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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η εκπόνηση της διπλωματικής αυτής εργασίας, έγινε ύστερα από υπόδειξη 

του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Γκιζιάκη και την ενθάρρυνση του καθηγητή κ. 

Χαράλαμπου Κανελλόπουλου. 

 Αποτελεί μια επίπονη προσπάθεια για παρουσίαση και ανάλυση του θέματος 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο 

ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας)». 

 Η μεγάλη έκταση του θέματος, η πίεση του χρόνου, η δυσκολία εύρεσης 

έγκυρων πηγών για συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα νοσήματα του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα και η έλλειψη επαρκούς σύγχρονης και σχετικής με 

το θέμα βιβλιογραφίας, ήταν τα κυριότερα θέματα που μας προβλημάτισαν στην αρχή 

της εργασίας. 

 Όμως, κατά τη διάρκεια της έρευνας, συλλογής στοιχείων και συγγραφής, 

διαπιστώθηκε ότι τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν μου έδωσαν εμπειρία 

πολύτιμη, όχι μόνο για την αυριανή επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και για την 

καθημερινή μου ζωή. Έμαθα να είμαι συνεπής και υπεύθυνος, και ένιωσα έντονα τη 

χαρά της δημιουργίας, γιατί όσο πιο δύσκολο είναι το έργο που εκτελεί κανείς, τόσο 

πιο περήφανος αισθάνεται όταν το ολοκληρώνει. 

 Η όλη εργασία εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. 

Χαράλαμπου Κανελλόπουλου, του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Γκιζιάκη και της 

αναπληρώτριας καθηγήτριας κας Ελένης Νίνα - Παζαρζή,τους οποίους και ευχαριστώ 

θερμά για τα ερεθίσματα και τη βοήθεια που μου έδωσαν για τη συγγραφή της. 

 Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την υγιεινή και την ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας, τις ασθένειες που παρουσιάζονται και την αντιμετώπισή τους 

ως επαγγελματικές ή μη. Επίσης, θα προσπαθήσουμε μέσα από τα στοιχεία της 

έρευνάς μας τόσο στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, όσο και στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, να δώσουμε την σημαντικότατη ένδειξη πως το ναυτικό επάγγελμα 

επηρεάζει και επιβαρύνει εντονότερα την υγεία όσων ασχολούνται με αυτό και να 

θέσουμε τα θεμέλια για μια ακόμα περισσότερο εμπεριστατωμένη έρευνα από την 

ιατρική επιστήμη για αξιολόγηση και απόδειξη των πιθανών ενδείξεων. 

 Η συγκέντρωση των στοιχείων των νοσημάτων μέσω των ιατρικών 

γνωματεύσεων έγινε έπειτα από πολύωρες και χρονοβόρες αναζητήσεις στα αρχεία 

του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου στον Πειραιά και στα αρχεία των Υγειονομικών 
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Επιτροπών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της περιφέρειας Αθηνών στην 

Πειραιώς 181. Αξιόλογη και σημαντική ήταν η βοήθεια και τα στοιχεία που μας 

παρείχαν τα διάφορα τμήματα και των δυο ασφαλιστικών ταμείων, όπως το Τμήμα  

Μητρώου των Ατυχημάτων του Ν.Α.Τ. και το Τμήμα Αναλογιστικών και 

Στατιστικών Μελετών του Ι.Κ.Α. Συμπληρωματικές πηγές στην δύσκολη αυτή 

προσπάθεια χρησιμοποιήσαμε από το internet με σχετικά άρθρα που αναζητήσαμε, 

καθώς και από την περιορισμένη, ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

 Δεν πρέπει, τέλος, να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην πολύτιμη βοήθεια 

του Γενικού Διευθυντή του Ν.Α.Τ. κ. Καρκατσίλη και του Διοικητή του Ι.Κ.Α. και 

καθηγητή του πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου οι οποίοι έδωσαν τη 

σχετική άδεια για να γίνει δυνατή η πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

των ασφαλισμένων, από όπου και αντλήθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία. Και σαφώς 

πολλές ευχαριστίες στον Διευθυντή του παραρτήματος του Ι.Κ.Α.(μέχρι και τον Μάιο 

2003) που στεγάζει τις Υγειονομικές Επιτροπές κ. Χρήστο Κοσμίδη, ο οποίος 

βοήθησε σημαντικά, τόσο ηθικά, όσο και έμπρακτα με την παροχή διευκολύνσεων, 

σε μια δύσκολη φάση της εργασίας μας. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Μια κύρια παραγωγική διαδικασία υπό την παρακολούθηση του διαχειριστή 

των ανθρωπίνων πόρων, είναι η παροχή ενός ασφαλούς και υγιεινού χώρου εργασίας. 

Η βιομηχανική και μεταβιομηχανική επανάσταση μαζί με την μεγάλη ανάπτυξη της 

παραγωγής, οδήγησε στην ανακάλυψη πολλών νέων και πολλές φορές, επικίνδυνων 

χημικών ουσιών και διαδικασιών παραγωγής. Η επαφή των ουσιών αυτών με τους 

εργαζομένους αύξησε τον επαγγελματικό κίνδυνο και πολλαπλασίασε τις 

προκαλούμενες επαγγελματικές ασθένειες.1 

 Ο όρος «επαγγελματικές ασθένειες» καλύπτει μια πλατιά σειρά ασθενειών 

και διαταραχών, οι οποίες μπορεί να ειπωθεί ότι κατά μια έννοια οφείλονται στην 

εργασία ενός ατόμου2 και αργά αλλά αναπόφευκτα πολλές φορές προκαλούν βλάβη 

στην υγεία των εργαζομένων.  

 Για πολλούς λόγους, οι επαγγελματικές ασθένειες, σε αντιπαράθεση με τα 

επαγγελματικά ατυχήματα, είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν. Οι επαγγελματικές 

ασθένειες είναι «παγόβουνα» που προκαλούν την επαγγελματική υγεία και τους 

επαγγελματίες της ασφάλειας. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ένας μεγάλος 

αριθμός επαγγελματικών ασθενειών που δεν αναγνωρίζεται ή δεν αναφέρεται.3 

 Οι νομοθεσίες πολλών χωρών, όπως και της Ελλάδας, αποφεύγουν να δώσουν 

συγκεκριμένο ορισμό, και καταφεύγουν σε πίνακες στους οποίους αναγράφονται 

ονομαστικώς οι θεωρούμενες από το νόμο «επαγγελματικές νόσοι». Οι πίνακες των 

επαγγελματικών ασθενειών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, τόσο από άποψη αριθμού 

και είδους, όσο και από τη μέθοδο εγγραφής. Οι διαφορές οφείλονται κυρίως στις 

διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις, οι οποίες σχετίζονται με την νοοτροπία των 

λαών και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

 Η ευρωπαϊκή ένωση έχει εκδώσει την Οδηγία 90/326/ΕΟΚ η οποία περιέχει 

τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Επαγγελματικών Νοσημάτων, 4με σκοπό να  χρησιμοποιείται 

ως κοινός πίνακας αναφοράς Επαγγελματικών ασθενειών με στόχο: α) να υπάρχουν 

συγκρίσιμες στατιστικές στην Ε.Ε., β) να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, γ) να 

                                                
1 Δρ. Παν. Αλουμάνης, Δρ. Ζωή Γεωργίου, Κυρ. Αλουμάνης, «Αναπηρία από επαγγελματικά 
νοσήματα στον Ελλαδικό χώρο: Ανάλυση της τετραετίας 1995-1998», Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση, 
Δεκέμβριος 2000, σελ. 71 
2 “Health and Safety, Statistics 2000/01” , National Statistics, Health & Safety Commission, σελ. 83 
3 www.haz-map.com/ “Occupational Injury and Illness Statistics”. 
4 Χαράλαμπος Γ. Αλεξόπουλος, «Η συμβολή των ασφαλιστικών ταμείων στη διάγνωση και 
ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελματικών νοσημάτων, χθες, σήμερα και αύριο», ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, τευχ.12, Δεκέμβριος 1999, σελ. 1227,1229-1230. 

http://www.haz-map.com/
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βοηθά για την χορήγηση παροχών στους εργαζομένους, δ) να βοηθά τα μέλη με 

πληροφορίες για τις επαγγελματικές ασθένειες και τους βλαπτικούς παράγοντες και ε) 

να βοηθά στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. 

 Οι χώρες της Ε.Ε. οι οποίες δεν θα εναρμονιστούν και δεν θα συμμετέχουν 

ενεργά στην κοινή προσπάθεια δεν θα είναι δυνατόν να έχουν οικονομικές απαιτήσεις 

για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας ή την χρηματοδότηση προγραμμάτων 

άμεσα σχετιζομένων με την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. 

Η «επαγγελματική ασφάλεια και υγεία» αναφέρεται στις φυσιολογικές-

φυσικές και ψυχολογικές συνθήκες του εργατικού δυναμικού που προκύπτουν από το 

εργασιακό περιβάλλον που παρέχεται από την επιχείρηση. Εάν μια επιχείρηση 

λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, λιγότεροι από τους 

εργαζομένους θα έχουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια προβλήματα με την υγεία τους 

σαν αποτέλεσμα της εργασίας τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Φυσικές συνθήκες προκαλούν εκτός από ατυχήματα και επαγγελματικές 

ασθένειες όπως μυοσκελετικά προβλήματα, καρδιαγγειακές νόσοι, διάφορες μορφές 

καρκίνων (λευκαιμία, καρκίνο του πνεύμονα κ.α.), εμφύσημα, βρογχίτιδες και 

παθήσεις του νευρικού συστήματος. 

Ψυχολογικές συνθήκες δημιουργούν το εργασιακό άγχος και την χαμηλή 

ποιότητα της ζωής στην εργασία. Αυτές περιλαμβάνουν την μη ικανοποίηση, την 

απάθεια, την απόρριψη, την αμνησία, την εσωτερική σύγχυση σχετικά με τους 

ρόλους και τα καθήκοντα, την απροσεξία, την οξυθυμία και άλλες σχετικές 

αντιδράσεις. 5 

 Παρόλα αυτά, και ενώ είναι χρόνια γνωστά, κάνοντας μια αναδρομή στα 

ειδικά προβλήματα των επαγγελματικών ασθενειών, μπορεί κάποιος να παραδεχτεί 

ότι τα «μαθήματα» που έχουν διδαχθεί στο πεδίο αυτό δεν έχουν εκτιμηθεί 

κατάλληλα στην παγκόσμια κοινωνία. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 

εργαζομένων ακόμα δεν καλύπτεται από τις απαραίτητες υπηρεσίες επαγγελματικών 

ασθενειών και τις νομοθεσίες. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε 

μικρές επιχειρήσεις, δεν κερδίζουν από την διαθέσιμη γνώση και εμπειρία στο θέμα 

αυτό.6 

                                                
5 Susan E. Jackson, Randall S. Schuler, “Managing Human Resources: A Partnership Perspective”, 
edition 7th, South-Western, 1999, σελ. 581 
6 Mikhail Ivanovich Mikheev, “Occupational health for all: the strategy of the World Health 
Organization”, Environmental Management and Health, May 1997, MCB University Press, p.199 
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 Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, δεν υπάρχει εκτίμηση μέχρι 

σήμερα των βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας. Αυτό οδηγεί στην 

έλλειψη καταγραφής των βασικών στοιχείων για την εφαρμογή της πρόληψης και 

στην απαράδεκτη εικόνα που αποδεικνύει την έλλειψη ελέγχου της υγείας του 

εργαζόμενου πληθυσμού της χώρας μας σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Θεωρείται αδύνατον να μην υπάρχει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη μελέτη της 

σχέσης π.χ. μεταξύ της βιομηχανίας ή παραγωγής και επίδραση αυτής στην 

νοσηρότητα του πληθυσμού. Μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα και σύμφωνα με τα 

στοιχεία για τα ελληνικά δεδομένα δεν είχαν υπολογιστεί οι σχέσεις και δεν είχαν 

γίνει οι συσχετισμοί μεταξύ εργασίας-υγείας και κόστος εργασίας-κόστος υγείας.7 

 Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση με σειρά οδηγιών και 

συστάσεων προς τα κράτη μέλη της οργανώνει ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας 

και ασφαλούς εργασίας των πολιτών της. Η Ελληνική νομοθεσία προσαρμοζόμενη 

στην Ευρωπαϊκή έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει μια σύγχρονη ικανοποιητική 

νομοθεσία των εργαζομένων. 

 Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στους επαγγελματικούς κίνδυνους και τις 

ασθένειες, το κόστος που έχουν αυτές για κάθε επιχείρηση και τις υποχρεώσεις των 

εταιρειών και γενικότερα των εργοδοτών. Ακολούθως θα γίνει αναφορά στην 

πολιτική και τα προγράμματα Υγιεινής και Ασφάλειας που επιβάλλεται πλέον να 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και το κόστος και τα κέρδη από την εφαρμογή 

τέτοιων προγραμμάτων. Τέλος θα παρουσιαστεί η έρευνα νοσηρότητας μεταξύ 

ασφαλισμένων στο Ν.Α.Τ. και τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.(περιφέρεια Αθήνας), 

για να δοθεί η σοβαρή ένδειξη πως το ναυτικό επάγγελμα επηρεάζει περισσότερο 

όσους εργάζονται σε αυτό. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Χαράλαμπος Γ. Αλεξόπουλος, «Η συμβολή των ασφαλιστικών ταμείων στη διάγνωση και 
ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελματικών νοσημάτων, χθες, σήμερα και αύριο», ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, τευχ.12, Δεκέμβριος 1999, σελ. 1227 
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ΚΕΦ. 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 
1.1.1. Γενικά 

Ορισμένες ασθένειες οφείλονται σε επαναλαμβανόμενη έκθεση σε 

συγκεκριμένο παράγοντα κατά την εργασία. Ο παράγοντας αυτός μπορεί να επιδρά 

κατά την άσκηση ενός ή περισσοτέρων από ένα διαφορετικών επαγγελμάτων. Για να 

χαρακτηρισθεί από την ιατρική επιστήμη μια ασθένεια ως επαγγελματική, πρέπει η 

συχνότητα των περιπτώσεων με την οποία εμφανίζεται στον εργατικό πληθυσμό που 

είναι εκτεθειμένος στο συγκεκριμένο νοσογόνο παράγοντα, να είναι πολύ μεγαλύτερη 

σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό ή με άλλους εργατικούς πληθυσμούς που δεν 

εκτίθενται. 

Συνήθως, οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν ορισμένα κλινικά και  

εργαστηριακά ευρήματα, και παρουσιάζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ορισμένες 

επαγγελματικές ομάδες, χωρίς να εμφανίζονται περιπτώσεις τους στο γενικό 

πληθυσμό.  

Πρακτικά, για να γίνει διάγνωση της επαγγελματικής ασθένειας πρέπει αφού 

εξετασθεί ο εργαζόμενος να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:  

α) Ο εργαζόμενος να έχει εκτεθεί επαγγελματικά, σε παράγοντα ή ουσία που 

να έχει αναγνωρισθεί από τον νόμο ότι μπορεί να προκαλέσει επαγγελματική νόσο.  

β) Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει απασχοληθεί επί κάποιο ελάχιστο χρονικό 

διάστημα, στο εργασιακό περιβάλλον που έχει χαρακτηριστεί δυνητικά νοσογόνο. 

και γ) Αν η «ύποπτη» επαγγελματική νόσος που καλείται να διαγνώσει ο 

ιατρός, έχει κλινική και εργαστηριακή εικόνα, τότε θα πρέπει ο ασθενής να 

παρουσιάζει τα παθογόνα ευρήματά της.8 

Επικίνδυνες ουσίες υπάρχουν στους περισσότερους χώρους εργασίας. Εκτός 

της χημικής βιομηχανίας επικίνδυνες ουσίες λαμβάνουν χώρα και σε διάφορους 

άλλους εργασιακούς χώρους. Ο αμίαντος σε κτίρια, οι διαλύτες στην μεταλλουργική 

βιομηχανία, τα καυσαέρια στα συνεργεία, η λοιμώδης ηπατίτιδα στα νοσοκομεία, τα 

παρασιτοκτόνα στον γεωργικό τομέα, αποτελούν ποικίλες απειλές για την ανθρώπινη 

υγεία.9 Οι επιδράσεις τους ποικίλουν από ελαφρά, μικρής διάρκειας συμπτώματα 

μέχρι και μακράς διάρκειας καταστάσεις. Ένα επιπλέον ειδικό χαρακτηριστικό της 

                                                
8 Μπαζάς Θεόδωρος, «ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», εκδ. ΕΕΔΕ, Αθήνα 1999, 
σελ.87-89 
9 Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2003, «Επικίνδυνες Ουσίες – 
Πρόσεχε πολύ!», Hans Horst Konkolewsky. 
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επαγγελματικής ασθένειας είναι ότι αυτή μπορεί να μην εμφανισθεί αμέσως μετά την 

έκθεση στον σχετικό κίνδυνο. Υπάρχει δηλαδή πολλές φορές μια περίοδος 

καθυστέρησης μεταξύ της επικίνδυνης έκθεσης και της εμφάνισης της πραγματικής 

βλάβης, η οποία μπορεί να είναι μερικές ώρες έως και δεκαετίες για κάποιους 

καρκίνους. Υπάρχει δηλαδή μια περίοδος υστέρησης (period of latency) ανάμεσα 

στην έκθεση στον επικίνδυνο παράγοντα και την εμφάνιση της πραγματικής 

επίδρασης.10 Αυτό δυσκολεύει μερικές φορές την απόδοση μιας ασθένειας σε 

εργασιακά αίτια. Η δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη λόγω της πολυπαραγοντικής φύσης 

των ασθενειών και της αδυναμίας να καθορίσουμε εάν μια ασθένεια προκλήθηκε από 

αυτούς τους παράγοντες ή επιδεινώθηκε απλά από αυτούς.11  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καρκίνοι. Μετά τις καρδιαγγειακές 

παθήσεις οι καρκίνοι έρχονται δεύτεροι ως αιτία θανάτου στις περισσότερες 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες. Η αύξηση αυτή έχει γίνει 

αντικείμενο έρευνας και διαμάχης μεταξύ των επιστημόνων. Πάντως αναγνωρίζεται 

πλέον παγκόσμια ότι οι εξωγενείς ή περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το κάπνισμα, 

η διατροφή, οι συνθήκες εργασίας, η ρύπανση του περιβάλλοντος, τα φάρμακα κ.λ.π. 

συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση και στην ανάπτυξη καρκινογόνων όγκων στον 

άνθρωπο. Παρά την πρόοδο της επιστήμης στη διάγνωση των αιτιών και των 

μηχανισμών καρκινογένεσης με επιδημιολογικές μελέτες και βιολογικά πειράματα σε 

πειραματόζωα, παραμένουν ακόμα και σήμερα πολλά ερωτηματικά  και 

αναπτύσσονται διάφορες επιστημονικές διχογνωμίες για την ποσοτική εκτίμηση των 

διαφόρων εξωγενών παραγόντων που προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο και των 

πιθανών συνεργικών ή και προσθετικών δράσεων τους. 

 (Εξωγενείς ή περιβαλλοντολογικοί παράγοντες εννοούνται εκείνοι οι 

παράγοντες, που προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο και που μπορούν να 

αποφευχθούν με κατάλληλα προληπτικά μέτρα ή επιμόρφωση του πληθυσμού για 

τους κινδύνους που περικλείουν (π.χ. κάπνισμα, αμίαντος, βενζόλιο κ.λ.π.) που δεν 

αφορούν γενετικούς, ορμονικούς ή άλλους εσωτερικούς παράγοντες λειτουργίας του 

ανθρώπινου οργανισμού.)12  

 
                                                
10 “Achieving the Revitalising Health and Safety Targets – Statistical Note on Progress Measurement”, 
HSE, Epidemiology and Medical Statistics Unit and Economic and Statistical Analysis Unit, June 
2001.p.14 
11 “Health and Safety, Statistics 2000/01” , National Statistics, Health & Safety Commission, σελ. 83 
12 «Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας», ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ομιλίες Σεμιναρίου της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών, Αθήνα 1989, σελ. 343 
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1.1.2. Σχετικές μελέτες και έρευνες 

 Σήμερα περίπου 32 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού εργαζομένων, 

εκτίθενται σε καρκινογόνους παράγοντες. Το 16% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αναφέρει ότι χειρίζεται επικίνδυνες ουσίες και 22% από αυτούς αναφέρει ότι 

εισπνέει καπνούς και ατμούς στην εργασία τουλάχιστον το ένα τέταρτο του 

συνολικού χρόνου εργασίας τους. Σε αυτές λοιπόν τις ουσίες οφείλονται εκατομμύρια 

χαμένες εργάσιμες μέρες, καθώς και η άσχημη κατάσταση εκατομμυρίων ανθρώπων 

που είναι θύματα των επαγγελματικών νοσημάτων13, γεγονός που «προκαλεί» για 

άμεση δράση τόσο των κυβερνήσεων των χωρών, αλλά και των διευθυντικών 

στελεχών των επιχειρήσεων που πρέπει να αποφύγουν και να αντεπεξέλθουν στο 

πιθανό αυτό κόστος. 

 Σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε για την περίοδο 1998-1999 αναφορικά με 

τα προβλήματα της υγείας που σχετίζονται με την εργασία στη Ευρωπαϊκή Ένωση, 

εκτιμήθηκε πως κατά την περίοδο αυτή περίπου 8 εκατομμύρια εργαζόμενοι έπασχαν 

από προβλήματα υγείας, χωρίς να περιλαμβάνεται ο αριθμός των ατυχημάτων. Το 

ποσοστό διάδοσης για τους εργαζομένους είναι 5.372 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα 

τον χρόνο (7.150 για ηλικίες από 55-64 ) που συνδέεται με την τρέχουσα 

απασχόληση. Το 53% των περιπτώσεων περιλαμβάνουν μυοσκελετικά προβλήματα, 

τα οποία είναι πιο συχνά στον κατασκευαστικό τομέα, στις μεταφορές και στους 

τομείς της υγείας και της κοινωνικής εργασίας ( ο ρυθμός σε αυτούς τους τομείς είναι 

1,2 με 1,6 φορές μεγαλύτερος του μέσου). Το στρες, η πίεση  και η ανησυχία 

αντιπροσωπεύουν το 18% των προβλημάτων και ακολουθούν αυτά που αφορούν τον 

πνεύμονα με 7,6% και τις καρδιαγγειακές διαταραχές 4,1%.14 

 Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα του 2000 από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 

Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας,15 με ερωτήσεις που έθεσε σε 

21.500 εργαζομένους μέσω προσωπικών συνεντεύξεων αποκαλύφθηκαν τα εξής: 

                                                
13 Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2003, «Επικίνδυνες Ουσίες – 
Πρόσεχε πολύ!», Hans Horst Konkolewsky. 
14 Didier Dupre, “Work-related health problems in the EU 1998-1999”, Statistics in focus, Theme 3, 
Eurostat 2001  
15 Damien Merllie, Pascal Paoli, «Δέκα Χρόνια Συνθήκες Εργασίας Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση»,(Περίληψη), www.elinyae.gr 

http://www.elinyae.gr
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• Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία είναι η ραχιαλγία 

(το33% των εργαζομένων), το άγχος(28%), η μυαλγία (23%) και η επαγγελματική 

εξουθένωση (23%). 

• Τα προβλήματα αυτά υγείας, τα οποία βαίνουν αυξητικά, συσχετίζονται με πιο 

αντίξοες συνθήκες εργασίας, όπως η έκθεση σε διάφορα είδη φυσικού περιβάλλοντος 

που προκαλούν άγχος και σωματική καταπόνηση (θόρυβος, κραδασμοί, επικίνδυνες 

ουσίες, θερμότητα, ψύχος, κ.λ.π.), καθώς και ο πλημμελής σχεδιασμός των εργασιών 

• Παρατηρείται συνεχιζόμενη εντατικοποίηση της εργασίας. 

• Ο έλεγχος που ασκεί ο εργαζόμενος στην εργασία του αυξήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 90, αλλά παρουσίασε επιβράδυνση από το 1995. Τώρα πλέον το 1/3 

των εργαζομένων δηλώνει ότι ελέγχει σε μικρό βαθμό ή καθόλου την εργασία που 

εκτελεί. 

• Η εργασία γίνεται ολοένα και περισσότερο προσανατολισμένη προς τον πελάτη και 

προς την τεχνολογία των πληροφοριών. 

• Παραμένουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της οργάνωσης μιας εργασίας. 

• Η ευελιξία δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην ύπαρξη καλών συνθηκών 

εργασίας 

• Ο διαχωρισμός και οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων εξακολουθούν να είναι 

συνήθεις και επιζήμιες για τις γυναίκες. 

• Οι έκτακτοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να δηλώνουν ότι εκτίθενται σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε κινδύνους απ’ ότι οι μόνιμοι. 

 Επίσης, σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο του 2002 της Eurostat, το έτος 

1999 από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούσε 

το 71,9%, καταγράφηκαν μυοσκελετικές δυσλειτουργίες στο 36,2%, άγχος και 

κατάθλιψη στο 15,8% και δυσλειτουργίες του αναπνευστικού σε ποσοστό 4,8%. Στον 

μη ενεργά οικονομικά πληθυσμό που είχε δουλέψει βέβαια στο παρελθόν (28,1%), τα 

αντίστοιχα ποσοστά ήταν για μυοσκελετικές λειτουργίες 16,9%, για άγχος και 

κατάθλιψη 2,4% και για δυσλειτουργίες του αναπνευστικού 2,8%. Το δεύτερο 

μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τις μυοσκελετικές παθήσεις κατέχει ο κλάδος των 

μεταφορών. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στις ηλικίες κάτω των 45 ετών και 

ακολούθως στις ηλικίες 45-64 ετών.16  

                                                
16 “European social statistics, Accidents at work and work-related health problems (Data 1994 – 
2000)”, Eurostat, European Commission, p.105,108 
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 Βέβαια, υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη 

μας όταν χρησιμοποιούμε στατιστικά επαγγελματικών ασθενειών.17 

1) Απόδοση της ασθένειας στην εργασία. Μια ασθένεια μπορεί να προκληθεί 

από πολλούς άλλους παράγοντες. Η απόδοση μιας νόσου δύναται να γίνει 

διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους και θα επηρεαστεί από 

πολιτιστικούς παράγοντες. 

2) Σκοπός /Κάλυψη.  Το «κατώφλι» κάτω από το οποίο μια περίπτωση 

ορίζεται ως ασθένεια δεν είναι άμεσο. 

3) Στατιστική αβεβαιότητα. Ο αριθμός των περιπτώσεων επαγγελματικών 

ασθενειών, ακόμα και σε μεγάλα δείγματα του πληθυσμού, θα είναι 

μικρός και η μεταβλητότητα του δείγματος θα είναι μεγάλη, κάνοντας την 

εκτίμηση της αλλαγής δύσκολη και 

4) Σταθερότητα των πηγών.  Διαχειριστικές αλλαγές ίσως δημιουργούν 

ασυνέχεια, καθώς και η εμπιστοσύνη στην έρευνα των ειδικών είναι 

δύσκολη στο να εξασφαλίσουν τη ροή των δεδομένων σε μακροχρόνιο 

επίπεδο. 

1.1.3. Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο 

 Παρά το ικανοποιητικό πλαίσιο προστασίας και πρόληψης, που έχει 

αναπτυχθεί στη χώρα μας, δεν έχει εκσυγχρονιστεί ακόμη το σύστημα αναγνώρισης 

καταγραφής και απόδοσης της αναπηρίας από παθήσεις που σχετίζονται με την 

επαγγελματική απασχόληση και ο περιορισμένος αριθμός των αιτούντων 

αποδεικνύουν πως το σύστημα έχει ανάγκη αναθεώρησης.18Οπότε υπάρχει και 

μεγάλο κενό στη δυνατότητα μελέτης και παρακολούθησης των επαγγελματικών 

παθήσεων με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να βρίσκεται απροστάτευτος απέναντι στον 

επαγγελματικό κίνδυνο και να μην διεκδικεί την αναγνώριση της επαγγελματικής 

φύσεως της παθήσεως του, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. 

 Τα κυριότερα αίτια της κατάστασης αυτής είναι: 

1) Η έλλειψη γιατρού εργασίας από μεγάλο αριθμό επαγγελματικών χώρων παρά 

τη σχετική νομοθεσία. 

                                                
17 “Achieving the Revitalising Health and Safety Targets – Statistical Note on Progress Measurement”, 
HSE, Epidemiology and Medical Statistics Unit and Economic and Statistical Analysis Unit, June 
2001.p.15 
18 Δρ. Παν. Αλουμάνης, Δρ. Ζωή Γεωργίου, Κυρ. Αλουμάνης, «Αναπηρία από επαγγελματικά 
νοσήματα στον Ελλαδικό χώρο: Ανάλυση της τετραετίας 1995-1998», Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση, 
Δεκέμβριος 2000, σελ. 70,72 
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2) Έλλειψη ευαισθητοποιήσεως των γιατρών του ασφαλιστικού φορέα, ώστε να 

εποπτεύουν και να ενημερώνουν τον ασθενή για την επαγγελματική φύση της 

νόσου του. 

3) Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του ασφαλιστικού φορέα με την επιχείρηση 

στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και με το Υπουργείο Εργασίας για 

τον έλεγχο των μέτρων που λαμβάνει η επιχείρηση. 

4) Η υποβολή του αιτήματος για σύνταξη αναπηρίας από επαγγελματική νόσο 

δεν θεωρείται ως υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα αλλά αντιθέτως 

αναγνωρίζεται ως δικαίωμα του ασφαλισμένου ο οποίος βέβαια δεν διαθέτει 

την απαραίτητη γνώση για ασκηση του δικαιώματος αυτού. 

5) Η αδυναμία προστασίας του εργαζομένου από τυχόν αυθαιρεσία της 

επιχείρησης σε περίπτωση δηλώσεως επαγγελματικής ασθένειας. 

Επίσης, η προνομιακή μεταχείριση, που παρέχεται ως κίνητρο από τον 

ασφαλιστικό φορέα προς τους ασθενείς με επαγγελματική νόσο είναι μικρή. Στην 

επαγγελματική ασθένεια ως ανικανότητα για εργασία αποδίδεται ελάχιστη σημασία. 

Τα κίνητρα που δίδονται είναι: α) ο ασθενής συνταξιοδοτείται έστω και με μιας 

ημέρας εργασία, β) ως σύνταξη αποδίδεται κατ’ ελάχιστο το 60% του 25πλάσιου της 

κλάσεως του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο το 25πλάσιο της 10ης ασφαλιστικής 

κλάσεως και γ) η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται χωρίς συμμετοχή του 

ασφαλισμένου.19 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν τον ασφαλισμένο σε άγνοια όσον αφορά τον κίνδυνο 

από επαγγελματικές ασθένειες, αδιαφορίας ως προς την αναγνώρισή τους και 

ανασφάλεια αναφορικά προς τη θέση εργασίας που κατέχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Δρ. Παν. Αλουμάνης, Δρ. Ζωή Γεωργίου, Κυρ. Αλουμάνης, «Αναπηρία από επαγγελματικά 
νοσήματα στον Ελλαδικό χώρο: Ανάλυση της τετραετίας 1995-1998», Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση, 
Δεκέμβριος 2000, σελ. 73 
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2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

  
1.2.1. Γενικά  

 Το άμεσο κόστος από τις επαγγελματικές ασθένειες είναι πολύ σημαντικό. 

Στον ελληνικό χώρο είναι ακόμη μεγαλύτερο αφού πολλές επαγγελματικές ασθένειες 

διαφεύγουν σαν άγνωστες και συνταξιοδοτούνται ως κοινή νόσος. Μια από τις αιτίες 

για την έλλειψη ακριβή υπολογισμού, τόσο του άμεσου όσο και του έμμεσου κόστους 

για τις επαγγελματικές ασθένειες, είναι η έλλειψη γιατρών εργασίας και η υπάρχουσα 

υποδομή στα πολυιατρεία, στις υγειονομικές υπηρεσίες και στις επιτροπές. 

 Το κόστος των επαγγελματικών ασθενειών καταβάλλεται από όλο το 

κοινωνικό σύνολο. Εκτός από το χρηματικό ποσό που παρέχεται από την εθνική 

οικονομία, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, τεράστιο είναι και το ψυχικό, 

ηθικό και κοινωνικό κόστος που αναγκαστικά εμπλέκεται να καταβάλει κάθε πολίτης 

ανεξάρτητα αν τον αφορά άμεσα ή έμμεσα. 

 Το κόστος για τους εργαζομένους περιλαμβάνει τα εξής:20 

- μόνιμες καταστάσεις και βλάβες με συνέπεια τη δημιουργία φυσικής, 

ψυχολογικής και ηθικής κατάπτωσης που οδηγούν το άτομο σε άλλες 

άγνωστες προδιαγραφές τρόπου ζωής. 

- δαπάνες περίθαλψης 

- την αποζημίωση ατόμων που σε κάποιο στάδιο παρέχουν υπηρεσίες 

- τη χρηματική και υλικοτεχνική απώλεια λόγω διαφοροποίησης της 

απασχόλησης ή της μη ενεργούς συμμετοχής του στην εργασία 

- τον περιορισμό σε δραστηριότητες με πολλές επιπτώσεις 

- την υλική, ηθική, κοινωνική και ψυχική εμπλοκή των μελών της οικογένειας 

και των συγγενών του θύματος.21 

Το κόστος είτε αφορά την ανθρώπινη ζωή, είτε αφορά την οικονομική 

επιβάρυνση του κράτους μπορεί να μειωθεί αρκετά αν γίνει μια τεκμηριωμένη 

ανάλυση για όλο τον πληθυσμό και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ υγείας – 

απασχόλησης έχοντας ως αρχή την πρόληψη και τον προληπτικό έλεγχο της υγείας. 

Έχοντας υπόψη τον αριθμό επιχειρήσεων ή υπηρεσιών και την απασχόληση σε σχέση 

                                                
20 Κανελλόπουλος Κ. Χαράλαμπος, «Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», Αθήνα 1991, 
σελ. 381-385. 
21 Χαράλαμπος Γ. Αλεξόπουλος, «Η συμβολή των ασφαλιστικών ταμείων στη διάγνωση και 
ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελματικών νοσημάτων, χθες, σήμερα και αύριο», ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, τευχ.12, Δεκέμβριος 1999, σελ. 1231-1232 
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με το μέγεθος και τις ειδικότητες κατά απασχόληση μπορεί να γίνει η ανάλογη 

μελέτη και να υιοθετηθεί ο μηχανισμός πρόληψης και ιατρικής εξέτασης. 

 

1.2.2. Ελλάδα 

Στη διάρκεια Ημερίδας που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον 

Νοέμβριο του 2000, με θέμα «Εφαρμογή των θεσμών για την πρόληψη του 

εργασιακού κινδύνου στην Ελλάδα: Εξελίξεις και προοπτικές», αναφέρθηκε ότι πάνω 

από 350 δισεκατομμύρια δραχμές είναι το ετήσιο κόστος των επαγγελματικών 

ασθενειών που χαρακτηρίζονται απλώς ως κοινή νόσος. Περισσότεροι από 10.000 

εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται πρόωρα (Ι.Κ.Α. μόνο) κάθε χρόνο στη χώρα μας για 

λόγους υγείας και με τον χαρακτηρισμό ότι πάσχουν από κοινή νόσο. 

Έχοντας δεδομένο ότι η σχέση κόστους εργατικού ατυχήματος και 

επαγγελματικών ασθενειών είναι περίπου 1 προς 7 (από έγκυρες διεθνείς 

στατιστικές), το κόστος των επαγγελματικών ασθενειών μόνο για το Ι.Κ.Α. 

υπολογίζεται στο προαναφερθέν ποσό, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο αν 

συνυπολογίσουμε και τα 50 δισεκατομμύρια δραχμές για τα εργατικά ατυχήματα που 

δίνει το Ι.Κ.Α.22 

1.2.3. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια εργάσιμων ημερών χάνονται λόγω 

άσχημης επαγγελματικής υγείας και γι’ αυτό ευθύνονται κατά πολύ οι επικίνδυνες 

χρησιμοποιούμενες ουσίες. Επιπλέον χάνονται 150 εκατομμύρια εργάσιμων ημερών 

λόγω ατυχημάτων. Σχεδόν 7 εκατομμύρια ανθρώπων είναι θύματα επαγγελματικών 

ασθενειών και βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.23Το 1999 οι δαπάνες για συντάξεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτανε το 12,7% του Ακαθάριστου Προϊόντος. Αυτό ήταν 

το ίδιο με το 1998, έχοντας μια μικρή πτώση μετά από πέντε χρόνια σταθερότητας 

στο 12,9%. Στην Ελλάδα, το μόνο κράτος με αρνητικό πραγματικό ρυθμό αύξησης 

κατά την περίοδο αυτή (-1,3%), οι δαπάνες σε συντάξεις σαν ποσοστό του Α.Ε.Π. 

στην πραγματικότητα μειώθηκαν από το 1990 στο 1993.24 

 

                                                
22 Άρθρο με περίληψη της Ημερίδας,«Εφαρμογή των θεσμών για την πρόληψη του εργασιακού 
κινδύνου στην Ελλάδα: Εξελίξεις και προοπτικές» 10 Νοεμβρίου 2000. 
23 Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2003, «Επικίνδυνες Ουσίες – 
Πρόσεχε πολύ!», Hans Horst Konkolewsky και Didier Dupre, “Work-related health problems in the 
EU 1998-1999”, Statistics in focus, Theme 3, Eurostat 2001. 
24 Gerard Abramovici, “Social protection: expenditure on pensions”, Statistics in Focuw, Theme 3, 
Eurostat 6/2002. 
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1.2.4. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την δεκαετία του 80 το National 

Safety Council ανέφερε ότι ένας στους δέκα εργάτες ασθενούν ή τραυματίζονται και 

14.000 θάνατοι από ατυχήματα και 400.000 νέες περιπτώσεις ασθενών συμβαίνουν 

κάθε χρόνο. Οι ασθένειες αυτές και τα ατυχήματα κόστισαν πάνω από 10 

δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνοντας 50 εκατομμύρια χαμένες μέρες 

εργασίας.25 

Στο τέλος της δεκαετίας αυτής τα πράγματα έδειχναν να βελτιώνονται λίγο. 

Περίπου 1 στους 12 εργάτες ασθενούσε ή τραυματιζόταν στην εργασία του και 

11.000 θάνατοι αναφέρονταν από ατυχήματα. Επίσης, 2,5 εκατομμύρια εργάτες 

υπέφεραν τραυματισμούς χάνοντας μέρες εργασίας και σχεδόν 40 εκατομμύρια 

εργάσιμες μέρες χάνονταν. Το κόστος τότε υπολογιζόταν στα 33 δισεκατομμύρια 

δολάρια από χαμένους μισθούς, κόστη περίθαλψης, ασφαλιστικά διαχειριστικά 

κόστη, και έμμεσα κόστη. Για μια εταιρία του μεγέθους της Du Pont, ο τεχνικός 

ασφαλείας καθόριζε ότι ένα ατύχημα που άφηνε κάποιον εργάτη ανάπηρο κόστιζε 

μέσο όρο 18.650 δολάρια.26 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ) 

 

«Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτήν την ευθύνη του 

ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει 

καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό 

ασφαλείας ή/ και στον Γιατρό εργασίας ή/ και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης». 

Με βάση την νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και 

έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφαλείας (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, 

παράγραφοι 1 και 2). Επίσης, οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 50  και πάνω 

εργαζομένους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο που ασχολείται με μόλυβδο, 

αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες, πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας. (Π.Δ.94/87, 

Π.Δ.70α/88, Π.Δ. 186/95). 
                                                
25 Wayne F.Cascio, Elias M.Awad, “Human Resources Management: An Information Systems 
Approach”, Reston Publishing Company, 1981,p.461 
26 Wayne F.Cascio, “Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits” 2nd 
edition, McGraw-Hill Book Company, p.551-552 
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Ακόμα, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διαρρυθμίσει τα θέματα της εργασίας, 

τους χώρους εργασίας και διαμονής των μισθωτών, τις εγκαταστάσεις, τα 

μηχανήματα και εργαλεία, με τρόπο που να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια 

τους. Επιβάλλονται φροντίδες για την καθαριότητα, το φωτισμό, τον αερισμό των 

χώρων, καθώς και για την αναλογία των εργαζομένων σ’ αυτούς, όροι για την 

λειτουργία των μηχανημάτων, κ.α.27 Για τους παραβάτες, η νομοθεσία αυτή 

προβλέπει ποινικές κυρώσεις. 

Μέσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι:  

α) να αναγγέλλει στην Επιθεώρηση Εργασίας τα εργατικά ατυχήματα και αν 

τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων. 

β) να διαθέτει υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη, συνεχούς εποπτείας, για την 

τήρηση των μέτρων ασφαλείας και την τήρηση βιβλίου υποδείξεων και μέτρων 

εργασίας και προστασίας των εργαζομένων. 

γ) να παρέχει κάθε διευκόλυνση και στοιχεία στις Υπηρεσίες Επιθεωρήσεων 

και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και συστάσεις τους.28 

Στο τέλος της εργασίας, στο παράρτημα, παραθέτουμε ανάλυση του σχετικού 

Προεδρικού Διατάγματος 17/1996, που καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. 

 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ    

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ  

  

1.4.1. Πολιτική για την ασφάλεια και υγιεινή. 

