ελαζηίαξ ημο μπμίμο δδιζμονβήεδηακ 

πνμαθήιαηα οβείαξ ζε εζςηενζημύξ πώνμοξ ηαζ απμηέθεζε 

αθμνιή βζα ηδκ ακάπηολδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ 
επζζηδιόκςκ βύνς από ηδ νύπακζδ ηςκ πώνςκ αοηώκ. 



 

Ζ Ξαβηόζιζα Ννβάκςζδ βείαξ (WHO) έπεζ ηαηαηάλεζ ηδ 

θμνιαθδεΰδδ ζηζξ μοζίεξ πμο ιπμνμύκ κα πνμηαθέζμοκ 

ηανηίκμ ζημκ άκενςπμ. Δπίζδξ, είκαζ ζδζαίηενα επζαθααήξ βζα 

ηα ένβα ηέπκδξ. Ρα ιέηνα πενζμνζζιμύ ηδξ έηεεζδξ ζε 

θμνιαθδεΰδδ ζοκίζηακηαζ ζημκ επανηή ελαενζζιό ηαζ ζημκ 

έθεβπμ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ οβναζίαξ. 



Βεκγόθζμ 
 

Δίκαζ έκαξ ζηαεενόξ, πηδηζηόξ ανςιαηζηόξ οδνμβμκάκεναηαξ 

ιε βεκζηό ιμνζαηό ηύπμ C6H6 ηαζ εεςνείηαζ επζηίκδοκμξ 

νύπμξ. O άκενςπμξ εηηίεεηαζ ζε αηιμύξ αεκγμθίμο από ηδκ 

πνήζδ δζαθοηώκ ηαζ αεκγίκδξ ζε εζςηενζημύξ πώνμοξ, από ημκ 

ηαπκό ημο ηζζβάνμο ηαζ από ημκ ελςηενζηό αένα. Ρμ αεκγόθζμ 

έπεζ ηαλζκμιδεεί ζηα βκςζηά πδιζηά πμο πνμηαθμύκ ηανηίκμ. 

Σνόκζα έηεεζδ ζε αοηό αολάκεζ ηδκ πζεακόηδηα ειθάκζζδξ 

θεοπαζιίαξ. 

 



 

Ο άνθρωπος, το νερό, τα τρόφιμα και τα κατοικίδια ζώα 
 

 

Ν άκενςπμξ ιεηαθένεζ ηαεδιενζκώξ νύπμοξ ιέζς ηςκ 

νμύπςκ ημο ηαζ ηςκ παπμοηζζώκ ημο, εκώ εηπέιπεζ ηαζ μ ίδζμξ 

μοζίεξ, όπςξ,βζα πανάδεζβια, δ αηεηόκδ, ημ μλζηό μλύ ηαζ δ 

αηεηαθδεΰδδ, ιέζς ηδξ ακαπκμήξ ημο ή ημο δένιαηόξ ημο. Ρμ 

πόζζιμ κενό από πδβέξ ημκηά ζε ναδζεκενβά πεηνώιαηα, 

εκδεπμιέκςξ πενζέπεζ ναδόκζμ, εκώ ζημ γεζηό κενό ημο κημοξ, 

όηακ είκαζ οπενπθςνζςιέκμ, εκδεπμιέκςξ ζπδιαηίγμκηαζ 

εκώζεζξ, όπςξ ημ πθςνμθόνιζμ ηαζ ημ ηνζπθςνμαζεοθέκζμ. Ρα 

γώα πανάβμοκ δζάθμνεξ αθθενβζμβόκεξ μοζίεξ, εκώ ηα μζηζαηά 

απμννίιιαηα απμηεθμύκ πδβή εζςηενζηήξ νύπακζδξ, αθμύ 

απμηεθμύκηαζ ηονίςξ από οπμθείιιαηα θαβδηώκ, ηα μπμία 

ιέζα ζε εθάπζζημ πνμκζηό δζάζηδια αθθμζώκμκηαζ, 

ακαπηύζζμοκ ιεβάθμοξ ιζηνμαζαημύξ πθδεοζιμύξ ηαζ 

δοζάνεζηεξ μζιέξ. 



2.2Ακηζπνμζςπεοηζηή εζηόκα ηδξ νύπακζδξ ιέζα ζ’έκα ζπίηζ. 

α) Ούπακζδ Παθμκζμύ 

· Μύθζκα έπζπθα: Φμνιαθδεΰδδ. 

· Σαθζά: Ποβηναημύκ ηδκ μζηζαηή ζηόκδ, εοκμμύκ ηδκ 

ακάπηολδ ιοηήηςκ, εηπέιπμοκ ζηονέκζμ η.ά. 