 Κάθε εταιρία και εργοδότης, και μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με 

την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, θα πρέπει να ακολουθεί τους νόμους 

αυτούς και να διασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα στο εργασιακό 

περιβάλλον. Για να συμβεί κάτι τέτοιο με χαμηλό κόστος για την επιχείρηση θα 

πρέπει να υιοθετείται μια πολιτική και ένα πρόγραμμα για την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 

Πολιτική μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι: 

                                                
27 Χατζηπαντελή Σ. Παναγιώτα, «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 
1998, σελ.196-197. 
28 «Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας», ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ομιλίες Σεμιναρίου της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών, Αθήνα 1989, σελ. 302-303. 
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α) η παροχή και η διατήρηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, δηλαδή 

περιβάλλον, εξοπλισμό, συστήματα, οργάνωση εργασίας και μεθόδους, ώστε να 

προστατεύεται και να προάγεται η υγεία των εργαζομένων και 

β) η εξασφάλιση της αρμονικής λειτουργίας των σωματικών και ψυχολογικών 

ικανοτήτων του κάθε εργαζομένου στις απαιτήσεις της εργασίας που πρόκειται να 

εκτελέσει.29 

 Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες διοικητικές και τεχνολογικές 

παρεμβάσεις, να παρέχεται η απαιτούμενη πληροφόρηση, εκπαίδευση και επίβλεψη, 

καθώς και να ελέγχεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα η υγεία των εργαζομένων. 

Η πολιτική θα πρέπει να είναι σύννομη και να αναθεωρείται όταν κρίνεται αναγκαίο 

από τον υπεύθυνο διευθυντή της επιχείρησης, και σαφώς όταν επιβάλλεται από την 

νομοθεσία ή τον ιατρό εργασίας της εταιρείας. 

 Για να καθορίσουμε το κατά πόσο μια πολιτική είναι αποτελεσματική, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να συγκρίνουν τις περιπτώσεις, την σοβαρότητα και την 

συχνότητα των ασθενειών και ατυχημάτων πριν και μετά την επιβολή αυτής.30 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. : Πηγές και Πολιτικές για βελτίωση της Επαγγελματικής Ασφάλειας  
    και Υγείας  

Πηγή: Susan E. Jackson, Randall S. Schuler, “Managing Human Resources: A Partnership 
Perspective”, edition 7th, South-Western, 1999 
 
 Ειδικότερα, η πολιτική της επιχείρησης θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από 

την μείωση των περιπτώσεων ασθενειών, εφόσον οι επαγγελματικές ασθένειες 

κοστίζουν πολύ περισσότερο και είναι πιο επικίνδυνες για αυτήν, απ’ ότι τα 

ατυχήματα.  

                                                
29 Μπαζάς Θεόδωρος, «ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», εκδ. ΕΕΔΕ, Αθήνα 1999, 
σελ.24 
30 Susan E. Jackson, Randall S. Schuler, “Managing Human Resources: A Partnership Perspective”, 
edition 7th, South-Western, 1999, σελ. 592 

      Καταγραφή της Ασθένειας 
Επαγγελματικές Ασθένειες     Μέτρηση του περιβάλλοντος της εργασίας 
      Διάχυση της πληροφορίας 
      Καθορισμός στόχων και αντικειμενικών σκοπών 
 
Άγχος και Επιθετικότητα          Δημιουργία επιχειρηματικών προγραμμάτων άγχους 

Αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στις 
αποφάσεις 
Παροχή επαρκών αδειών 
Ενθάρρυνση εργαζομένων να υιοθετούν υγιεινούς 
τρόπους ζωής 
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Θεωρείται δύσκολη η ανάπτυξη πολιτικών μείωσης των περιπτώσεων 

ασθενείας. Σε μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται η φύλαξη αρχείου τουλάχιστον για 

40 χρόνια, σχετικά με μετρήσεις για το επίπεδο των διαφόρων επικίνδυνων ουσιών 

στο χώρο εργασίας. Επίσης, ο έλεγχος της έκθεσης σε τέτοιες επικίνδυνες ουσίες 

είναι απαραίτητος, καθώς και ο περιορισμός της έκθεσης σε αυτές. Τέλος, ο 

γενετικός έλεγχος των εργαζομένων είναι μια επιπλέον προσέγγιση, η οποία 

λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έχει πολλούς αντιπάλους 

στην εφαρμογή της, εφόσον παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων. 

Ο έλεγχος του άγχους και της επιθετικότητας είναι βασική πηγή από την 

οποία διαμορφώνεται πολιτική αντιμετώπισης των ψυχολογικών αυτών φαινομένων. 

Η αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων αποτελεί 

σημαντικό βήμα. Οι ευκαιρίες στο να αυτοκαθορίζονται, σε συνδυασμό με την 

ελευθερία και την ικανότητα να επηρεάζουν τα γεγονότα στο περιβάλλον τους, είναι 

προϋποθέσεις που πραγματικά  δίνουν κίνητρα και υψηλή αξία στον εργαζόμενο. 

Υπάρχουν βέβαια και ανεξάρτητες πολιτικές διαχείρισης του άγχους σε μια 

επιχείρηση. Βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε μια αρχική αναγνώριση των 

προσωπικών στόχων των εργαζομένων. Άλλες πολιτικές περιλαμβάνουν την 

παρακολούθηση μιας καλής δίαιτας, την συχνή σωματική εξάσκηση, τον έλεγχο της 

υγείας και την δημιουργία κοινωνικών υποστηρικτικών ομάδων.31 

Τέλος, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει δημιουργηθεί ένα 

πρόγραμμα για την επαγγελματική υγεία, με σκοπό να βοηθήσει τα μέλη του στην 

διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία για όλους τους εργαζομένους, 

κάνοντας τους ικανούς να ζουν μια κοινωνικώς και οικονομικώς παραγωγική ζωή, το 

οποίο ουσιαστικά αποτελείται από δέκα στρατηγικές που με τη σειρά τους 

καθορίζουν την πολιτική του οργανισμού. Τις παραθέτουμε αναφορικά: 

1) Ενδυνάμωση των διεθνών και εθνικών πολιτικών για την υγεία στην 

εργασία και ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών εργαλείων. 

2) Ανάπτυξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. 

3) Ανάπτυξη πρακτικών υγιούς εργασίας και προώθηση της υγείας στην 

εργασία. 

4) Ενδυνάμωση της επαγγελματικής φροντίδας υγείας και υπηρεσιών αυτής. 

                                                
31 Susan E. Jackson, Randall S. Schuler, “Managing Human Resources: A Partnership Perspective”, 
edition 7th, South-Western, 1999, σελ. 592-597 
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5) Εγκαθίδρυση των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την 

επαγγελματική υγεία. 

6) Ανάπτυξη προτύπων επαγγελματικής υγείας βασισμένα σε επιστημονική 

εκτίμηση κινδύνου. 

7) Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων για την επαγγελματική υγεία. 

8) Εγκαθίδρυση συστημάτων καταγραφής και συστημάτων δεδομένων, 

ανάπτυξη για υπηρεσίες πληροφοριών για ειδικούς, αποτελεσματική 

μεταφορά δεδομένων και αύξηση της δημοσίας συνείδησης μέσω 

δημοσίων πληροφοριών υγείας. 

9) Ενδυνάμωση της έρευνας. 

10) Ανάπτυξη της συνεργασίας σχετικά με την επαγγελματική υγεία με 

άλλους οργανισμούς.32 

Με βάση τις δέκα αυτές στρατηγικές κινείται ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας από την περίοδο ίδρυσής του και σύμφωνα με αυτές διαμορφώνει την 

πολιτική του πάντα με σκοπό την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στις χώρες 

μέλη του. 

 
1.4.2. Προγράμματα για την ασφάλεια και υγιεινή. 

 Οι μεταβαλλόμενες αντιλήψεις (συμπεριφορές) είναι ένα σημαντικό κομμάτι 

από κάθε πρόγραμμα μείωσης των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία. Η 

ανάπτυξη μιας κουλτούρας ασφάλειας, ή κλίματος, όπου κάθε άτομο αναλαμβάνει 

την ευθύνη για ασφάλεια και υγιεινή, είναι πολύ σημαντική. Έχει ειπωθεί, ότι μια από 

τις πιο σημαντικές διαστάσεις στον καθορισμό του κλίματος ασφάλειας και υγιεινής 

μιας επιχείρησης, είναι η αντίληψη των εργαζομένων για την στάση του μάνατζμεντ 

σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια. Το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον  

χρειάζεται να αντιμετωπίζεται σαν κάτι που είναι ουσιαστικά απαραίτητο για την 

διεκπεραίωση μιας εργασίας με ασφάλεια και ότι είναι ψυχολογικά απαραίτητο να 

πείσεις χαμηλότερα στελέχη, ότι η ασφάλεια μετράει πραγματικά σαν στόχος της 

επιχείρησης. Θετικές κουλτούρες υγιεινής και ασφάλειας μπορούν να εκφραστούν με 

διάφορους τρόπους, περιλαμβάνοντας για παράδειγμα, την παροχή αντιπροσώπων 

                                                
32 Mikhail Ivanovich Mikheev, “Occupational health for all: the strategy of the World Health 
Organization”, Environmental Management and Health, May 1997, MCB University Press, p.199-201 
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του προσωπικού ασφαλείας, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση ασφαλείας και 

παροχή συμβουλών στο προσωπικό, πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.33 

 Μια απαραίτητη και σωστή λοιπόν επιχειρηματική κίνηση είναι η δημιουργία 

και εφαρμογή ενός προγράμματος ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, με βάση 

κάθε φορά την πολιτική που έχει διαλέξει να ακολουθήσει στο θέμα αυτό η 

επιχείρηση.  

 Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας μπορεί να 

δημιουργηθεί με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία:34,35,36,37 

1) Στήριξη από την κορυφή της επιχείρησης. Το top management μιας 

επιχείρησης πρέπει να στηρίζει ενεργά ένα πρόγραμμα ασφάλειας, έτσι ώστε 

να είναι αποτελεσματικό και βιώσιμο. Με προσωπική παρακολούθηση, 

περιοδικούς ελέγχους, επιμονή στις αναφορές σχετικές με το θέμα και 

συμπερίληψη αυτού στην ατζέντα των συναντήσεων των διευθυντών, δίνουν 

την κατάλληλη υποστήριξή τους.38 

2) Διορισμός ενός διευθυντή ασφάλειας. Κάποιος δηλαδή που θα επιβλέπει την 

δημιουργία και την συντήρηση του προγράμματος αυτού. Ακόμα και σε 

μικρές επιχειρήσεις επιβάλλεται ο ορισμός ενός υπεύθυνου προσώπου που θα 

έχει τα ανάλογα καθήκοντα. 

3) Μηχανολόγηση ενός ασφαλούς εργοστασίου και λειτουργία αυτού. Όλα τα 

μέρη εργασίας πρέπει να είναι καθαρά, καλά φωτισμένα και αεριζόμενα. Τα 

μηχανικά τεχνάσματα για τον χειρισμό των πρώτων υλών πρέπει να 

παρέχονται και γενικότερα να υπάρχει εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των 

εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. 

4) Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στο να δρουν με ασφάλεια. Ένα 

μεγάλο μέρος του προγράμματος πρέπει να αφιερώνεται στη διαδικασία 

εκμάθησης του εργαζομένου να μάθει να δρα, να σκέφτεται και να εργάζεται 

                                                
33 “Results from the Health and Safety Module of the British Social Attitudes Survey 2001”,Health & 
Safety Executive, December 2002.,p.1 
34 Edwin B. Flippo, “Personnel Management”, 6th edition, 1984, McGraw-Hill Book Company,p.523-
529. 
35 Wayne F.Cascio, Elias M.Awad, “Human Resources Management: An Information Systems 
Approach”, Reston Publishing Company, 1981,p.463-465 
36 Χατζηπαντελή Σ. Παναγιώτα, «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 
1998, σελ.204. 
37 Κανελλόπουλος Κ. Χαράλαμπος, «Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», Αθήνα 1991, 
σελ. 399-400. 
38 Κανελλόπουλος Κ. Χαράλαμπος, «Διοίκηση Προσωπικού – Τα ανθρώπινα προβλήματα του 
Μάνατζμεντ», Αθήνα 1991,σελ. 422-423. 
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με ασφάλεια. Υπάρχουν πολλές μορφές που αυτή η εκπαίδευση μπορεί να 

πάρει, όπως η εισαγωγή νέων εργαζομένων, ειδικές προσπάθειες από τον 

υπεύθυνο του προγράμματος, εγκαθίδρυση ειδικών συναντήσεων για την 

ασφάλεια και ειδικών επιτροπών, ανάρτηση αφισών και εκθέσεις  που να 

δίνουν έμφαση στην ανάγκη για ασφαλή εργασία. 

5) Έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος. Ίσως η πιο αποτελεσματική 

προσέγγιση στην ασφάλεια είναι ένα καλοσχεδιασμένο εργασιακό 

περιβάλλον. Ασφαλής εξοπλισμός δίνει στους εργαζομένους την αίσθηση της 

ασφάλειας στη δουλειά και μια βάση για προσοχή και παραγωγικότητα. 39 

6) Διατήρηση  ενός αρχείου. Ο εργοδότης πρέπει να κρατάει αρχεία ακριβή με 

αναφορά στον αριθμό των ατυχημάτων, στις επαγγελματικές ασθένειες και 

στις χαμένες μέρες εργασίας. Αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των 

επιθεωρητών όποτε ζητηθούν. 

7) Ανάλυση ατυχήματος. Ένα ατύχημα επειδή είναι απρόβλεπτο γεγονός πρέπει 

να αναλύεται τόσο από πλευράς αιτιών, όσο και από πλευράς κόστους. Τα 

έμμεσα κόστη είναι πολλά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

8) Αγώνες ασφάλειας. Πρέπει να θεωρηθούν σαν ένα είδος εκπαίδευσης των 

εργαζομένων, αλλά είναι αρκετά διαφορετικά στην πραγματικότητα. Και 

μάλιστα υπάρχει μεγάλος αντίλογος για τα κέρδη από έναν διαγωνισμό 

ασφάλειας. Συνήθως συμβαίνει να μειώνονται τα ατυχήματα στο διάστημα 

του διαγωνισμού και να αυξάνονται πάλι στο διάστημα μετά το τέλος αυτού. 

9) Εφαρμογή κανόνων. Οι εργαζόμενοι διαφέρουν και για μερικούς μόνο η 

αρνητική προσέγγιση ενός προγράμματος ασφάλειας διεγείρει την επιθυμητή 

συμπεριφορά. Επιπλήξεις, πρόστιμα και απολύσεις έχουν το δικό τους 

κατάλληλο μέρος σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 

εργασία προτάθηκαν τα ακόλουθα που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες:40 

- Παροχή ενημέρωσης και κατάρτισης των εργαζομένων στο χώρο της υγείας 

για τις επαγγελματικές ασθένειες. 

- Ανάγκη για την εφαρμογή συγκεκριμένων ιατρικών πρωτοκόλλων. 

                                                
39 Κανελλόπουλος Κ. Χαράλαμπος, «Διοίκηση Προσωπικού – Τα ανθρώπινα προβλήματα του 
Μάνατζμεντ», Αθήνα 1991,σελ. 428-429. 
40 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία, «Η κατάσταση της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Πιλοτική Μελέτη».σελ.61 
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- Η σημασία αύξησης της ενημέρωσης για τον αναδυόμενο κίνδυνο και τα 

τοξολογικά προβλήματα. 

- Απαίτηση για ένταξη περισσότερων επαγγελματικών ασθενειών στα εθνικά 

μητρώα. 

- Παροχή κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης 

σχετικά με τη διάγνωση και την αγωγή διαφόρων προβλημάτων υγείας 

σχετικών με την εργασία, καθώς και πληροφοριών για την πρόληψη, τη 

διατήρηση εργασίας και την επιστροφή στην εργασία. 

 

5. ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 1.5.1. Κόστη από την εφαρμογή προγραμμάτων 

 Στο σύγχρονο μάνατζμεντ είναι αποδεκτό ότι προληπτικά προγράμματα 

ασφάλειας και υγείας αξίζουν το κόστος τους. 

 Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις μέσα από ένα σύνολο επιλογών, επιλέγουν το 

μέγεθος που θέλουν να επενδύσουν στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Για 

παράδειγμα μια αφίσα που παρακινεί τους εργαζομένους να σκέφτονται την 

ασφάλεια, είναι μια προσπάθεια που απαιτεί μικρή δαπάνη. Αντιθέτως η δημιουργία 

μιας επιτροπής ασφαλείας, προκειμένου να ενθαρρύνει την ενεργή εμπλοκή των 

εργαζομένων μέσω συναντήσεων, τις επιθεωρήσεις χώρων εργασίας και την εκτίμηση 

των παραπόνων των εργαζομένων είναι πιο δαπανηρή κίνηση. Η επιλογή με το 

υψηλότερο κόστος περιλαμβάνει συχνή εκπαίδευση ασφάλειας για όλους τους 

εργαζομένους. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει ταινίες, διαλέξεις από ειδικούς 

στο θέμα της ασφάλειας και επιδείξεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Για κάθε 

ένα από αυτά τα επίπεδα προγραμμάτων ασφάλειας και υγείας, τα κόστη της 

επένδυσης είναι μετρήσιμα. Περιλαμβάνουν τους μισθούς των εργαζομένων που 

λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, τα κόστη των εξωτερικών υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούνται και τα κόστη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

 1.5.2. Οφέλη από την εφαρμογή προγραμμάτων 

 Δυστυχώς, τα κέρδη που προκύπτουν από τέτοια προγράμματα δεν μπορούν 

να ανιχνευτούν τόσο εύκολα στην βάση. Βέβαια το κέρδος που μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί εύκολα ως αποτέλεσμα της εισαγωγής ενός επιτυχημένου 

προγράμματος υγείας και ασφάλειας είναι η μείωση των περιπτώσεων και η μείωση 
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στα ασφάλιστρα των εργαζομένων. Λιγότερο μετρήσιμα κέρδη περιλαμβάνουν την 

αποφυγή του έμμεσου κόστους ενός ατυχήματος ή ασθένειας όπως:41 

1) Κόστος των μισθών που πληρώνονται για τον χαμένο χρόνο. 

2) Κόστος ζημιάς σε υλικά και εξοπλισμό. 

3) Κόστη υπερωριών που απαιτούνται μετά το ατύχημα. 

4) Κόστος μισθών που πληρώνονται σε επιθεωρητές εφόσον ο χρόνος τους 

απαιτείται για δραστηριότητες που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος. 

5) Κόστος μειωμένης παραγωγής του εργάτη που ασθένησε ή έπαθε ατύχημα, 

μετά την επιστροφή του στην εργασία. 

6) Κόστη που σχετίζονται με τον χρόνο που παίρνει έναν νέο εργάτη να μάθει 

την δουλειά. 

7) Ιατρικά κόστη που δεν ήταν ασφαλισμένα από την επιχείρηση. 

8) Κόστος της ώρας που σπαταλάται από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους 

για να διερευνήσουν ή να προχωρήσουν στη διαδικασία συμπλήρωσης των 

εντύπων συντάξεως των εργαζομένων. 

Ο προϋπολογισμός για αυτά τα κόστη, και η αναγνώριση των τάσεων σε αυτές, 

είναι πού δύσκολος. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση τις πληροφορίες του παρελθόντος 

και την κρίση των στελεχών. 

Επίσης, υπάρχουν και έμμεσα οφέλη που δεν ορίζονται απλά σαν αποφυγή 

έμμεσου κόστους όπως ήταν τα προαναφερθέντα:42 

1) Περισσότερη παραγωγικότητα οφειλόμενη στις λιγότερες χαμένες 

εργατοώρες. 

2) Αυξημένη αποτελεσματικότητα και ποιότητα από ένα περισσότερο έμπιστο 

εργατικό δυναμικό. 

3) Μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού σαν 

αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής και αυξημένης αίσθησης ιδιοκτησίας 

και 

4) Καλύτερη επιλογή αναλογιών εξαιτίας της βελτιωμένης εικόνας της 

επιχείρησης. 

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους ουσιαστικά 

και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους αντικειμενικούς στόχους των μετόχων τους. 
                                                
41 Wayne F.Cascio, “Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits” 2nd 
edition, McGraw-Hill Book Company, p.551-552 
42 Susan E. Jackson, Randall S. Schuler, “Managing Human Resources: A Partnership Perspective”, 
edition 7th, South-Western, 1999, σελ. 583 
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ΚΕΦ.2. ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ν.Α.Τ.        
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας). 
 

2.1.1. Ο σκοπός της έρευνας 

 Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει ένδειξη πώς το ναυτικό επάγγελμα 

επηρεάζει την υγεία των εργαζομένων σε αυτό σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι τα 

υπόλοιπα επαγγέλματα, ειδικά σε κάποιες κατηγορίες νοσημάτων. Μια τέτοια 

προσπάθεια με πρωτογενή στοιχεία θα μπορούσε να γίνει η αφορμή για περαιτέρω 

έρευνα από ιατρικής πλευράς, έτσι ώστε η παραπάνω πρόταση να αποδειχθεί αν 

όντως ισχύει και από επιστημονικής απόψεως. Για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα 

αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε πρωτογενή στοιχεία από τα 

αρχεία των άμεσα ασφαλισμένων στο ΝΑΤ. Μέσω των φακέλων των ασφαλισμένων 

μπορέσαμε να βρούμε τα άτομα εκείνα που βγήκαν σε πρόωρη σύνταξη λόγω 

αναπηρίας και συγκεκριμένα λόγω ασθενείας. Επίσης καταγράφηκε η ηλικία των 

ασφαλισμένων, τα έτη προϋπηρεσίας σε πλοία και η θέση που κατείχαν κατά τη 

διάρκεια αυτής. Η εύρεση της ασθένειας και κατά περίπτωση των ασθενειών λόγω 

των οποίων βγήκαν σε πρόωρη σύνταξη, έγινε από τις Ιατρικές Γνωματεύσεις. 

 

2.1.2. Η πορεία της έρευνας στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 

 Για να γίνει δυνατή μια τέτοια ερευνητική προσπάθεια ήταν απαραίτητη η 

άδεια από τον Γενικό Διευθυντή του ΝΑΤ, εφόσον θα είχαμε πρόσβαση σε ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα. Επόμενο βήμα ήταν η εύρεση από το Τμήμα Ναυτικών 

Ατυχημάτων των μητρώων όσων είχαν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα λόγω ασθενείας από 

το 1996-2001. Ακολούθως, έγινε αναζήτηση και καταγραφή των παραπάνω 

μητρώων, έτσι ώστε η αναζήτηση των φακέλων από τα αρχεία του ταμείου να γίνει 

εφικτή. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής και με τη συνεργασία των 

αρχειοφυλάκων του Ν.Α.Τ. έγινε η έρευνα στα αρχεία, από όπου συλλέχθηκαν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, εφόσον καταγράφηκαν επακριβώς οι ασθένειες για καθέναν 

ασφαλισμένο ξεχωριστά, καθώς και το χρονικό διάστημα που εργάζονταν σε πλοία 

και τη θέση που κατείχαν σε αυτά. Εξετάσθηκαν περίπου 1000 φάκελοι από τους 

οποίους οι 756 αποτέλεσαν την πραγματική πηγή πρωτογενών στοιχείων. (Οι 

υπόλοιποι 244 φάκελλοι αφορούσαν ναυτικούς που απεβίωσαν, που είχαν βγεί σε 

σύνταξη λόγω ατυχήματος και λόγω γήρατος. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε 

εγγεγραμμένους των οποίων ο φάκελλος δεν ήταν διαθέσιμος.)   
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Ακολούθησε μια πρώτη επεξεργασία των στοιχείων, καθώς και καταγραφή 

των ασθενειών που είχαν κατηγοριοποιηθεί σε 13 βασικές διαφορετικές ομάδες, 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδος στο Μηνιαίο της Δελτίο και σύμφωνα με τη «Διεθνή Ταξινόμηση των 

Νόσων» που έχει υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Υγείας για να είναι 

συγκρίσιμες οι στατιστικές αυτές σε διεθνές επίπεδο.43 Οι δεκατρείς αυτές κατηγορίες 

νοσημάτων είναι οι εξής:  

1. Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 

2. Νεοπλάσματα γενικώς, λεμφώματα και μελανώματα 

3. Νόσοι ενδοκρινικές, μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και ανοσολογικές 

διαταραχές 

4. Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 

5. Ψυχικές διαταραχές, ψυχοσύνδρομα 

6. Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων 

7. Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 

8. Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 

9. Νόσοι του πεπτικού συστήματος 

10.  Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 

11.  Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

12.  Νόσοι μυοσκελετικού συστήματος & του συνδετικού ιστού 

13.  Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές καταστάσεις 

Για την συνέχιση της έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων που 

αποτελούν και τον κύριο στόχο της διπλωματικής εργασίας, θα έπρεπε να βρεθούν 

αντίστοιχα στοιχεία για τις ασθένειες που αφορούν βέβαια στο σύνολο του ελληνικού 

ενεργά απασχολούμενου πληθυσμού για να γίνει η σύγκριση αυτών με τα στοιχεία 

που συλλέχθηκαν από το Ν.Α.Τ.  

 

2.1.3. Άλλες πηγές στοιχείων της έρευνας ( Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδος, Σχολή Επιστημών Υγείας) 

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ήταν μια υποτιθέμενα καλή 

λύση. Μετά όμως από σχετική έρευνα δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία. Τα 

στατιστικά δελτία της υπηρεσίας αναφέρονται μόνο σε ασθενείς εξελθόντες από 
                                                
43 Τριχόπουλος Δημήτριος, «Επιδημιολογία, αρχές-μέθοδοι-εφαρμογές»,Επιστημονικές Εκδόσεις Γρ. 
Παρισιάνος, Αθήνα 1982, σελ.20,30 
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νοσοκομεία, γεγονός που σημαίνει πως πιθανόν να υπάρχουν καταγεγραμμένοι 

κάποιοι περισσότερο από μια φορά. 

Εν συνεχεία και εφόσον τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. δεν ήταν τα απαιτούμενα 

ήρθαμε σε επαφή με τον Καθηγητή Επιδημιολογίας και Υγιεινής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας κο Τριχόπουλο, και ακολούθως με την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια του ιδίου τμήματος κα Λινού Αθηνά, η οποία ασχολείται αποκλειστικά 

με τις Επαγγελματικές Ασθένειες. Επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά στοιχεία που να αφορούν τις νόσους στο σύνολο του ελληνικού 

πληθυσμού. Τα μοναδικά στοιχεία των οποίων η πληρότητα αμφισβητείται, είναι 

αυτά που αφορούν τους καρκίνους στην Ελλάδα και καταγράφονται από το 

Υπουργείο Υγείας. Μετά από συλλογική συζήτηση και εξέταση των δυσκολιών ενός 

τέτοιου εγχειρήματος προτάθηκαν οι εξής λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε κάποια πιθανά χρήσιμα και αξιόλογα συμπεράσματα: 

α) Να γίνει σύγκριση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από το Ν.Α.Τ. με τα 

στοιχεία κάποιου άλλου επαγγέλματος. Για παράδειγμα σύγκριση των ναυτικών με 

τους αεροπόρους, αν και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δικαιολογηθεί μια τέτοια 

επιλογή. 

β) Να γίνει σύγκριση των στοιχείων από το Ν.Α.Τ. με στοιχεία αντίστοιχα του 

Ι.Κ.Α., η οποία θεωρούνταν δύσκολη περίπτωση και  

γ) Να γίνει απλή παρουσίαση και αναφορά των στοιχείων που έχουν 

συλλεχθεί από το Ν.Α.Τ., χωρίς να γίνει σύγκριση αυτών με κάτι άλλο. 

Επίσης αναζητήθηκαν εργασίες και έρευνες παρόμοιου περιεχομένου στην 

βιβλιοθήκη της συγκεκριμένης Σχολής, χωρίς όμως κάποια θετική κατάληξη. 

Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια να βρεθoύν στοιχεία που να μπορούν να 

συγκριθούν με εκείνα του Ν.Α.Τ. Αν επιλέγαμε την πρώτη λύση τότε θα είχαμε 

σοβαρό πρόβλημα αιτιολόγησης της επιλογής μας να διαλέξουμε για παράδειγμα 

τους πιλότους. Το να γίνει απλή παρουσίαση των στοιχείων που συλλέχθησαν στο 

Ν.Α.Τ. δεν θα οδηγούσε σε καμία ένδειξη και σε κανένα επιστημονικά 

αποδεδειγμένο συμπέρασμα. Όποτε έπρεπε να βρεθούν αντίστοιχα πραγματικά 

στοιχεία από κάποιο άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Αντιπροσωπευτικότερο του 

ελληνικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι το ΙΚΑ, αφού καλύπτει το 45% των 
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ασφαλισμένων, και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε προτιμότερη λύση και πιο αξιόπιστη 

για την έρευνά μας.44 

 

2.1.4. Η πορεία της έρευνας στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Αρχικά, μετά από επικοινωνία με τον κο Σκιαδά, προϊστάμενο του  Τμήματος 

Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του Ι.Κ.Α συλλέξαμε κάποια 

συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο των άμεσα ασφαλισμένων, τις νέες 

συντάξεις αναπηρίας και τις ηλικίες αυτών. Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους δεν ήταν 

αρκετά γιατί δεν υπάρχει καταγραφή των ασθενειών. 

Ακολούθως απευθυνθήκαμε στο Κέντρο Διάγνωσης και Ιατρικής της 

Εργασίας του Ι.Κ.Α. και συλλέχθηκαν στοιχεία επαγγελματικών ασθενειών με την 

συμβολή του Ιατρού Εργασίας κου Αλεξόπουλου. Στην φάση αυτή της έρευνάς μας 

έγινε σαφής η διαφορά που έχουν η «κοινή νόσος» από την «επαγγελματική 

ασθένεια», ορισμό της οποίας έχουμε δώσει στην εισαγωγή της εργασίας και 

ακολουθεί και η έννοια που προσδίδει σε αυτή το Ι.Κ.Α. 

Σύμφωνα με το Ι.Κ.Α. που θα είναι σημείο αναφοράς στην έρευνά μας ισχύει 

το ακόλουθο: «Το Ι.Κ.Α. γενικώς απονέμει σύνταξη αναπηρίας στις περιπτώσεις των 

ασθενών που έχουν υποστεί πάθηση, βλάβη, σωματική ή πνευματική εξασθένηση, η 

οποία τους προκαλεί ικανού βαθμού ανικανότητα για εργασία (κατ’ ελάχιστο 50%). 

Όταν η αναπηρία αυτή οφείλεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% συνεπεία παθήσεων ή 

καταστάσεων που έχουν ως γενεσιουργό αιτία το επάγγελμα ή τις συνθήκες εργασίας 

του ασφαλισμένου, τότε χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική».45 Για την διάγνωση των 

επαγγελματικών ασθενειών χρησιμοποιείται το άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας 

του Ι.Κ.Α. (ΦΕΚ 132,τ.Β΄- 12/2/1979 και Υ.Α. Αριθμ.Φ21/2361, ΦΕΚ 819/Β/1993) 

Η συνέχιση της έρευνας απαίτησε, όπως και η ανάλογη στο ΝΑΤ, τη συλλογή 

στοιχείων από τα αρχεία του ταμείου για κάθε άμεσα ασφαλισμένο που έλαβε 

συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές 

(Α.Υ.Ε.) για πρώτη φορά. Για να γίνει δυνατή μια τέτοια προσπάθεια ήταν 

απαραίτητη η άδεια από τον Διοικητή του ΙΚΑ, εφόσον θα είχαμε πρόσβαση σε 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στην Αθήνα. 

(Στον πληθυσμό της Αθήνας συμπεριλαμβάνονται και οι εξής περιοχές οι οποίες δεν 
                                                
44 Περίληψη από Ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή των θεσμών για την πρόληψη του εργασιακού κινδύνου 
στην Ελλάδα. Εξελίξεις και προοπτικές», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 10 Νοεμβρίου 2000. 
45 Δρ. Παν. Αλουμάνης, Δρ. Ζωή Γεωργίου, Κυρ. Αλουμάνης, «Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση», 
Δεκέμβριος 2000, σελ. 71 
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έχουν δικές τους Υγειονομικές Επιτροπές απονομής συντάξεων: Ραφήνα, Άνδρος, 

Κάρυστος, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Λαύριο, Κερατέα, Κόρινθο, Λουτράκι, Νεμέα, 

Κιάτο, Δερβένι, Ξυλόκαστρο, Αγ.Στέφανος και Σκάλα Ωρωπού.) Ο πληθυσμός των 

άμεσα ασφαλισμένων που ανήκουν στην Περιφέρεια της Αθήνας αντιστοιχεί περίπου 

στο 38% του συνόλου των άμεσα ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. πανελλαδικώς. 

Με την βοήθεια και υποστήριξη του Διευθυντή των Υγειονομικών Επιτροπών 

της Αθήνας-Πειραιά (ενώθηκαν το 2000) κο Κοσμίδη Χρήστο, έγινε η συλλογή των 

απαιτούμενων στοιχείων. Το σύνολο των Ιατρικών γνωματεύσεων ήταν τόσο μεγάλο 

σε όγκο (περί τις 17.000 το χρόνο) που τελικά επιλέξαμε να καταγράψουμε τα 

στοιχεία της διετίας 1996-1997, εφόσον κατά τη διετία αυτή είχαμε και τα 

περισσότερα στοιχεία από το ΝΑΤ ( 237 νέες συντάξεις το 1996 και 212 αντιστοίχως 

το 1997). Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εργασίας μας και για την ύπαρξη 

μεγαλύτερου ποσού συγκρίσιμων στοιχείων επιλέχθηκαν τα έτη αυτά. 

Εξετάσθηκαν 35.006 (17.477 του 1996 και 17.529 του 1997) Ιατρικές 

Γνωματεύσεις από τις οποίες οι 3.008 (1.630 του 1996 και 1.378 του 1997) 

αφορούσαν άμεσα ασφαλισμένους που κρίθηκαν για πρώτη φορά με συντάξιμο 

ποσοστό αναπηρίας. Για την απονομή σύνταξης αναπηρίας και τον καθορισμό της 

βαθμίδας αυτής θα πρέπει α) το ποσοστό αναπηρίας να είναι τουλάχιστον 50% και β) 

το ποσοστό της επιδείνωσης ή της νέας πάθησης που συμμετέχει στον καθορισμό της 

βαθμίδας αναπηρίας να είναι τουλάχιστον 25%.46 

Καταγράφηκαν η ασθένεια ή οι ασθένειες λόγο των οποίων κρίθηκαν ως 

ανάπηροι, καθώς και η ηλικία τους και το επάγγελμα που ασκούσαν κατά την ημέρα 

που εξετάσθηκαν από την Υγειονομική Επιτροπή. Για να μειωθεί το πλήθος των προς 

εξέταση ιατρικών γνωματεύσεων δε λήφθηκαν υπόψιν οι αποφάσεις των 

Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (Β.Υ.Ε.). Από τις Β.Υ.Ε. εξετάζονται οι 

ασφαλισμένοι εκείνοι που δεν έλαβαν συντάξιμο ποσοστό από την Α.Υ.Ε. και ζήτησαν 

επανεξέταση. 

Όποτε διαμορφώσαμε τους πληθυσμούς που θα συγκρίνουμε μεταξύ τους για 

να δώσουμε ένδειξη ότι πράγματι το ναυτικό επάγγελμα επιβαρύνει περισσότερο την 

υγεία των εργαζομένων σε αυτό απ’ ότι το πλήθος των λοιπών επαγγελμάτων στα 

οποία εργάζονται οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. και είναι συνήθως οικοδόμοι, ιδιωτικοί 

                                                
46 «Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας», Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 1995. 
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υπάλληλοι, εργάτες ανειδίκευτοι, ελαιοχρωματιστές, κλώστριες, γαζώτριες, οδηγοί, 

καθαρίστριες, σερβιτόροι, κ.α. 

 

2.1.5. Τα στοιχεία της έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε επιλέγηκαν τα στοιχεία δυο (2) ετών προς σύγκριση, 

του 1996 και 1997, εφόσον 449 νέες συντάξεις επί συνόλου 756 για την 6ετία 1996-

2001, απονεμήθηκαν την διετία αυτή από το ΝΑΤ. Κατά το διάστημα αυτό, ο 

αντίστοιχος αριθμός των ατόμων της περιοχής της Αθήνας και της περιφέρειας αυτής 

του ΙΚΑ που έλαβαν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από τις Πρωτοβάθμιες 

Υγειονομικές Επιτροπές (Α.Υ.Ε.) ήταν 3.008.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.: Παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας 

 Σύνολο 

ΝΑΤ 

1996 -1997 

 

Σύνολο 

ΙΚΑ 

1996 -1997 

20 - 34 9 134 

35 - 49 200 874 

50 - 64 235 1.861 

65 - 3 134 

Σύνολο Εγγραφών 449 3.008 
Πληθυσμός Άμεσα 

Ασφαλισμένων47 (Μέσος 

Όρος) 

47.000 716.282 

( Ο αναφερόμενος ως Πληθυσμός Άμεσα Ασφαλισμένων για το Ι.Κ.Α. 

υπολογίστηκε με βάση το δελτίο «Δικαιούχοι Περίθαλψης Έτους 1996 και 1997» , 

όπου αναφέρονται οι άμεσα ασφαλισμένοι ανά υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. της 

περιοχής Αθηνών, καθώς και των υποκαταστημάτων που Διοικητικά και Οικονομικά 

ανήκουν στην περιφέρεια της Αθήνας. Από τα υποκαταστήματα αυτά αφαιρέθηκαν 

εκείνα που έχουν δικές τους Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές και κάνουν 

απονομή συντάξεων απ’ ευθείας, χωρίς να παραπέμπουν τους ασθενείς τους στις 

Επιτροπές της Αθήνας. Ο αντίστοιχος αναφερόμενος Πληθυσμός Άμεσα 

Ασφαλισμένων για το Ν.Α.Τ. μας δόθηκε από το ίδιο το ταμείο. 

                                                
47 Πηγή: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «Δικαιούχοι Περίθαλψης 
Έτους 1996 και 1997», Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής. 
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2.1.6. Ανάλυση των στοιχείων της έρευνας και οι Δείκτες Νοσηρότητας 

 Η έρευνα αυτή είναι μια ειδική επιδημιολογική έρευνα που ανήκει στην 

κατηγορία των περιγραφικών. Οι έρευνες αυτές έχουν απλή μεθοδολογική υποδομή 

και ονομάζονται και «συγχρονικές» ή έρευνες «επιπολασμού». 48 Είναι μελέτες στις 

οποίες επιδιώκεται η στιγμιαία αποτύπωση του επιπολασμού ενός ή περισσοτέρων 

νοσημάτων ή χαρακτηριστικών, ή της κατανομής συχνοτήτων μιας ποσοτικής 

μεταβλητής σε έναν πληθυσμό ή σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού. Οι έρευνες 

αυτές δεν χρειάζονται άτομα με ειδικές γνώσεις και δύναται να αξιολογήσουν την 

κατάσταση της υγείας ενός πληθυσμού ή να διερευνήσουν ορισμένα τοπικά 

προβλήματα.  

Επιθυμητά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας έρευνας είναι:  

α) η διευκρίνιση του αντικειμένου της έρευνας, γεγονός που διευκολύνει στον 

καθορισμό του προς μελέτη πληθυσμού,  

β) ο καθορισμός των διαγνωστικών κριτηρίων και των περιπτώσεων που θα 

μελετηθούν, και 

γ) ο ποιοτικός έλεγχος των παρατηρήσεων και του τρόπου συλλογής τους 

(εγκυρότητα των στοιχείων). 

Στην δική μας περίπτωση λοιπόν θα αξιολογήσουμε με βάση τις ιατρικές 

γνωματεύσεις και τους δείκτες νοσηρότητας, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά 

ακολούθως, την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού των άμεσα ασφαλισμένων στο 

Ν.Α.Τ. συγκριτικά με εκείνη των άμεσα ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. (περιοχής και 

περιφέρειας Αθηνών) για τα έτη 1996-1997. Η εγκυρότητα των στοιχείων θεωρείται 

μεγάλη, εφόσον ελέγχθηκε το σύνολο των φακέλων των ασφαλισμένων που βγήκαν 

πρόωρα σε σύνταξη, καθώς και το σύνολο των ιατρικών γνωματεύσεων για τα δυο 

προς εξέταση έτη. Δεν είχαμε λοιπόν εξέταση δειγματοληπτική, γεγονός που μειώνει 

τα πιθανά στατιστικά λάθη της έρευνάς μας. 