· θάζιαηα επζπθώζεςκ ηαζ ημονηίκεξ: Aκ είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκα από ζοκεεηζηέξ οθακηζηέξ ίκεξ 

εηπέιπμοκ θμνιαθδεΰδδ, ζοβηναημύκ ηα ζςιαηίδζα ημο 

ηαπκίζιαημξ ηαζ ημο ηγαηζμύ, όπςξ ηδκ μζηζαηή ζηόκδ ηαζ 

ηζξ ιεηαθθζηέξ ίκεξ. 

· Ργάηζ: Δηπέιπεζ νύπμοξ ηαύζεςκ. 

Γάπεδα: Ακ είκαζ ιανιάνζκα, πζεακώξ εηπέιπμοκ 
ναδόκζμ, ακ είκαζ πθαζηζηά,πζεακώξ εηπέιπμοκ ζηονέκζμ, 
ακ είκαζ από ηεναιζηά πθαηάηζα, πζεακώξ εηπέιπμοκ 
αιίακημ, ακ είκαζ λύθζκα πανηέ, εηπέιπμοκ πδιζημύξ 
νύπμοξ. 
 



· Ξόνηεξ ηαζ πανάεονα αθμοιζκίμο: Δηπέιπμοκ ζςιαηίδζα 

αθμοιζκίμο. 

· Ννμθή: Δάκ οπάνπεζ ιόκςζδ ιε ιμκςηζηό αθνό, 

εηπέιπεζ θμνιαθδεΰδδ, εάκ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί από 

αιζακημηζζιέκημ, εηπέιπεζ ίκεξ αιζάκημο. 

· Θάπκζζια: Δηπέιπμκηαζ πμθθέξ πδιζηέξ αθααενέξ 

εκώζεζξ. 

· Ρδθεόναζδ-ζηενεμθςκζηά: Δηπέιπμοκ δθεηηνμιαβκδηζηή 

αηηζκμαμθία. 

· Ποζηεοέξ ηθζιαηζζιμύ-αενμηαεανζζιμύ: Ξζεακή 

εηπμιπή αζμθμβζηώκ νύπςκ. 



α) Ούπακζδ πκμδςιαηίςκ 

· Δηηόξ όθςκ ηςκ παναπάκς... 

· Ζθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ: Δηπέιπμοκ δθεηηνμιαβκδηζηή 

αηηζκμαμθία ηαζ πδιζηέξ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ ανώιζμ. 

· Ομύπα ηνειαζιέκα ζηζξ κημοθάπεξ: Ακ έπμοκ οπμζηεί 

ζηεβκό ηαεάνζζια, εηπέιπμοκ ηεηναπθςνμαζεοθέκζμ. 

· Λαθεαθίκδ ή ηαιθμνά: Δηπέιπμοκ 

παναδζπθςνμαεκγόθζμ. 

· Φςηζζηζηά αθμβόκμο: Δηπέιπμοκ δθεηηνμιαβκδηζηή 

αηηζκμαμθία. 

· Φμνδηέξ εενιάζηνεξ: Δηπέιπμοκ νύπμοξ ηαύζεςκ. 



β) Ούπακζδ Θμογίκαξ 

· Ζθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ: Δηπέιπμοκ δθεηηνμιαβκδηζηή 

αηηζκμαμθία. 

· Φμύνκμζ ιζηνμηοιάηςκ: Πε πενίπηςζδ αθάαδξ, 

εηπέιπμοκ επζηίκδοκδ ιζηνμηοιαηζηή αηηζκμαμθία. 

· Θαεανζζηζηά, απμθοιακηζηά, απμννοπακηζηά ημογίκαξ: 

Ξενζέπμοκ επζηίκδοκεξ πδιζηέξ εκώζεζξ. 

· Αηιμί ιαβεζνέιαημξ: Δοκμμύκ ηδκ ακάπηολδ οβναζίαξ ηαζ 
ιμύπθαξ. 

· Νζηζαηά απμννίιιαηα, οβνά απόαθδηα ημογίκαξ: Ξδβή 

αζμθμβζηώκ νύπςκ. 

 



δ) Ούπακζδ Κπάκζμο 

· Εεζηό κενό εενιμζίθςκα: Ακ είκαζ πθςνζςιέκμ, όηακ 

γεζηαίκεηαζ, ζπδιαηίγεηαζ πθςνμθόνιζμ. 

· Απμννοπακηζηά πθοκηδνίμο, ηαεανζζηζηά, απμθοιακηζηά, 

εκημιμηηόκα: Ξενζέπμοκ επζηίκδοκμοξ ημλζημύξ πδιζημύξ 

νύπμοξ. 

· Δίδδ πνμζςπζηήξ θνμκηίδαξ: Ξενζέπμοκ πδιζηέξ εκώζεζξ 

μζ μπμίεξ δζαπέμκηαζ ζημ πώνμ ηαζ εζζπκέμκηαζ. 



ε) Ούπακζδ πόβεζμο / Απμεήηδξ 

· Γάπεδμ οπμβείμο: Ξζεακή εηπμιπή ναδόκζμο. 

o Δβηαηαζηάζεζξ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ: Δηπέιπμοκ 

νύπμοξ ηαύζεςκ. 

o Απμεήηεοζδ πνςιάηςκ, απμννοπακηζηώκ, θμζπώκ 

οθζηώκ: Δηπέιπμοκ πδιζημύξ νύπμοξ, πμο ζε 

ζοκδοαζιό ιε ακεπανηή ελαενζζιό δδιζμονβμύκ 

απμπκζηηζηή αηιόζθαζνα, οβναζία ηαζ ζοκεήηεξ 

ακάπηολδξ ακεπζεύιδηςκ ιμνθώκ γςήξ. 

o Σώνμζ ζηάειεοζδξ αοημηζκήηςκ : Ούπμζ ηαύζεςκ. 



Θεθάθαζμ 3 μ «Ούπακζδ εζςηενζηώκ 
πώνςκ ηαζ 
ακενώπζκδ οβεία» 
Ζ επίδναζδ ηδξ παιδθήξ πμζόηδηαξ ημο αένα εζςηενζηώκ 

πώνςκ ζηδκ ακενώπζκδ οβεία ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηή 

από πθήεμξ μλέςκ ηαζ πνόκζςκ ζοιπηςιάηςκ. Ρα 

ζοκδεέζηενα ζοιπηώιαηα ηαζ εκδείλεζξ ηςκ πενζζζόηενςκ 

αζεεκεζώκ ηδξ νύπακζδξ είκαζ μ πμκμηέθαθμξ, δ γαθάδα, δ 

ημύναζδ, δ ακμνελία, μ θήεανβμξ, δ βκςζηζηή ελαζεέκδζδ, δ 

καοηία, μζ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ, δ ηαποηανδία, μ αήπαξ, δ 

δύζπκμζα, δ θανοββίηζδα η.ά. Ρα άημια κεανήξ δθζηίαξ 

(κεμβέκκδηα, ιςνά, παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ), μζ 

οπενήθζηεξ, μζ πνόκζα άννςζημζ, μζ αθθενβζημί, μζ αζεεκείξ 

ιε ηανδζμακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, μζ αζειαηζημί, μζ 

έβηοεξ ηαζ μζ ηαπκζζηέξ απμηεθμύκ μιάδεξ ορδθμύ 

ηζκδύκμο. 



Ννζζιέκεξ παναηηδνζζηζηέξ 
αζεέκεζεξ ηδξ νύπακζδξ είκαζ: 

α) Ζ Ξκεοιμκίηζδα πενεοαζζεδζίαξ 

(Hypersensitivitypneumonitis) 

α) Ν Ξονεηόξ βνακηώκ (Humidifierfever) 

β) Ζ Αζεέκεζα ηςκ Ιεβεςκάνζςκ 

δ) Ζ Σδιζηή Ξμθοεοαζζεδζία (Νθζηή αθθενβία) 

ε) Ρμ ζύκδνμιμ ημο Αζεεκμύξ Θηδνίμο (Sick Building 

Syndrome) 

ζη) Ρμ ζύκδνμιμ Σνόκζαξ Θμύναζδξ (Chronic Fatigue 

Syndrome) 

γ) Ρμ άζεια 



 

 

Ζ δπδηζηή νύπακζδ έπεζ βίκεζ πθέμκ έκα ακαπόζπαζημ 

ιένμξ ηδξ ζύβπνμκδξ γςήξ. 

Γοζηοπώξ ζε πμθθέξ πενζπηώζεζξ ζημ ζπίηζ, ζηδκ 

ενβαζία ή αηόιδ ηαηά ηζξ δζαημπέξ ιαξ, μ 

ακεπζεύιδημξ εόνοαμξ ένπεηαζ κα επδνεάζεζ ανκδηζηά 

ηδκ πμζόηδηα ηδξ γςήξ ιαξ. 