Οι δείκτες νοσηρότητας που θα χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε την 

ένδειξη που θέλουμε «εκφράζουν τη συχνότητα των ποικίλων νοσημάτων και 

παθολογικών καταστάσεων στους διάφορους πληθυσμούς και, κατά συνέπεια, 

αποτελούν τα μέτρα αξιολογήσεως και συγκρίσεως των πληθυσμών αυτών στον 

τομέα της υγείας». Οι δείκτες αυτοί πρέπει να εκφράζονται σε σχέση με τον 

πληθυσμό στον οποίο σημειώθηκαν οι περιπτώσεις των νόσων που εξετάζονται. Ο 
                                                
48 Τριχόπουλος Δημήτριος, «Επιδημιολογία, αρχές-μέθοδοι-εφαρμογές»,Επιστημονικές Εκδόσεις Γρ. 
Παρισιάνος, Αθήνα 1982, σελ.43-44 
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πληθυσμός αυτός λέγεται πληθυσμός αναφοράς ή αντιστοιχίας ή «σε κίνδυνο» και 

επέχει τη θέση του παρανομαστή του δείκτη και τον αριθμητή αποτελούν τα 

προσβλημένα άτομα. 49 

 Δύο κατηγορίες δεικτών νοσηρότητας υπάρχουν ανάλογα α) με τη συχνότητα 

μιας κατάστασης σε μια ορισμένη χρονική στιγμή, «δείκτες επιπολασμού» και β) με 

τη συχνότητα επελεύσεως ενός γεγονότος σε μια χρονική περίοδο ορισμένης 

διάρκειας, «δείκτες επιπτώσεως».50  

Επίσης, έχουμε και τους «αναλογικούς»51 δείκτες που εκφράζουν την 

αναλογία των περιπτώσεων ενός νοσήματος στο σύνολο των περιπτώσεων όλων των 

νοσημάτων. Οι αναλογικοί δείκτες εννοιολογικά συγγενεύουν περισσότερο με τους 

δείκτες επιπτώσεως παρά με τους δείκτες επιπολασμού. Συνήθως οι δείκτες αυτοί 

χρησιμοποιούνται αντί των «κανονικών» δεικτών σε περίπτωση που το μέγεθος και 

τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού αναφοράς δεν είναι γνωστά. 

Το μεγάλο μειονέκτημα των αναλογικών δεικτών είναι ότι αποτελούν σύνθετη 

έκφραση δυο φαινομένων, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε εάν η μεταβολή του 

δείκτη αντανακλά μεταβολές στο ένα ή στο άλλο φαινόμενο. 

Για την πρόοδο της έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκαν αρχικά οι δείκτες 

επιπτώσεως και ακολούθως σαν δεύτερη εξεταζόμενη περίπτωση οι αναλογικοί 

δείκτες, όπου προσδιορίζουμε σαν μέγεθος της χρονικής περιόδου στην οποία 

αναφερόμαστε, τη διετία 1996-1997. Για τον υπολογισμό των δεικτών θεωρείται πιο 

σωστό να χρησιμοποιείται σαν πληθυσμός αναφοράς ο «ενδιάμεσος» πληθυσμός, 

δηλαδή το άθροισμα των πληθυσμών των δυο ετών διαιρούμενο δια δυο. 

 

Τύπος υπολογισμού του δείκτη επιπτώσεως μιας νόσου  

 

 

 

 

 

 
                                                
49 Τριχόπουλος Δημήτριος, «Επιδημιολογία, αρχές-μέθοδοι-εφαρμογές»,Επιστημονικές Εκδόσεις Γρ. 
Παρισιάνος, Αθήνα 1982, σελ.77 
50 Τριχόπουλος Δημήτριος, «Επιδημιολογία, αρχές-μέθοδοι-εφαρμογές»,Επιστημονικές Εκδόσεις Γρ. 
Παρισιάνος, Αθήνα 1982, σελ.78 
51 Τριχόπουλος Δημήτριος, «Επιδημιολογία, αρχές-μέθοδοι-εφαρμογές»,Επιστημονικές Εκδόσεις Γρ. 
Παρισιάνος, Αθήνα 1982, σελ.88-89 

    Νέες περιπτώσεις νόσου 
Ετήσια επίπτωση νόσου  στους ασφαλισμένους στην περίοδο 1996-1997 
ασφαλισμένων , στην = ---------------------------------------------------------------- * 100000 
περίοδο 1996-1997  Μέσος Όρος Πληθυσμού ασφαλισμένων  
    περιόδου 1996-1997 
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Τύπος υπολογισμού του αναλογικού δείκτη μιας νόσου 

 

 

 

 

 

Έτσι και εμείς με τον δείκτη επιπτώσεως θα βρούμε τη συχνότητα των 

δεκατριών κατηγοριών νοσημάτων, όπως τα χωρίσαμε αυτά πριν, για το χρονικό 

διάστημα της διετίας 1996 - 1997, ξεχωριστά για τους ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ. και 

ξεχωριστά για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. Και με τον αναλογικό δείκτη θα 

βρούμε την αναλογία των περιπτώσεων των δεκατριών κατηγοριών νοσημάτων στο 

σύνολο των περιπτώσεων, για το χρονικό διάστημα 1996 – 1997. 

Οι δείκτες που θα βρεθούν, θα μας βοηθήσουν να συγκρίνουμε τους δυο 

αυτούς πληθυσμούς και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την υγεία 

αυτών, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της υγιεινής και της ασφάλειας του χώρου 

εργασίας τους.                                                              .

     
Αναλογική επίπτωση   Περιπτώσεις νοσήματος 1996-1997 
νοσήματος (στο σύνολο  =             --------------------------------------------------------------- * 100 
των νοσημάτων)   Περιπτώσεις από όλα τα νοσήματα, στην ίδια  
    περιοχή, την ίδια χρονική περίοδο 1996-1997 
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 (1) NNAATT  ((22))  

   
ΑΑνναα  110000..000000  ((33)) (4) IIKKAA  ((55))  

  
ΑΑνναα  110000..000000  ((66))   (7) 

  ΜΜΕΕΣΣΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΘΘΥΥΣΣΜΜΟΟΥΥ  11999966--11999977  47.000 Δείκτης Δείκτης 716.282 Δείκτης Δείκτης 

1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 12 
 

25,53 0,0002553 45 6,28 0,0000628 

2 Νεοπλάσματα γενικώς 68 
 

144,68 0,0014468 528 73,71 0,0007371 

3 
Νόσοι ενδοκρινικές, μεταβολικές, διαταραχές 
θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές 35 

 
74,47 0,0007447 246 34,34 0,0003434 

4 
Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών 
οργάνων 3 

 
6,38 0,0000638 35 4,89 0,0000489 

5 Ψυχικές Διαταραχές 65 
 

138,3 0,0013830 567 79,16 0,0007916 

6 
Νόσοι του νευρικού συστήματος & των 
αισθητήριων οργάνων 94 

 
200 0,0020000 605 84,46 0,0008446 

7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 214 455,32 0,0045532 1247 174,09 0,0017409 

8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 63 134,04 0,0013404 245 34,20 0,0003420 

9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος 8 17,02 0,0001702 107 14,94 0,0001494 

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 3 6,38 0,0000638 103 14,38 0,0001438 

11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού 3 6,38 0,0000638 22 3,07 0,0000307 

12 
Νόσοι μυοσκελετικού συστήματος & του 
συνδετικού ιστού 109 231,91 0,0023191 579 80,83 0,0008083 

13 
Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες 
παθολογικές καταστάσεις 2 4,26 0,0000426 10 1,40 0,0000140 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. : Δείκτες επιπτώσεως ανά κατηγορία νόσου για τους άμεσα ασφαλισμένους στο ΝΑΤ και το ΙΚΑ κατά τη διετία 1996-1997. 

Πηγή: Χρήστος Κ. Παπακαλοδούκας, , «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας 
ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ(περιφέρεια Αθήνας)»
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1.7. Σύγκριση Δεικτών Νοσηρότητας Επιπτώσεως μεταξύ Ναυτικών και 

Άμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιοχή Αθηνών) 

Από τον παραπάνω πίνακα με τους δείκτες επιπτώσεως ανά κατηγορία νόσου 

που υπολογίσαμε μπορούμε εύκολα να βρούμε πόσες φορές είναι μεγαλύτερος ο ένας 

δείκτης σε σχέση με τον άλλον της ίδιας νόσου. Δηλαδή ουσιαστικά πόσες φορές 

περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις εμφάνισης μιας νόσου σε 100.000 άτομα 

ετησίως. 

Αναλυτικότερα από τον Πίνακα 3, διαιρώντας την στήλη (4) με την στήλη 

(7), τους δείκτες δηλαδή των δυο φορέων, μπορούμε να εξάγουμε τα εξής 

αποτελέσματα: 

1) Έχουμε 25,53 νέες περιπτώσεις Λοιμωδών και παρασιτικών νόσων σε 100.000 

ναυτικούς ετησίως και 6,28 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 ασφαλισμένους του 

ΙΚΑ ετησίως. Δηλαδή 4,07 φορές περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις της 

νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που είναι 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

2) Έχουμε 144,68 νέες περιπτώσεις Νεοπλασμάτων γενικώς  (λεμφώματα, 

μελανώματα) σε 100.000 ναυτικούς ετησίως και 73,71 νέες περιπτώσεις, σε 

100.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ ετησίως. 1,96 φορές περισσότερες είναι οι νέες 

περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που 

είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

3) Έχουμε 74,47 νέες περιπτώσεις Νόσων ενδοκρινικών, μεταβολικών, 

διαταραχών θρέψεως και ανοσολογικών διαταραχών σε 100.000 ναυτικούς 

ετησίως και 34,34 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ. 

Δηλαδή 2,16 φορές περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις της νόσου στους 

ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

4) Έχουμε 6,38 νέες περιπτώσεις Νόσων του αίματος και των αιμοποιητικών 

οργάνων σε 100.000 ναυτικούς ετησίως και 4,89 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 

ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 1,30 φορές περισσότερες είναι οι νέες 

περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που 

είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

5) Έχουμε 138,3 νέες περιπτώσεις Ψυχικών Διαταραχών σε 100.000 ναυτικούς 

ετησίως και 79,16 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ. 

Δηλαδή 1,75 φορές περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις της νόσου στους 

ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 
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6) Έχουμε 200 νέες περιπτώσεις Νόσων του νευρικού συστήματος & των 

αισθητήριων οργάνων σε 100.000 ναυτικούς ετησίως και 84,46 νέες 

περιπτώσεις, σε 100.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 2,37 φορές 

περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους 

λοιπούς εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

7) Έχουμε 455,32 νέες περιπτώσεις Νόσων του κυκλοφορικού συστήματος σε 

100.000 ναυτικούς ετησίως και 174,09 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 

ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 2,62 φορές περισσότερες είναι οι νέες 

περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που 

είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

8) Έχουμε 134,04 νέες περιπτώσεις Νόσων του αναπνευστικού συστήματος σε 

100.000 ναυτικούς ετησίως και 34,20 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 

ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 3,92 φορές περισσότερες είναι οι νέες 

περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που 

είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

9) Έχουμε 17,02 νέες περιπτώσεις Νόσων του πεπτικού συστήματος σε 100.000 

ναυτικούς ετησίως και 14,94 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 ασφαλισμένους του 

ΙΚΑ. Δηλαδή 1,14 φορές περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις της νόσου στους 

ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

10) Έχουμε 6,38 νέες περιπτώσεις Νόσων του ουροποιογεννητικού συστήματος σε 

100.000 ναυτικούς ετησίως και 14,38 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 

ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 2,25 φορές περισσότερες είναι οι νέες 

περιπτώσεις της νόσου στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ στην κατηγορία αυτή απ’ 

ότι στους ναυτικούς. Είναι και η μοναδική κατηγορία νόσου που το ναυτικό 

επάγγελμα δείχνει να επηρεάζει λιγότερο την υγεία των εργαζομένων. 

11) Έχουμε 6,38 νέες περιπτώσεις Νόσων του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

σε 100.000 ναυτικούς ετησίως και 3,07 νέες περιπτώσεις, σε 100.000 

ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 2,08 φορές περισσότερες είναι οι νέες 

περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που 

είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

12) Έχουμε 231,91 νέες περιπτώσεις Νόσων μυοσκελετικού συστήματος & 

συνδετικού ιστού σε 100.000 ναυτικούς ετησίως και 80,83 νέες περιπτώσεις, σε 

100.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 2,87 φορές περισσότερες είναι οι νέες 
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περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους λοιπούς εργαζομένους που 

είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

13) Έχουμε 4,26 νέες περιπτώσεις Συμπτωμάτων & ασαφών περιγραφομένων 

παθολογικών καταστάσεων σε 100.000 ναυτικούς ετησίως και 1,40 νέες 

περιπτώσεις, σε 100.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Δηλαδή 3,04 φορές 

περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις της νόσου στους ναυτικούς απ’ ότι στους 

λοιπούς εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Είναι αναγκαίο εδώ να 

σημειώσουμε ότι λόγω του μικρού αριθμού των περιπτώσεων και της γενικότητας 

που χαρακτηρίζουν την κατηγορία αυτή δεν θεωρούμε το δείκτη ικανό να δώσει 

ένδειξη και πολύ περισσότερο να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Στο Σχεδιάγραμμα Νο 1 έχουμε την γραφική αναπαράσταση των δεικτών 

νοσηρότητας των ασφαλισμένων στο Ν.Α.Τ. (ναυτικοί) και των ασφαλισμένων στο 

Ι.Κ.Α. (περιοχή Αθηνών) που περιγράφονται παραπάνω, καθώς και στον Πίνακα 3. 

Στον οριζόντιο άξονα αναφέρονται οι κατηγορίες των νόσων και στον κάθετο άξονα 

αναφέρονται οι νέες περιπτώσεις κάθε νόσου ανά 100.000 άτομα. Με μπλε χρώμα 

παρουσιάζεται ο δείκτης νοσηρότητας των ασφαλισμένων στο Ν.Α.Τ. και με μοβ 

χρώμα ο δείκτης νοσηρότητας των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. (περιοχή Αθηνών).  

Στο σχεδιάγραμμα αυτό μπορούμε να διακρίνουμε τις νόσους εκείνες που 

έχουν και τις περισσότερες νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα, δηλαδή τις πιο 

διαδεδομένες κατηγορίες νοσημάτων. Και για τα δυο λοιπόν ασφαλιστικά ταμεία, η 

κύρια κατηγορία νόσου που οδηγεί σε νέες συντάξεις αναπηρίας είναι οι Νόσοι του 

κυκλοφορικού συστήματος. Ακολούθως, και όσον αφορά τους ασφαλισμένους στο 

Ν.Α.Τ. την κύρια πεντάδα νέων περιπτώσεων συμπληρώνουν οι Νόσοι του 

μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, οι Νόσοι του νευρικού 

συστήματος & των αισθητήριων οργάνων, τα Νεοπλάσματα γενικώς και οι Ψυχικές 

διαταραχές. Αναφορικά με τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. – περιοχής Αθηνών την 

κύρια πεντάδα νέων περιπτώσεων συμπληρώνουν οι Νόσοι του νευρικού συστήματος 

& των αισθητήριων οργάνων, οι Νόσοι του μυοσκελετικού συστήματος και του 

συνδετικού ιστού, οι Ψυχικές διαταραχές και τα Νεοπλάσματα γενικώς. 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σε κάθε κατηγορία νόσου οι νέες 

περιπτώσεις είναι περισσότερες ανά 100.000 ναυτικούς απ’ ότι ανά 100.000 

ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., εκτός από την κατηγορία νόσων του ουροποιογεννητικού 

συστήματος, όπου 6,38 είναι ο δείκτης για τους ναυτικούς και 14,38 για τους 

ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. Στις λοιπές κατηγορίες νόσων όπως και προαναφέρθηκε οι 
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δείκτες νοσηρότητας για τους ναυτικούς είναι μεγαλύτεροι είτε με μικρές, είτε με 

μεγάλες διαφορές.  

Ο δείκτης νοσηρότητας για την κατηγορία νοσημάτων 13 «Συμπτώματα & 

ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές καταστάσεις» υπάρχει για να ικανοποιεί τις 

ανάγκες της έρευνας και να καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες που δεν άνηκαν στις 

λοιπές κατηγορίες νοσημάτων. Και εφόσον δεν αναφέρεται σε σαφή κατηγορία, αλλά 

και επειδή τα αποδιδόμενα νοσήματα σε αυτή είναι ελάχιστα, δεν θα ασχοληθούμε 

εκτενέστερα με αυτή. 

2.1.8. Συμπεράσματα Έρευνας με βάση τη σύγκριση των δεικτών 

επιπτώσεων. 

Στο Σχεδιάγραμμα Νο 2 που ακολουθεί έχουμε αναπαράσταση της σύγκρισης 

της νοσηρότητας των ναυτικών με αυτή των άμεσα ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. – 

περιοχής Αθηνών. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε τις κατηγορίες των νοσημάτων και 

στον κάθετο άξονα πόσες φορές περισσότερες εμφανίζονται νέες περιπτώσεις μιας 

νόσου στους ναυτικούς σε σχέση με τους λοιπούς εργαζομένους, ασφαλισμένους στο 

ΙΚΑ. Η κατηγορία νόσου 13 «Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές 

καταστάσεις» παρουσιάζεται με κίτρινο ιστόγραμμα για τους λόγους που έχουμε 

προαναφέρει, σχετικά με την δυνατότητα που μας προσφέρει για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Μέχρι του σημείου που το ιστόγραμμα έχει γκρι χρώμα 

συμβολίζεται η μονάδα, όπου δηλαδή η αναλογία εμφάνισης νέων περιπτώσεων μιας 

νόσου είναι ίδια τόσο στο Ι.Κ.Α., όσο και στο Ν.Α.Τ. Επίσης, η κατηγορία νόσου 10 

«Νόσοι ουροποιογεννετικού συστήματος» παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα με 

κόκκινο ιστόγραμμα, αφού είναι η μοναδική στην οποία οι νέες περιπτώσεις είναι 

περισσότερες για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. απ’ ότι οι ναυτικοί. Σε όλες τις 

υπόλοιπες κατηγορίες νοσημάτων οι φορές που εμφανίζονται νέες περιπτώσεις 

αυτών, είναι περισσότερες για τους ναυτικούς σε σχέση με τους ασφαλισμένους στο 

Ι.Κ.Α. Αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη ότι τελικά οι 

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας πάνω σε ένα πλοίο δεν είναι οι πλέον ιδανικές, 

γεγονός που αντανακλάται στην σωματική και ψυχική υγεία των ναυτικών. 

Από το σχεδιάγραμμα Νο 2, καθώς και από τα αποτελέσματα των δεικτών 

νοσηρότητας, μπορούμε να κατατάξουμε σε σειρά σημαντικότητας τις νόσους που 

επηρεάζουν περισσότερο τους ναυτικούς. Οι Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι, αν και 

δεν έχουν μεγάλο δείκτη νοσηρότητας, αναδεικνύουν μια μεγάλη διαφορά μεταξύ 

των εξεταζόμενων εργαζομένων στα δυο ασφαλιστικά ταμεία. 4,07 φορές 
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περισσότερες είναι οι νέες περιπτώσεις της νόσου στον πληθυσμό των ναυτικών και 

αφορούν κατά κύριο λόγο, άτομα που πάσχουν από AIDS. Ακολουθεί σε 

σημαντικότητα με μικρή διαφορά η κατηγορία νοσημάτων 8 «Νόσοι του 

αναπνευστικού συστήματος» με 3,92 φορές περισσότερες νέες περιπτώσεις. Εδώ 

πρέπει να σημειώσουμε ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

νεοπλάσματα που αφορούν στο αναπνευστικό σύστημα, όπως για παράδειγμα 

καρκίνος του πνεύμονα, εφόσον τα νοσήματα αυτά έχουν περιληφθεί στην κατηγορία 

2. Η ένδειξη που μας δίνει η νόσος αυτή είναι αξιόλογη. Το κάπνισμα, καθώς και οι 

αναθυμιάσεις των καυσίμων που χρησιμοποιούνται και των εμπορευμάτων που 

διακινούνται, δημιουργούν βάσιμες υποψίες για τον ρόλο που παίζουν στην 

διαμόρφωση της εικόνας αυτής, αλλά χρήζει σαφώς επιστημονική ιατρική έρευνα σε 

βάθος. Ο δείκτης νοσηρότητας δεν είναι από θέμα μεγέθους στους μεγαλύτερους, 

αλλά η διαφορά του με τον αντίστοιχο δείκτη του ΙΚΑ είναι αρκετά σημαντικός. 

Εν συνεχεία υπάρχουν δυο κατηγορίες νόσων που βρίσκονται αρκετά κοντά 

και παρουσιάζουν συγκριτικά υψηλούς δείκτες νοσηρότητας. Οι Νόσοι 

μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού (αρθροπάθειες, οσφυοϊσχιαλγίες, 

δυσκαμψίες, σπονδυλοπάθειες κ.τ.λ.) και οι Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος  

(εμφράγματα, επαναγγειώσεις, αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσος, 

καρδιοπάθειες και βαλβιδοπάθειες) έρχονται σε 3η και 4η σειρά σημαντικότητας 

αντίστοιχα όσον αφορά την έρευνα αυτή, με 2,87 φορές περισσότερες νέες 

περιπτώσεις για την πρώτη κατηγορία και 2,62 για την δεύτερη αντιστοίχως. 

 Ακολουθεί η κατηγορία 6 «Νόσοι του νευρικού συστήματος και των 

αισθητήριων οργάνων» που περιλαμβάνει τετραπληγίες, κρίσεις «Ε», ημιπληγίες, 

ημιπαρέσεις, κ.τ.λ. με 2,37 φορές περισσότερες νέες περιπτώσεις. Λίγο πιο κάτω 

βρίσκονται οι Νόσοι ενδοκρινικές, μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και 

ανοσολογικές διαταραχές (κυρίως σακχαρώδης διαβήτης) με 2,16 και στα ίδια 

επίπεδα με 2,08 οι Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού που έχουν όμως 

χαμηλό δείκτη νοσηρότητας. Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε δυο πολύ σημαντικές 

κατηγορίες νόσων, τα Νεοπλάσματα και τις Ψυχικές διαταραχές, που παρουσιάζουν 

σαφώς μεγάλο δείκτη νοσηρότητας, κάτι όμως που συμβαίνει όμως και για τους δυο 

πληθυσμούς μας. Σχεδόν 2 (1,96) φορές περισσότερες παρουσιάζονται νέες 

περιπτώσεις νεοπλασμάτων στους ναυτικούς σε σχέση με τους ασφαλισμένους-

εργαζομένους του ΙΚΑ και 1,75 φορές περισσότερες όσον αφορά ψυχοσύνδρομα και 

συγγενείς διαταραχές ψυχικές. 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο1 
Πηγή: Χρήστος Κ. Παπακαλοδούκας, , «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας 

ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ(περιφέρεια Αθήνας)» 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο2 

Πηγή: Χρήστος Κ. Παπακαλοδούκας, «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας 
ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ(περιφέρεια Αθήνας)»
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 Τέλος, στο σχεδιάγραμμα εμφανίζονται οι κατηγορίες 4 «Νόσοι του αίματος 

και των αιμοποιητικών οργάνων» (π.χ. αναιμία) και 9 «Νόσοι του πεπτικού 

συστήματος» (π.χ. κίρρωση ήπατος) που έχουν μικρούς δείκτες νοσηρότητας με 

ελάχιστες εξεταζόμενες περιπτώσεις κατά την περίοδο της διετίας 1996-1997 που 

κάνουμε έρευνα. 1,30 και 1,14 είναι αντίστοιχα για τα νοσήματα των κατηγοριών 

αυτών, οι φορές που εμφανίζονται περισσότερο οι νέες περιπτώσεις νοσημάτων. 

 

2.1.9. Σύγκριση Αναλογικών Δεικτών Νοσηρότητας μεταξύ Ναυτικών και 

Άμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιοχή Αθηνών) 

 Από τον παρακάτω πίνακα 4 με τους αναλογικούς δείκτες ανά κατηγορία 

νόσου που υπολογίσαμε μπορούμε εύκολα να βρούμε την αναλογία κάθε νόσου στο 

σύνολο των περιπτώσεων όλων των νοσημάτων. Δηλαδή ουσιαστικά ποιο είναι το 

ποσοστό (%) εμφάνισης ενός νέου νοσήματος επί του συνόλου των 

πρωτοεμφανιζόμενων νοσημάτων τόσο στους ναυτικούς, όσο και για τους άμεσα 

ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α., για την χρονική περίοδο 1996-1997. 

 Αναλυτικότερα από τον Πίνακα 4 μπορούμε να εξάγουμε τα εξής 

αποτελέσματα:  

1) Έχουμε 12 νέες περιπτώσεις Λοιμωδών και παρασιτικών νόσων σε 449 

νέους συντάξιμους ναυτικούς (2,67%) και 45 νέες περιπτώσεις, σε 3.008 

νέους συντάξιμους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(1,49%).  

2) Έχουμε 68 νέες περιπτώσεις Νεοπλασμάτων γενικώς (λεμφώματα, 

μελανώματα) σε 449 νέους συντάξιμους ναυτικούς (15,14%) και 528 νέες 

περιπτώσεις, σε 3.008 νέους συντάξιμους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(17,55%).  

3) Έχουμε 35 νέες περιπτώσεις Νόσων ενδοκρινικών, μεταβολικών, 

διαταραχών θρέψεως και ανοσολογικών διαταραχών σε 449 νέους 

συντάξιμους ναυτικούς (7,79%) και 246 νέους συντάξιμους ασφαλισμένους 

του Ι.Κ.Α.(8,17%).  

4) Έχουμε 3 νέες περιπτώσεις Νόσων του αίματος και των αιμοποιητικών 

οργάνων σε 449 νέους συντάξιμους ναυτικούς (0,66%) και 35 νέους 

συντάξιμους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(1,16%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. : Αναλογικοί δείκτες ανά κατηγορία νόσου για τους άμεσα ασφαλισμένους στο ΝΑΤ και το ΙΚΑ κατά τη διετία 1996-1997. 

 Περίοδος 1996-1997             (1) 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ν.Α.Τ.   (2) %       (3) %     (4) 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ι.Κ.Α.   (5) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

(κατά απόλυτη 
τιμή) (6) 

Αναλογία 
Διαφοράς 

Ποσοστών και 
Ποσοστών Ν.Α.Τ.

(7)* 
 Σύνολο Νέων Συντάξεων 449      3.008 I(6)=(3)-(4)I (7)=(6) / (3) 

1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 12 2,67% 1,49% 45
 

Ι1,18% Ι 44,19% 
2 Νεοπλάσματα γενικώς 68 15,14% 17,55% 528 Ι - 2,41% Ι      - 15,91% 

3 
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, διαταραχές 
θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές 35 7,79% 8,17% 246

 
Ι - 0,38% Ι       - 4,88% 

4 
Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών 
οργάνων 3 0,66% 1,16% 35 Ι - 0,50% Ι - 75,76% 

5 Ψυχικές Διαταραχές 65 14,47% 18,84% 567 Ι - 4,37% Ι - 30,20% 

6 
Νόσοι του νευρικού συστήματος & των 
αισθητήριων οργάνων 94 20,93% 20,11% 605

 
Ι 0,82% Ι 3,92% 

7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 214 47,66% 41,45% 1247 Ι 6,21% Ι 13,02% 

8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 63 14,03% 8,14% 245 Ι 5,89% Ι 41,98% 
9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος 8 1,78% 3,55% 107 Ι - 1,77% Ι - 99,44% 

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 3 0,66% 3,42% 103 Ι - 2,76% Ι - 418,18% 

11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού 3 0,66% 0,73% 22
 

Ι - 0,07% Ι 10,60% 

12 
Νόσοι μυοσκελετικού συστήματος & του 
συνδετικού ιστού 109 24,27% 19,24% 579

 
Ι 5,03% Ι 20,72% 

13 
Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες 
παθολογικές καταστάσεις 2 0,44% 0,33% 10

 
Ι 0,15% Ι 34,09% 

* Το θετικό ποσοστό της στήλης (7) σημαίνει ότι οι ασθένειες αυτές εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ σε σχέση με εκείνους 
του Ι.Κ.Α., ενώ το αρνητικό ποσοστό της στήλης σημαίνει ότι οι ασθένειες αυτές εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα στους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ σε σχέση 
με εκείνους του Ι.Κ.Α. 
Πηγή: Χρήστος Κ. Παπακαλοδούκας, «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας 

ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ(περιφέρεια Αθήνας)»
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5) Έχουμε 65 νέες περιπτώσεις Ψυχικών Διαταραχών σε 449 νέους 

συντάξιμους ναυτικούς (14,47%) και 567 νέους συντάξιμους ασφαλισμένους 

του Ι.Κ.Α.(18,84%).  

6) Έχουμε 94 νέες περιπτώσεις Νόσων του νευρικού συστήματος & των 

αισθητήριων οργάνων σε 449 νέους συντάξιμους ναυτικούς (20,93%) και 

605 νέους συντάξιμους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(20,11%).  

7) Έχουμε 214 νέες περιπτώσεις Νόσων του κυκλοφορικού συστήματος σε 449 

νέους συντάξιμους ναυτικούς (47,66%) και 1247 νέους συντάξιμους 

ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(41,45%).  

8) Έχουμε 63 νέες περιπτώσεις Νόσων αναπνευστικού συστήματος σε 449 νέους 

συντάξιμους ναυτικούς (14,03%) και 245 νέους συντάξιμους ασφαλισμένους 

του Ι.Κ.Α. (8,14%).  

9) Έχουμε 8 νέες περιπτώσεις Νόσων του πεπτικού συστήματος σε 449 νέους 

συντάξιμους ναυτικούς (1,78%) και 107 νέους συντάξιμους ασφαλισμένους 

του Ι.Κ.Α.(3,55%).  

10) Έχουμε 3 νέες περιπτώσεις Νόσων του ουροποιογεννητικού συστήματος σε 

449 νέους συντάξιμους ναυτικούς (0,66%) και 103 νέους συντάξιμους 

ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(3,42%).  

11) Έχουμε 3 νέες περιπτώσεις Νόσων του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

σε 449 νέους συντάξιμους ναυτικούς (0,66%) και 22 νέους συντάξιμους 

ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(0,73%).  

12) Έχουμε 109 νέες περιπτώσεις Νόσων μυοσκελετικού συστήματος & 

συνδετικού ιστού σε 449 νέους συντάξιμους ναυτικούς (24,27%) και 579 

νέους συντάξιμους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(19,24%). 

13) Έχουμε 2 νέες περιπτώσεις Συμπτωμάτων & ασαφών περιγραφομένων 

παθολογικών καταστάσεων σε 449 νέους συντάξιμους ναυτικούς (0,44%) 

και 10 νέους συντάξιμους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.(0,29%).  

Στο Σχεδιάγραμμα Νο 3 έχουμε την γραφική αναπαράσταση των αναλογικών 

δεικτών των ασφαλισμένων στο Ν.Α.Τ. (ναυτικοί) και των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. 

(περιοχή Αθηνών) που περιγράφονται παραπάνω, καθώς και στον Πίνακα 4. 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο 3 
Πηγή: Χρήστος Κ. Παπακαλοδούκας, «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας 

ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ(περιφέρεια Αθήνας)»
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Στον οριζόντιο άξονα αναφέρονται οι κατηγορίες των νόσων και στον κάθετο 

άξονα αναφέρονται τα ποσοστά εμφάνισης μιας νέας νόσου επί του συνόλου των 

πρωτοεμφανιζόμενων νοσημάτων, τόσο στους ναυτικούς, όσο και για τους άμεσα 

ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α., για την χρονική περίοδο 1996-1997. Με μπλε χρώμα 

παρουσιάζεται  ο αναλογικός δείκτης των ασφαλισμένων στο Ν.Α.Τ. και με κίτρινο 

χρώμα ο αναλογικός δείκτης των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α.(περιοχή Αθηνών). 

  Στο σχεδιάγραμμα αυτό μπορούμε να διακρίνουμε τις νόσους εκείνες  που 

εμφανίζονται με το μεγαλύτερο ποσοστό συχνότητας στο σύνολο όλων των 

εμφανιζόμενων ασθενειών. Και για τα δυο ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια κατηγορία 

νόσου που οδηγεί σε νέες συντάξεις αναπηρίας είναι οι Νόσοι του κυκλοφορικού 

συστήματος. Ακολούθως, και όσον αφορά τους ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ. την κύρια 

πεντάδα συμπληρώνουν οι Νόσοι του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού 

ιστού, οι Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων, τα 

Νεοπλάσματα γενικώς και οι Ψυχικές διαταραχές. Αναφορικά με τους ασφαλισμένους 

στο Ι.Κ.Α. – περιοχής Αθηνών την κύρια πεντάδα συμπληρώνουν οι Νόσοι του 

νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων, οι Νόσοι του μυοσκελετικού 

συστήματος και του συνδετικού ιστού, οι Ψυχικές διαταραχές και τα Νεοπλάσματα 

γενικώς. Μια επιπλέον διαφορά έχουμε στην έκτη κατά σειρά κατηγορία νόσου, όπου 

για το Ν.Α.Τ. έρχονται οι νόσοι του αναπνευστικού συστήματος, ενώ για το Ι.Κ.Α. την 

έκτη θέση συμπληρώνουν οι Νόσοι ενδοκρινικές, μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως 

και ανοσολογικές διαταραχές. Τα ποσοστά των λοιπών νόσων είναι πολύ μικρότερα, 

που σημαίνει και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης των ασθενειών αυτών. 

 

2.1.10. Συμπεράσματα Έρευνας με βάση τη σύγκριση αναλογικών δεικτών. 

 Στο Σχεδιάγραμμα Νο 3 που προηγήθηκε έχουμε αναπαράσταση της 

σύγκρισης των αναλογικών δεικτών νοσηρότητας των ναυτικών με αυτή των άμεσα 

ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α.- περιοχής Αθήνας, όπως και στον Πίνακα 4 με την εξαγωγή 

και παρουσίαση των αριθμητικών αποτελεσμάτων μπορούμε να κατατάξουμε σε σειρά 

σημαντικότητας τις νόσους που επηρεάζουν περισσότερο τους ναυτικούς. 

 Οι Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος εμφανίζονται στο 47,66% των 

ατόμων που βγαίνουν πρόωρα σε σύνταξη από το Ν.Α.Τ., ενώ στο 41,45% 

εμφανίζονται των ατόμων που βγαίνουν σε πρόωρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. Στην 

κατηγορία αυτή έχουμε και το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης και για τους δυο 

ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, μεγάλο είναι το ποσοστό για τις Νόσους του 
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μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, όπου έχουμε το 24,27% των 

περιπτώσεων για το Ν.Α.Τ. και μόνο το 19,24% των περιπτώσεων για το Ι.Κ.Α. 

 Ακολουθεί η τρίτη κατά σειρά ποσοστού εμφάνισης, όσον αφορά το Ν.Α.Τ., 

κατηγορία των Νόσων του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων, η οποία 

έρχεται δεύτερη στη σειρά όσον αφορά το Ι.Κ.Α., με 20,93% και 20,11% αντίστοιχα. 

Τα ποσοστά αναδεικνύουν κατά τον τρόπο αυτό ίσως τις κατηγορίες εκείνες των νόσων 

που επηρεάζονται περισσότερο από τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα πλοία και 

έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ναυτικών. Οι νόσοι του κυκλοφορικού, του 

αναπνευστικού και του μυοσκελετικού συστήματος κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις 

όσον αφορά την κατάταξη του Ν.Α.Τ, αλλά και απέχουν αρκετά από το ανάλογο 

ποσοστό για τις ίδιες κατηγορίες ασθενειών του Ι.Κ.Α. 

 Το Ν.Α.Τ. επίσης έχει μεγαλύτερο ποσοστό από το Ι.Κ.Α. στις Λοιμώδεις και 

παρασιτικές νόσους, καθώς και στις Νόσους του αναπνευστικού συστήματος και στα 

Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές καταστάσεις, που όμως δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα σημαντικές οι διαφορές αυτές έτσι ώστε να 

καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Κατά τον τρόπο αυτό βέβαια αναιρείται το 

συμπέρασμα που βγαίνει με βάση τον δείκτη επίπτωσης για τις λοιμώδεις και 

παρασιτικές νόσους που οι νέες περιπτώσεις είναι 4,07 περισσότερες στο Ν.Α.Τ. απ’ 

ότι στο Ι.Κ.Α. Έχουμε επισημάνει πάντως από την θεωρία των αναλογικών δεικτών 

πως δεν παρέχουν τα πλέον ασφαλή συμπεράσματα, λόγω του γεγονότος ότι 

επηρεάζονται τόσο από τις μεταβολές του αριθμητή, όσο και από τις μεταβολές του 

παρανομαστή. 

 Στις υπόλοιπες κατηγορίες νοσημάτων το Ι.Κ.Α. κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό 

εμφάνισης μιας νόσου επί του συνόλου των νέων συντάξεων. Πάντως μεγάλο 

θεωρείται το ποσοστό εμφάνισης Ψυχικών διαταραχών, εφόσον το 18,84% των 

ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. που βγαίνουν πρόωρα σε σύνταξη πάσχουν από σχετικές 

ασθένειες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ναυτικούς είναι 14,47%.  

 Επίσης, διαφορά υπάρχει στους Νόσους του ουροποιογεννητικού συστήματος 

και στα Νεοπλάσματα γενικώς, με τη δεύτερη κατηγορία να παρουσιάζει ιδιαίτερα 

μεγάλα ποσοστά και στους δυο φορείς (17,55% και 15,14% αντίστοιχα). Αναφορικά με 

τους Νόσους του ουροποιογεννητικού συστήματος ήταν και η μοναδική κατηγορία 

νόσων, όπου σύμφωνα με τον δείκτη επιπτώσεως, οι νέες περιπτώσεις εμφάνισης μιας 

νόσου είναι μεγαλύτερες στο Ι.Κ.Α. 
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 Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι Νόσοι του πεπτικού συστήματος, οι 

Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων, οι Νόσοι ενδοκρινικές, 

μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές και τέλος οι Νόσοι του 

δέρματος και του υποδόριου ιστού. Οι διαφορές είναι μικρές με βάση των αριθμό των 

ασθενειών που έχουν καταγραφεί, οπότε και δεν μπορούμε να δώσουμε ένδειξη πως 

διαφέρουν στις κατηγορίες αυτές τα δυο ασφαλιστικά ταμεία. 

 Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται δυο στήλες (6) και (7), οι οποίες δείχνουν την 

διαφορά των ποσοστών κατά απόλυτη τιμή μεταξύ των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. και 

στο Ν.Α.Τ. και την αναλογία της διαφοράς των ποσοστών με βάση τα ποσοστά του 

Ν.Α.Τ., αντίστοιχα. Η στήλη (7) παρουσιάζει με θετικό ποσοστό τις ασθένειες εκείνες 

που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ. σε 

σχέση με εκείνους του Ι.Κ.Α., οπότε και η επικινδυνότητά τους για τους ναυτικούς 

είναι μεγαλύτερη. Με αρνητικό ποσοστό παρουσιάζει τις ασθένειες εκείνες που 

εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα στους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ. σε σχέση με 

εκείνους του Ι.Κ.Α.  

 Με βάση τη μέθοδο των Δεικτών Επιπτώσεων και την μέθοδο των Αναλογικών 

Δεικτών, η κατάταξη των δεκατριών κατηγοριών ασθενειών έχει ως εξής: 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
1η 

Μέθοδος 
2η 

Μέθοδος 
1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 1η 1η 

2 Νεοπλάσματα γενικώς 9η 9η 

3 
Νόσοι ενδοκρινικές, μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και 
ανοσολογικές διαταραχές 

7η 7η 

4 Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 11η 11η 

5 Ψυχικές Διαταραχές 10η 10η 

6 Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων 6η 6η 

7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 5η 5η 

8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 2η 2η 

9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος 12η 12η 

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 13η 13η 

11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού 8η 8η 

12 Νόσοι μυοσκελετικού συστήματος & του συνδετικού ιστού 4η 4η 

13 Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές καταστάσεις 3η 3η 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. :Κατάταξη με βάση τη συχνότητα που εμφανίζονται οι διάφορες κατηγορίες 
ασθενειών στους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις δυο μεθόδους ανάλυσης 
που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι ουσιαστικά η «μετάφραση» των 

ποσοστών που βρήκαμε με την μέθοδο των αναλογικών δεικτών, σε αριθμούς που μας 



 47 

βοηθούν να κατατάξουμε τις κατηγορίες των ασθενειών με βάση τη συχνότητα 

εμφάνισής τους. 

Ο Πίνακας 5 που είναι απόρροια των αποτελεσμάτων του Πίνακα 3  και της 

στήλης (7) του Πίνακα 4, παρουσιάζει κοινά αποτελέσματα σχετικά με τη συχνότητα 

εμφάνισης κάθε κατηγορίας ασθενειών στα ναυτικά επαγγέλματα, μετά την 

χρησιμοποίηση και των δυο μεθόδων που έχουμε περιγράψει παραπάνω, γεγονός που 

πιθανόν πιστοποιεί την εγκυρότητα των ενδείξεων που μας δίνουν τα αποτελέσματα 

της έρευνας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας και η ανάλυση που έγινε με βάση τους 

επιστημονικούς δείκτες νοσηρότητας (δείκτες επιπτώσεων και αναλογικοί δείκτες), μας 

έδωσε την ευκαιρία να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το αν τελικά το ναυτικό 

επάγγελμα επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό, τον κάνει ευάλωτο σε διάφορες 

ασθένειες και οδηγεί αρκετούς ναυτικούς σε πρόωρη σύνταξη αναπηρίας. 

 Εξετάζοντας τα στοιχεία της έρευνας και με τους δυο δείκτες δεν βρήκαμε ακριβώς 

τα ίδια αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες ασθενειών, αλλά η πορεία κάποιων από 

αυτούς ήταν κοινή σε ασθένειες που υπήρχε σοβαρή υποψία λόγω του περιβάλλοντος της 

εργασίας, ότι θα πρέπει να επηρεάζουν την υγεία των ναυτικών. 