Θεθάθαζμ 4 μ : «Βζμηθζιαηζηόξ 
ζπεδζαζιόξ» 
Ζ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή αθμνά ζημ ζπεδζαζιό ηηζνίςκ 
ιε 

αάζδ ημ ημπζηό ηθίια, ιε ζημπό ηδκ ελαζθάθζζδ ζοκεδηώκ 

εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ, αλζμπμζώκηαξ ηδκ δθζαηή 

εκένβεζα αθθά ηαζ πενζααθθμκηζηέξ πδβέξ ηαζ επίζδξ 
ηθζιαηζηά 

θαζκόιεκα. 



Βζμηθζιαηζηά ηηίνζα ζηδκ Δθθάδα 
Ζ Δθθάδα έπεζ ηαζ αοηή αζμηθζιαηζηά ηηίνζα. Έκα πνόηοπμ 

αζμηθζιαηζηά ζπεδζαζιέκμ ηηίνζμ είκαζ αοηό πμο ζηεβάγεζ ηα 

βναθεία ημο Θέκηνμο Ακακεώζζιςκ Ξδβώκ Δκένβεζαξ ζημ 

Ξζηένιζ Αηηζηήξ . Πημ ηηίνζμ εθανιόζηδηακ μζ ανπέξ ημο 

αζμηθζιαηζημύ ζπεδζαζιμύ, όπςξ ηεπκζηέξ ιείςζδξ ηςκ 

εενιζηώκ απςθεζώκ, αύλδζδ ηςκ δθζαηώκ ηενδώκ ιε ηδκ 

πνήζδ ηςκ παεδηζηώκ δθζαηώκ ζοζηδιάηςκ, ηεπκζηέξ 

δνμζζζιμύ ηαζ θςηζζιμύ. 



 

Δπζπνόζεεηα βίκεηαζ πνήζδ δζαθόνςκ ήπζςκ ιμνθώκ 
εκένβεζαξ, εκώ δ μνεμθμβζηή πνίζδ ηδξ εκένβεζαξ 
ελαζθαθίγεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηεκηνζημύ ζοζηήιαημξ 
εκενβεζαηήξ δζαπείνζζδξ. Από ιεηνήζεζξ πμο θήθεδηακ ηαηά 
ηδ θεζημονβία ημο ηηδνίμο ηαηαβνάθδηε ελμζημκόιδζδ 
εκένβεζαξ ηδξ ηάλδξ ημο 45% ζε ζπέζδ ιε ακηίζημζπα 
ζοιααηζηά ηηήνζα. 

 



Ζ Δθθάδα οζηενεί ζε πνάζζκα 
ηηίνζα 

Ζ Δθθάδα είκαζ πίζς ζηδκ ακάπηολδ κέςκ πενζααθθμκηζηώκ 

ηεπκμθμβζώκ. Ρα ηηίνζα είκαζ οπεύεοκα βζα ηδκ εηπμιπή ημο 

45% ηδξ ζοκμθζηήξ εηπμιπήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδ 

πώνα ιαξ, εκώ ηαηακαθώκμοκ ημ 35% ηδξ ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ. 

Πηδκ Δθθάδα ηαηακαθώκμοιε δζπθάζζα εκένβεζα βζα εένιακζδ 

από ηδ Πμοδδία, παν’ όθμ πμο ημ ηνύμ ζηδ Πμοδδία είκαζ πμθύ 

πενζζζόηενμ. Δίκαζ πθέμκ ημζκή πεπμίεδζδ όθςκ πςξ πνέπεζ 

κα ζηναθμύιε άιεζα ζε ηεπκμθμβίεξ θζθζηέξ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ. 



1ο ΝΑΙ 
56% 

2ο ΌΧΙ 
44% 

Θεωρείτε ότι είναι ςημαντική την ποιότητα του εςωτερικού αέρα   

1ο ΝΑΙ 2ο ΌΧΙ 



Σε ποια επίπεδα ορίζεται η υγραςία 

 

1ο Δ/Ξ 2ο ΣΕ ΨΗΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 3ο 0 °C 



1ο ΝΑΙ 
52% 

2ο ΌΧΙ 
48% 

Υπάρχει υποςτήριξη ςτο χώρο από κάποιο ςύςτημα μηχανιςμού, 
αεριςμού 

1ο ΝΑΙ 2ο ΌΧΙ 



1ο ΝΑΙ 
53% 

2ο ΌΧΙ 
47% 

Ελέγχετε την υγραςία ςτουσ εςωτερικούσ χώρουσ 

1ο ΝΑΙ 2ο ΌΧΙ 
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Εάν υπάρχει ςύςτημα μηχανιςμού αεριςμού, κάθε πότε γίνεται η 
αντικατάςταςη των φίλτρων  

Δ/Ξ 2 ΜΗΝΕΣ 1 ΧΡΟΝΟΣ 