 Ο δείκτης επιπτώσεως και με βάση τα στοιχεία που είχαμε συλλέξει αποτελούσε 

τον πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη, με βάση και την θεωρία που αναπτύξαμε σε 

προηγούμενα κεφάλαια, οπότε είναι και ικανός να μας δώσει σημαντικές και αξιόλογες 

ενδείξεις για την νοσηρότητα των δυο υπό εξέταση πληθυσμών. Αντιθέτως, ο αναλογικός 

δείκτης, που όπως προαναφέραμε χρησιμοποιείται σε περίπτωση που το μέγεθος και τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού αναφοράς δεν είναι γνωστά, έχει το μειονέκτημα ότι 

αποτελεί  σύνθετη έκφραση δυο φαινομένων. Δηλαδή, μεταβάλλεται κάθε φορά και ο 

αριθμητής και ο παρανομαστής του δείκτη, με αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε αν η μεταβολή του δείκτη αντανακλά τις μεταβολές του αριθμητή ή του 

παρανομαστή. 

 Με βάση λοιπόν τους παραπάνω δείκτες διαπιστώνεται και με τις δυο μεθόδους, 

γεγονός που μπορεί να ισχυροποιεί την ένδειξη, ότι οι Νόσοι του αναπνευστικού 

συστήματος έχουν τη μεγαλύτερη απόκλιση ανάμεσα στους δείκτες του Ν.Α.Τ. και του 

Ι.Κ.Α. Και εδώ ο εργασιακός χώρος των ναυτικών μπορεί να κινήσει υποψίες για τη βάση 

της ένδειξης αυτής. Οι αναθυμιάσεις των καυσίμων που χρησιμοποιούνται, καθώς και των 

εμπορευμάτων που μεταφέρονται, αλλά και το σύνηθες φαινόμενο του καπνίσματος από 

τους ναυτικούς πιθανόν να παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, αλλά για την απόδειξή τους 

χρειάζεται επιστημονική ιατρική έρευνα που να καλύπτει όλους τους πιθανούς παράγοντες 

που επηρρεάζουν. Σαφώς, το τελευταίο αυτό ισχύει και για τις ενδείξεις στις υπόλοιπες 

κατηγορίες ασθενειών που παρουσιάζονται από την έρευνα αυτή. 
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 Μεγάλη είναι και η διαφορά μεταξύ των δεικτών των δυο ταμείων αναφορικά με τις 

Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσους, αξίζοντας να σημειώσουμε πως αν και οι περιπτώσεις 

ήταν λίγες αριθμητικά, το μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν άτομα που πάσχουν από AIDS.  

 Ακολουθεί σε σημαντικότητα διαφοράς μεταξύ των δεικτών και με τις δυο 

περιπτώσεις υπολογιζόμενοι, η κατηγορία των Νόσων του μυοσκελετικού συστήματος και 

του συνδετικού ιστού. Η μείωση των πληρωμάτων με την πάροδο των χρόνων έχει κάνει τη 

συμβολή του παράγοντα κόπωσης ιδιαίτερα σημαντική στις ασθένειες του είδους αυτού. 

Πέρα λοιπόν των πολλών ωρών εργασίας με δύσκολα και επίπονα καθήκοντα, υπάρχουν 

και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως παρατεταμένες περίοδοι πνευματικής και 

φυσικής δραστηριότητας, ελάχιστη ανάπαυση, αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

ψυχολογικοί παράγοντες και ένταση.52 

 Από τα παραπάνω μπορούμε να δικαιολογήσουμε και την υψηλή θέση που κατέχει 

στους συγκριτικούς πίνακες δεικτών η κατηγορία των Νόσων του κυκλοφορικού 

συστήματος που σχετίζεται με εμφράγματα, αρτηριακή υπέρταση, καρδιοπάθειες, 

βαλβιδοπάθειες και λοίπες ασθένειες της καρδιάς. Κακή διατροφή και κάπνισμα 

επιβαρρύνουν κατά πολύ την λειτουργία της καρδιάς και δημιουργούν γενικά προβλήματα, 

τα οποία όμως δε μπορούν με την έρευνα αυτή να αποδωθούν αποκλειστικά στο ναυτικό 

επάγγελμα, τον τρόπο ζωής και και τις συνθήκες εργασίας. 

 Άξιες λόγου είναι και οι Νόσοι του νευρικού συστήματος και των αισθητήριων 

οργάνων που ακολουθούν στη σύγκριση που έχει γίνει των δεικτών, για την εύρεση της 

νοσηρότητας των δυο πληθυσμών μας. Κρίσεις επιληψίας και απώλεια ακοής ήταν οι 

συνηθισμένες ασθένειες της κατηγορίας αυτής που οδηγούσαν αρκετά άτομα σε πρόωρη 

σύνταξη. 

 Και στους δείκτες των λοιπών κατηγοριών, ειδικά στους δείκτες επιπτώσεως, 

παρουσιάζεται το ναυτικό επάγγελμα να επηρεάζει τους εργαζομένους και να έχουν 

υψηλότερη νοσηρότητα από τους αντίστοιχους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. (περιοχής 

Αθηνών). Βέβαια οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες, όπως και η ποσότητα των 

περιπτώσεων, έτσι ώστε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, και χωρίς ειδική έρευνα από 

επιστήμονες ιατρούς. 

 Η μοναδική κατηγορία νόσων που οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δείχνουν να κρατούν 

τα πρωτεία είναι οι Νόσοι του ουροποιογεννητικού συστήματος, όπου οι περιπτώσεις στο 

                                                
52 Πρακτικά «1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασφάλειας Θαλάσσιων Μεταφορών», Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Ναυτικών Ατυχημάτων (ΕΡ.Ν.Α.) του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών,εκδ. J&J Hellas, 1998, σελ. 34 
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ΝΑΤ για δυο έτη ήταν μόνο τρείς, ενώ οι αντίστοιχες για το ίδιο διάστημα της έρευνας 

ήταν 103 για το ΙΚΑ. 

 Η γενικότερη εκτίμησή μας για τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι πως 

όντως υπάρχει σοβαρή ένδειξη πως το ναυτικό επάγγελμα, λόγω της ιδιομορφίας του 

χώρου εργασίας των εργαζομένων, επηρεάζει τη νοσηρότητα των ναυτικών αρνητικά και 

σε σύγκριση πάντα με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (περιοχής Αθηνών). Η σοβαρότητα 

της ένδειξης και η απόδειξη αυτής αποτελεί ιατρικό ερευνητικό πεδίο και ξεφεύγει από τα 

όρια της δικής μας προσέγγισης και ανάλυσης. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 Οι επαγγελματικές ασθένειες αποτελούν ένα εκ των πραγμάτων κοινωνικό 

πρόβλημα και όχι μόνο ιατρικής φύσεως. Η σοβαρότητα του προβλήματος δεν έχει 

εκτιμηθεί το ίδιο από όλες τις χώρες και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζονται οι 

επαγγελματικές ασθένειες με διαφορετική διάθεση και σαφώς με διαφορετικό νομοθετικό 

πλαίσιο. Αυτό συμβαίνει ή τουλαχιστον συνέβαινε και στην χώρα μας πριν λίγα χρόνια και 

πριν την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις λιγοστές 

αιτήσεις που γίνονται κάθε έτος για διεκδίκηση σύνταξης αναπηρίας λόγω επαγγελματικής 

ασθενείας. 

 Από ερευνητικής απόψεως τα πράγματα είναι το ίδιο «προβληματικά». Τα 

πρωτογενή στοιχεία λιγοστά και οι πηγές δύσκολα προσβάσιμες. Η έρευνα αυτή είναι 

εκτός από δύσκολη και πρωτοποριακή, λόγω των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και 

ήταν από απευθείας αναζήτηση και καταγραφή από τα αρχεία των ταμείων. 

 Πρέπει να συνεχιστούν τέτοιες ερευνητικές προσπάθειες και σαφώς να 

συνεργαστούν επιστήμονες της ιατρικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν ανάλογα στοιχεία 

πρωτογενή, οπώς αυτά για την απόδειξη των οποιωνδήποτε ενδείξεων. 

 Μια τέτοια διαρκής και συντονισμένη επιστημονική προσπάθεια θα μπορούσε να 

αναδείξει τη σημαντικότητα των επαγγελματικών ασθενειών, τόσο από θέμα κόστους για 

το κράτος και την ίδια την επιχείρηση, όσο και από θέμα ποιότητας ζωής και υγείας του 

εργατικού δυναμικού. 

Ήδη, έχει αρχίσει να διαφαίνεται η σημαντικότητα του προβλήματος, και 

παραθέτουμε ως παράδειγμα ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Μαϊου 2001 
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των μελών της Πανελληνίου Ενώσεως Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού53, σύμφωνα με το 

οποίο ζητάνε τον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν τα ναυτικά ατυχήματα ή τις 

επαγγελματικές ασθένειες και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ουσιαστική 

αντιμετώπισή τους. 

Και επειδή δώσαμε την ένδειξη πως η νοσηρότητα των ναυτικών έχει σημαντικές 

αποκλίσεις σε κάποιες κατηγορίες νοσημάτων σε σύγκριση με τους ασφαλισμένους στο 

ΙΚΑ, θεωρείται απαραίτητο να ερευνηθεί ο επαγγελματικός χώρος της ναυτιλίας και από 

ιατρικής απόψεως. Ακολούθως, και ενώ γίνουν γνωστές οι έρευνες θα αναγκαστούν ακόμα 

και οι πλοιοκτήτες να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα κόστη που δημιουργούνται άμεσα και 

έμμεσα από τις επαγγελματικές ασθένειες, καθώς και τα κέρδη που έμμεσα μπορούν να 

αποκτήσουν. 

 

  
 

 

 

                                                
53 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Μαΐου 2001 των μελών της Πανελληνίου Ενώσεως Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού ( http://find.in.gr ) 

http://find.in.gr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

(Αναλυτική παρουσίαση των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας από το ΝΑΤ και 
ΙΚΑ με χρήση πινάκων excel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ Στη δεύτερη στήλη των πινάκων αναγράφονται οι κωδικοί των νόσων σύμφωνα με την Διεθνή 
Ταξινόμηση των Νόσων που έχει υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
⇒ Στους πίνακες που αναφέρονται στους ασθενείς του ΙΚΑ η πρώτη στήλη αναγράφει τον αύξοντα 
αριθμό, ενώ η αντίστοιχη στήλη που αναφέρεται στους ασθενείς του ΝΑΤ, αναγράφει τον Αριθμό 
Μητρώου του ασθενή. 
⇒ Στην τρίτη στήλη αναφέρονται οι νόσοι. 
⇒ Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται η ηλικία στους πίνακες του ΙΚΑ και το έτος γέννησης στους 
πίνακες του ΝΑΤ. 
⇒ Στην πέμπτη στήλη στους πίνακες μόνο του ΝΑΤ αναφέρονται οι μήνες προϋπηρεσίας  σε πλοία. 
⇒ Στην πέμπτη στήλη στους πίνακες του ΙΚΑ αναφέρεται το επάγγελμα του ασθενή κατά την περίοδο 
που πέρασε από υγειονομική επιτροπή. 
⇒ Στην τελευταία στήλη των πινάκων που αφορούν στο ΝΑΤ, αναγράφεται η θέση πάνω στο πλοίο 
στην οποία υπηρετούσε και υπηρετεί ο ασφαλισμένος. 



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1996

A/A
ΩΟΥ

1996
ΚΩΔ. 

ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 504789 7 στεφανιαία νόσος 0 εφαρμοστής
2 300749 7 στεφανιαία νόσος 58 σερβιτόρος
3 8861968 2 Ca ορθού 66 καθαρίστρια
4 756664 5,6 αγχώδης διαταραχή/ εγκεφαλοπάθεια 0 εργάτης
5 2170154 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 58 οδηγός
6 324248 8 χρόνια πνευμονοπάθεια 61 πλασιέ/ιδ.υπάλληλος
7 8641097 5,12 συναισθηματική ψύχωση/ αναπηρία αντιχειρα και δεικτών 0 τεχνίτης αλουμινίου
8 1511415 5 ψυχωσική συνδρομή 44 οδηγός
9 472976 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή 54 εργάτης

10 380293 7 αρτηριακή υπέρταση/ έμφραγμα μυοκαρδίου 57 εργάτης
11 299788 6 εξωπυραμιδικό-καταθλιπτικό σύνδρομο 56 ταπετσέρης
12 2112477 3,7 στεφανιαία νόσος/ σακχαρώδης διαβήτης 57 λαχειοπώλης
13 3580909 6 εξωπυραμιδική συνδρομή μετ' καταθλιπτικών στοιχείων/ TBC 63 έμπορος
14 6010990 5,6,12 κεφαλαλγία/ οσφυαλγία, αυχενοβραχίονο σύνδρομο/ βαρηκοϊα/ κατάθλιψη 62 εργάτης
15 1752341 5 σχιτοσυναισθηματική ψύχωση 45 συντηρητής/ιδ.υπάλληλος
16 706405 7 υπερτασική καρδιοπάθεια 45 οδηγός
17 302516 7,8 Π.Ε.Μ./ χρόνια βρογχίτης 58 βιοτέχνης/εργάτης
18 1750421 2 Ca τραχήλου 51 εργάτης
19 8903509 6 κροταφική επιληψία 22 εργάτρια
20 919169 1,8 σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας/ παλαιό TBC 41 ιδ.υπάλληλος
21 385175 7 στεφανιαία νόσος 60 εργάτης
22 204247 7,10 ΧΝΑ/ αρτηριακή υπέρταση 58 οδηγός
23 562374 7 στεφανιαία νόσος/ Π.Ε.Μ. 51 ιδ.υπάλληλος
24 8341144 7 στεφανιαία νόσος 64 ιδ.υπάλληλος
25 1496809 7 στεφανιαία νόσος 47 ιδ.υπάλληλος
26 983547 3,7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία νόσος/ σακχαρώδης διαβήτης 50 εργάτης
27 4630578 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 57 εργάτης
28 1056932 7 στένωση μητροειδούς βαλβίδος 61 ηλεκτροσυγκολητής
29 837740 6 υπολειμματική νευρολογική σημειολογία μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση 43 τεχνίτης  
30 8514895 5 ψυχωσική συνδρομή 0 εργάτης
31 1570146 2 υστερεκτομή Ca τραχήλου μήτρας 42 σχεδιάστρια/εργοδηγός



32 870132 12 δυσχέρια βαδίσματος λόγω ακρωτηριασμού/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 45 ασφαλιστής/ιδ.υπάλληλος
33 780460 2 μαλπιγιακό καρκίνωμα 52 πωλητής
34 8644635 5 ψυχωσική συνδρομή 68 εργάτης
35 8837748 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 24 ιδ.υπάλληλος
36 1625191 5 καταθλιπτική συνδρομή 37 λογίστρια
37 1556311 13 βαρεία νόσος ρατκίνδου 47 οικοδόμος
38 299932 2 Ca στήθους με μεταστάσεις 64 πωλήτρια λαχείων
39 599534 7 έμφραγμα του μυοκαρδίου 51 ιδ.υπάλληλος
40 269063 7,8 στεφανιαία καρδιοπάθεια/ χρόνια βρογχίτης 65 ιδ.υπάλληλος
41 3073744 6 μυωπικές αλλοιώσεις 43 οικοδόμος
42 608979 7 στεφανιαία νόσος 50 ηλεκτρολόγος
43 70751 3,7,12 ΠΕΜ/ σακχ.διαβήτης/ αρχόμενη αποφρακτική καρδιοπάθεια/ αυχεναλγία-οσφυαλγία 63 ιδ.υπάλληλος
44 1094284 5 παρανοϊκή ψυχωσική συνδρομή 61 βοηθός
45 850315 10,12 οσφυαλγία επί δυσκοπάθειας/ νεφρική ανεπάρκεια 44 φωτολιθογράφος
46 664172 2 Ca μαστού 50 πωλήτρια  
47 2156252 7 ΠΕΜ 55 μηχανουργός
48 317662 7 στεφανιαία νόσος 66 μηχανικός/σχεδιαστής
49 1130931 7 ΠΕΜ/στηθάγχη 55 δ.υπάλληλος
50 3304008 3,6 σακχ.διαβήτης/ πολυνευριτιδικές διαταραχές 68 οικιακή βοηθός
51 1256527 7 ΠΕΜ/στηθάγχική συνδρομή 62 υπάλληλος γραφείου
52 648218 2 Ca ουροδόχου κύστεως 52 οικοδόμος
53 1212262 6,7,9 κύρρωση ήπατος/ αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα 52 οξυγονοκολλητής
54 4701343 6 εξωπυραμιδική συνδρομή  63 οικοδόμος
55 3395422 6,8,12 βαρηκοϊα/ δυσλεξία/ οφθαλμική πάθηση/ αυχεναλγία-οσφυαλγία/ πνευμονοπάθεια 63 λαντζέρης
56 867426 12 οστεοαρθρίτιδα βαφέας
57 8587319 7,12 ελαφρά δυσχρυσία άκρα χείρας/ αρτηριακή υπέρταση 47 οικοδόμος
58 8606234 6 πυραμιδική συνδρομή/ άνω άκρων πάρεση 36 ιδ.υπάλληλος
59 620123 6 μείωση οράσεως 50 πωλήτρια
60 205342 5,7,8 περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη/ αρτηριακή υπέρταση/ νοσοςParkinson66 βαφέας μοτοποδηλάτων
61 979458 6 πυραμιδική δυσπραγία 46 δακτυλογράφος
62 4007264 2 Ca λάρυγγος 64 σερβιτόρος
63 163144 7 ΠΕΜ/στεφανιαία νόσος/ αρτηριακή υπέρταση οικοδόμος
64 428038 6 εξωπυραμιδική συνδρομή 57 πωλητής
65 559011 7 στηθάγχη 60 ελαιοχρωματιστής
66 681262 7 επαναγγείωση 39 υπάλληλος  
67 420982 7,12 κολπική μαρμαρύγη/ βαρεία ΟΑ ισχίου 62 πωλήτρια



68 5649384 3,5,7,12 σακχ. Διαβήτης/ αρτηριακή υπέρταση/ αγχώδης καταθλιπτική συνδρομή/ οσφυοισχιαλγία60 εργάτης
69 2159043 5 νόσος Parkinson/ καταθλιπτική συνδρομή εργάτης
70 8403494 7 ΠΕΜ/στεφανιαία νόσος 58 καθαρίστρια
71 427182 7 έμφραγμα του μυοκαρδίου 57 ιδ.υπάλληλος
72 789323 2 Ca μαστού 53 καθαρίστρια
73 330832 3,7,12 οσφυοισχιαλγία/ σακχ.διαβήτης/ αρτηριακή υπέρταση 60 οδηγός
74 726622 8 ΧΑΠ 63 ελαιοχρωματιστής
75 2680846 2 ολική υστερεκτομή λόγο Ca ωοθηκών 57 εργάτρια
76 957083 3,7,12 οσφυοισχιαλγία/ σακχ.διαβήτης/ αρτηριακή υπέρταση 45 καμαριέρα
77 5006185 2 Ca προστάτου μουσικός
78 584275 2 Ca στομάχου 53 οικιακή βοηθός
79 445319 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 47 οικοδόμος
80 283738 2 Ca πνευμόνος 60 ψήστης
81 426217 2 Ca παχέως εντέρου 54 εργάτης
82 203273 12 βαρεία ΟΑ ισχίου 69 οικοδόμος
83 771261 5 βαρεία καταθλιπτική συνδρομή 45 εργάτης
84 1211163 7 στεφανιαία νόσος 55 οδηγός
85 8862276 5,7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία νόσος/ αγχώδεις καταθλιπτικόμορφες εκδηλώσεις 31 εμπορευματολόγος
86 617186 7 στένωση μητροειδούς βαλβίδος 52 λογίστρια
87 724660 7 ανεπάρκεια αορτική βαλβίδος 60 οικιακή βοηθός
88 553931 5,12 τοξικομανία/ αρθρίτης 54 πωλητής
89 508043 3,7,10 σακχ.διαβήτης/ αρχόμενη νεφρική ανεπάρκεια/ αρτηριακή υπέρταση 51 υφάντρια
90 771460 2 Ca ορθού-κολοστομία 45 εργάτης
91 595578 2 Ca πνευμόνος 52 κρεοπώλης
92 545733 7 στεφανιαία νόσος/ στηθάγχη 60 πωλητής λαϊκών αγορών
93 337145 12 σπονδύλωση ΟΜΣΣ 62 ράπτρια
94 2558703 7,8 ΠΕΜ/ στηθάγχη/ χρόνια βρογχίτιδα 47 μηχανικός αυτοκινήτου
95 157422 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 37 εργάτρια
96 929564 7 στεφανιαία νόσος 56 οικοδόμος
97 1699777 2 καρκίνωμα κύστεως 39 ιδ.υπάλληλος
98 1199115 7 στεφανιαία νόσος/ επαναγγείωση  57 οικοδόμος
99 2560536 6 ήπια πυραμιδική συνδρομή 26 μηχανικός αυτοκινήτου

100 2113293 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 64 επιθεωρητής πωλήσεων
101 215591 7 στεφανιαία νόσος/ στηθάγχη 62 οδηγός
102 397426 6 ηπιου βαθμού πάρεση/ διαταραχές μνήμης, προσανατολισμού 56 ιδ.υπάλληλος
103 1489339 6 νόσος Κούγκελμπεργκ Βελαπερ εξελισσόμενη σε μυοπαθητικού τύπου εκφυλιση 44 παρασκευάστρια



104 776570 7 αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια 52 σερβιτόρος
105 678023 2 Ca νεφρού 59 γαζώτρια
106 2171280 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 44 οδηγός
107 322655 12 δισκοκήλη 58 επινικελάτης
108 5623672 7 καρδιακή ανεπάρκεια 54 εργοδηγός μηχανών
109 8920798 5 ηβηφρενεία 23 εργάτρια
110 1359402 5,6 βαρεία νεύρωση/ υστερική ψύχωση 47 καθαρίστρια
111 5724324 7,8 έμφραγμα μυοκαρδίου/ ΧΑΠ 56 εργάτης
112 117825 3,6,7 ελαφρά υπολλειματική πυραμιδική συνδρομή/ αρτηριακή υπέρταση/ σακχ.διαβήτης 65 τεχνικός διευθυντής
113 1802729 12 αυχενική δισκαρθροπάθεια 39 πωλήτρια
114 787648 7 στηθαγχική συνδρομή 64 φύλακας
115 401779 6,12 μείωση οράσεως/ οσφυαλγία/ κεφαλαλγία 62 οδηγός
116 183252 6,12 εξωπυραμιδική συνδρομή/ μεγαλου βαθμού οστεοπόρωση 61 πωλήτρια λαϊκών αγορών
117 1222406 5,7 ψυχονεύρωση μετά ψύχωσης/ αντικατάσταση μητροειδούς βαλβίδος 49 εργάτης
118 5948878 6 εγκεφαλομυελίτιδα με πυραμιδικές διαταραχές 37 μαγείρισσα
119 981378 7,12 οσφυοισχιαλγία/ συνδρομο καρπιαίου σωλήνα 46 τραπεζοκόρος
120 1422068 7 ανεπάρκεια αορτής και μητρ. Βαλβίδος 40 τροχιστής κρυστάλλων
121 1877198 5 ψυχωσιόμορφες εκδηλώσεις οριακού τύπου 50 γαζώτρια
122 391664 7 επαναγγείωση 61 μηχανοξυλουργός
123 1812318 6,9,12 χειρ/θεν νεύρωμα ακουστικού νεύρου/ νόσος Crohn/ οζώδης πολυαρτηρίτιδα 35 ιδ.υπάλληλος
124 8763422 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 50 υπάλληλος
125 9506603 7,8,12 ΠΕΜ/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ χρόνια βρογχίτης 56 ιδ.υπάλληλος
126 989728 2 Ca μαστού 58 λαχειοπώλης
127 412729 2,12 πνευμονεκτομή δια αφαίρεση μορφώματος/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 57 οδηγός
128 785224 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 46 οικοδόμος
129 8719416 5 συναισθηματική ψύχωση 28 ξενοδοχοϋπάλληλος
130 8915049 4,9 χρονίζουσα ηπατίτιδα c με κύρρωση ήπατος/ μεσογειακή αναιμία 36 βοηθός εργαστηρίων
131 1660422 4,6,9 φαινόμενο Raynaud/ σύνδρομο Sjogren/ επιβάρυνση ηπατικής βιοχημείας 50 εργάτρια
132 8576911 5,6 βαρηκοϊα/ αντιδραστική κατάθλιψη 37
133 941529 12 αυχενοβραχίονο σύνδρομο/ οσφυοϊσχιαλγία 47 ταμίας
134 3516105 2 νόσος Hodgkin 36 γαζώτρια
135 1376343 7 στηθάγχη 54 ιδ.υπάλληλος
136 1474079 2 Ca πνευμόνος 54 κόπτης/υποδηματοποιός
137 1752574 2 Ca μαστού 36 ιδ.υπάλληλος
138 506085 7 επαναγγείωση 53 οικοδόμος
139 2161901 5 σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 52 πωλήτρια 



140 1584503 6 κρίσεις "Ε"/ απώλεια οράσεως 41 φωτοσυνθέτρια
141 415553 7 στεφανιαία νόσος 58 εργάτης
142 8003799 6,7,12 φλεβική ανεπάρκεια/ βαρηκοϊα/ οσφυαλγία 61 εργάτης
143 8529756 12 ΟΑ ισχίου και γονάτων 70 καμαριέρα
144 1466079 7 στεφανιαία νόσος/ αγγειοπλαστική 40 ξενοδοχοϋπάλληλος
145 8559945 5 διπολική διαταραχή 44 εργάτης
146 756217 2 Ca πνευμόνος 53 λογιστής
147 931348 6 σπαστική παραπάρεση 53 οικοδόμος
148 162594 12 αυχενική μυελοπάθεια 61 ξυλουργός
149 1061534 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 πυροσβέστης
150 304401 5,8,12 ΧΑΠ/ οσφυαλγία-αυχεναλγία/ Αγχώδεις εκδηλώσεις 59 εργάτης
151 649144 6,12 μυοτονική δυστροφία νόσος Steinert/ οσφυαλγία/ οφθαλμική πάθηση 50 εργάτης
152 5559138 5,12 χρόνια καταθλιπτική συνδρομή/ εκφυλιστικη σπονδυλοπάθεια 59 εργάτης
153 3503137 2 Ca λάρυγγος 60 φύλακας
154 1346274 7 στεφανιαία νόσος 57 υπάλληλος
155 330687 2 Ca τραχείας 58 οικοδόμος
156 1410062 6 βαρεία ημιπληγία λόγο ΑΕΕ 42 πωλήτρια
157 1379419 2 Ca μαστού 32 γαζώτρια
158 2465031 5 ψυχωσική συνδρομή 43 νοσοκόμα
159 69957 5 ψυχωσική συνδρομή 47 βαφέας επίπλων
160 773685 2 Ca στομάχου 50 ιδ.υπάλληλος
161 1838187 5 σχιζοφρενική ψύχωση οδοκαθαριστης
162 781820 12 κεφαλαλγία 48 λιθογράφος
163 903636 12 οσφυαλγία 44 εργάτης
164 663419 2 Ca ουροδόχου κύστεως 46 εφαρμοστής
165 662814 6,12 επιληψία με ψύχωση/ οσφυαλγία οικοδόμος
166 859527 5 ψυχωσική συνδρομή 31 βοηθός κηπουρού
167 797920 2 κακοήθεια Β- κυταρρικής προέλευσης 47 υποδηματοποιός
168 4147958 5 χρόνιος αλκοολισμός με πολυνευροπάθεια 45 εργάτης
169 532384 12 αυχεναλγία-οσφυαλγία 59 λαντζέρης
170 982408 7 ΠΕΜ 48 εργάτης
171 1166274 12 αυχεναλγία-οσφυαλγία/ σπονδυλοαρθρίτιδα 52 σερβιτόρος
172 396182 3,5,7 ανεπάρκεια αορτής/ αγχώδης νεύρωση/ σακχ.διαβήτης 55 σερβιτόρα
173 1533336 12 θωρακοοσφυική σκολίωση 41 γραφίστρια
174 2815694 5,6 επιληψία/ διαταραχές προσωπικότητας και συμπεριφοράς 27 ξυλουργός
175 550829 7,12 υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση/ δισκοπάθεια 49 οικοδόμος



176 2383889 7 καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια 54 ιπποκόμος
177 540675 5 χρόνιος αλκοολισμός 51 οικοδόμος
178 561182 5,12 οσφυαλγία/ νευρώσεις με καταθλιπτικά στοιχεία 50 εργάτης
179 416887 5,6 κώφωση/ καταθλιπτικά στοιχεία 57 αρτεργάτης
180 3320478 7 στεφανιαία νόσος 48 οικοδόμος
181 620491 6 βαρειά ημιπληγία 47 εργάτης
182 8718046 12 οσφυαλγία  49 γαζώτρια
183 311626 2 Ca πνευμόνος 60 ιδ.υπάλληλος
184 3533974 5,6,8,12 αντιδραστική κατάθλιψη/ βροχικό ασθμα/ απώλεια ακοής/ ενοχλήματα επί Σ.Σ 51 εργάτης
185 5638279 7 στεφανιαία νόσος 62 εργάτης
186 5595580 5,6,12 καταθλιπτική συνδρομή/ οφθαλμική πάθηση/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 42 εργάτης
187 593725 7,12 στεφα. Νόσος/ ενοχλήματα επί της Σ.Σ. 59 οικοδόμος
188 543191 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 52 τεχνικός αεροπορίας
189 1855366 5 ψυχωσική συνδρομή 35 μαρμαράς
190 737541 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία καρδιοπάθεια 51 μηχανικός
191 2816251 6,8 ΧΑΠ/ οφθαλμική πάθηση 50 γαζώτρια
192 412662 3,5,6 ψευδοπυραμμιδική σημειολογία/ ήπιος σακχ.διαβήτης/ παλαιό ΑΕΕ/ δυσθιμική διαταραχή (οινοπνευματώδης)56 οικοδόμος
193 641679 2,4,6 απομυελιωτική νόσο/ Ca πνευμονα/ ιδιοπαθή θρομβοκυτοπενία 56 οικοδόμος
194 1915915 7,12 στεφανιαία νόσος/ μειο/κο σύνδρομο Drester 55 ιδ.υπάλληλος
195 3541440 2,6,8 μαστεκτομή δια Ca/ μέτρια βαρηκοϊα/ χρόνια βρογχίτιδα 35 πωλήτρια
196 132037 8,12 ΧΑΠ/ οσφυαλγία άνευ υλικών ευρημάτων 58 εργάτης
197 933689 2 ογκεκτομή μεταλεμφαδενικού καθαρισμού 45 ιδ.υπάλληλος
198 8578226 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ 49 συντάκτης
199 597367 2 χρόνια μυελογενούς λευκαιμία 60 νοσοκόμα
200 3047903 5 χρονίσασα παραληριτική διαταραχή 49 ιδ.υπάλληλος
201 723708 7 στηθαγχική συνδρομή 58 οικοδόμος
202 424291 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 οδοκαθαριστης
203 393572 2,7 Non Hodgkin λέμφωμα/ αρτηριακή υπέρταση 61 εργάτρια
204 1158929 7 στηθαγχική συνδρομή 52 μηχανικός υφαντουργός
205 360653 6 οφθαλμική πάθηση 76 οικοδόμος
206 807160 2 πνευμονεκτομή λόγο Ca 45 ψήστης
207 8663925 5 ψευδαισθησιακή ψύχωση 35 σχεδιάστρια 
208 2102938 5 χρόνια σχιζοφρενική ψύχωση 62 εργάτης
209 3605496 5,7,8,12 στηθάγχη στεφαν. Νοσου/ αρτηριακή υπέρταση/ ΧΑΠ/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ κρίσεις πανικού50 ηλεκτρολόγος
210 9032635 9 ηπατίτης χρόνια τύπου β 43 ιδ.υπάλληλος
211 723144 8,12 υποτροπές οσφυαλγίας/ ΧΑΠ 52 εργάτης



212 870498 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 42 τεχνήτης υποδημάτων
213 430470 2,12 ολική θυροειδεκτομή καρκίνωμα του λοβού/ οσφυαλγία ήπιων νευρολογικών ευρημάτων56 γαζώτρια
214 4691253 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 44 τεχνίτης μηχανικός εντύπων
215 8440837 7 στεφανιαία νόσος 66 βοηθός αποθηκάριου
216 1473088 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 47 ελαιοχρωματιστής
217 558738 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 60 θυρωρός
218 2389539 9 χρόνια ηπατίτιδα β 45 υπεργοδηγός
219 74793 12 βαρεία ρευματοειδής αρθρίτιδα υπό αγωγή 64 καθαριστής
220 283977 7,10 ΠΕΜ/ ΧΝΑ 58 πωλητής
221 6567557 5,6,7,9 μεγάλη βαρηκοϊα/ καταθληπτική δυσθημία/ καλοήθη αγγειώματα ήπατος/ φλεβική ανεπάρκεια47 εργάτης
222 8750712 6,7,12 στένωση μητροειδούς αορτής/ σπονδύλωση ΟΜΣΣ/ ενεργός ριζίτης 49 ιδ.υπάλληλος
223 7045981 10 ΧΝΑ 44 ιδ.υπάλληλος
224 631022 7 επαναγγείωση 51 οικοδόμος
225 3806846 9,12 ΟΑ ισχίου/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ λιπώδης διήθηση ήπατος 50 ηλεκτρολόγος
226 8860145 2 Ca λεμφαδένων 46 καθαρίστρια
227 156551 5,12 αγχώδης κατάθλιψη/ αυχεναλγία οσφυαλγία 54
228 1812871 7 στένωση μητροειδούς βαλβίδος 49 καθαρίστρια
229 3506305 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 50 τορναδόρος
230 668994 7,8 στεφ. Νόσος/ χρόνια βρογχίτης 56 οικοδόμος
231 2202752 2 Ca τραχήλου 57 αποθηκάριος
232 1522637 7 ΠΕΜ 56 πωλητής/μανάβης
233 2282816 6 νόσος Meniere 44 εργάτρια
234 269530 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία νόσος 58 ιδ.υπάλληλος
235 424899 8 πνευμονική TBC 56 οικοδόμος
236 1412783 7 στεφ. Νόσος 56 θυρωρός
237 3383017 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 56 πωλητής λαχαναγοράς
238 8825160 10 Schoulern tenoch με εκδήλωση νεφρική ανεπάρκεια 34 οδηγός
239 703590 6,7,10,12 εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση/ έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας/ οφθαλμική πάθηση60 πωλητής
240 333893 10 ΧΝΑ 57 εργάτης
241 2251941 6,7,10 ΧΝΑ/ αρτηριακή υπέρταση/ οφθαλμική πάθηση 58 οδηγός
242 453060 6,7 ΑΕΕ/ αρτηριακή υπέρταση/ υψηλή μυωπία 57 χειριστής κομπρεσερ
243 188040 3,7 πιθανή στηθάγχη/ σακχ. Διαβήτης 62 μαρμαράς
244 1410626 7 στηθάγχη/ κατώτερο έμφραγμα μυοκαρδίου 49 εργάτρια
245 1832559 2 χειρ/σα νεοπλασία άνω γνάθου ραβδομνοσάρκωμα 47 εργάτρια
246 1407499 6,7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ εγκατεστημένη ημιπληγία επι ισχαιμίας στο στέλεχος του εγκεφάλου49 κλητήρας τραπέζης
247 3725586 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία νόσος 58 οδηγός



248 1147749 7 αγγειοπλαστική επί εδάφους στεφανιαία νόσου 54 ηλεκτρολόγος
249 440487 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 56 οικοδόμος
250 919813 2 πνευμονεκτομή λόγο Ca 54 οδηγός
251 8844053 2,5 καταθλιπτική συνδρομή/ νόσος Hodgkin 34 ιδ.υπάλληλος
252 386510 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη/ αρτηριακή υπέρταση 59 εργάτης
253 3510301 6 απομυελιωτική νόσο 46 φύλακας
254 1955047 5 ψυχωσική συνδρομή με ελαφρά νοητική καθυστέρηση 39 ιδ.υπάλληλος
255 1465579 2 Ca μαστού 45 καθαρίστρια
256 518177 7 ΠΕΜ 52 πωλητής
257 927498 5,12 ψυχωσική συνδρομή/ ενοχλήματα επι οσφυος 41 εργάτης
258 1214455 7,8 στηθάγχη/ αρτηριακή υπέρταση/ ΧΑΠ 46 εργάτης
259 855346 2 Ca μαστού 47 ιδ.υπάλληλος
260 701293 12 υπολλειματική οσφυοϊσχιαλγία ιδ.υπάλληλος
261 3511194 2 κακοήθες ινώδες οστεοκύττωμα ινώδης τύπου 50 φύλακας
262 499810 8 βρογχικό ασθμα 53 ελαιοχρωματιστής
263 5366251 2 νεφρεκτομή λόγο Ca 59 οικοδόμος
264 1624492 6 βαρηκοϊα/ παραπληγία/ απομυελωτική νόσος λογιστής
265 618047 5 μικτή ανοϊα Alz 59 οδηγός
266 6,7,8 ΠΕΜ/ ΧΑΠ/ οφθαλμική πάθηση 57 οδηγός
267 1855998 5,6 οφθαλμική πάθηση/ αγχώδεις διαταραχές 57 τηλεφωνήτρια
268 448196 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 53 πωλητής
269 701136 2.7 στεφ. Νόσος/ Ca πνεύμονος 56 ιδ.υπάλληλος
270 287547 5 ενδογενής ψύχωση 57 σιδεράς
271 8568429 2 Ca πνευμόνος 50 κόφτης ενδυμάτων 1η ΑΥΕ
272 611388 2 Ca μαστού 48 γαζώτρια
273 2522974 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 28 εργάτης
274 1760907 5 ψυχωσική συνδρομή 36 δασοπυροσβέστης
275 8915211 7 στεφανιαία νόσος 57 εργάτρια
276 3453635 3,5,8,12 TBC/ οσφυαλγία ραχιαλγία/ καταθλιπτική συνδρομή/ σακχ. Διαβήτης 65 νυχτοφύλακας
277 502569 8 χρόνια βρογχίτης ελασματουργός
278 8573507 2,10 πολλαπλό μυέλωμα/ νεφρική ανεπάρκεια 37 πωλητής
279 8797149 3,6,7,8 έμφραγμα μυοκαρδίου/ αρτηριακή υπέρταση/ σακχ. Διαβήτης/ΧΑΠ/ελαφρά βαρηκοϊα/ παχυσαρκία58 εργάτης
280 369225 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 62 χρυσοχόος
281 713601 8 μεικτού τύπου πνευμονοπάθεια 50 τεχνίτης ζαχαροπλάστης
282 8728994 2 Ca ωοθηκών 52 ιδ.υπάλληλος
283 428775 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 59 έμπορος



284 294653 2.3 καρκίνωμα προστάτου/ σακχ. Διαβήτης 60 εργάτης
285 436308 5 χρονίσασα αγχώδης κατάθλιψη 60 οδηγός
286 1957685 5,6 βαρεία αφασική διαταραχή κατανοήσεως/ βαρεία ημιπληγία επι εδάφους ΑΕΕ αιμοραγικού τύπου57 σερβιτόρος
287 637700 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 46 πωλητής λαϊκών αγορών
288 1564997 5,6 μετατραυματική επιληψία/ αρχόμενου οργανικού ψυχοσυνδρόμου/ οργανική καταθλιπτική συνδρομή36 πωλητής
289 1564861 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 39 οικοδόμος
290 554865 2 Ca μαστού 67 φαρμακουπάλληλος
291 8712530 4,11 συστηματική σκληροδερμία με πνευμονική προσβολή, φαινόμενο Raynaud άνω άκρων ταμίας
292 9011929 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση 52 τραπεζικός υπάλληλος
293 1819051 1 AIDS 37 εργάτης
294 564205 3,6,12 σακχ.διαβήτης/ μέτρια βαρηκοϊα/ ενοχλήματα επι ΣΣ επι εδάφους εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας59 μάγειρας
295 896532 5 καταθλιπτική συνδρομή 56 κλητήρας  
296 912121 6,7 υπολλειματική πολυομυελίτιδα/ υπερτασική καρδιοπάθεια 54 μουσικός
297 3064310 7,12 χει/σα κήλη μεσοσπονδυλίου/ αρτηριακή υπέρταση 54 οικοδόμος
298 8540663 2 αστροκύττωμα GRADE II 33 υπάλληλος γραφείου
299 2565499 7,12 αρτηριακή υπέρταση/ ενοχλήματα οσφυαλγίας επι εδάφους εκφυλιστικής σπονδυλοαρθροπάθειας62 οδηγός
300 9156229 2 Ca μαστού 50 εργάτρια
301 1811846 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή σχιζοφρενικού τύπου 36 οδηγός
302 273170 6 ημιπάρεση παλαιού ΑΕΕ 65 κηπουρός
303 7214105 2,12 Ca μήτρας/ σπονδυλολίσθηση, οστεοχόνδρωση 58 εργάτρια
304 582781 5 υποστροφική κατάθλιψη 55 καθαρίστρια
305 896191 7 διατακτικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια 50 πλύντης
306 4215345 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 47 οικοδόμος
307 1259878 4,6 οφθαλμική πάθηση/ σιδηροπενική αναιμία 48 εργάτρια
308 735900 2 αδενο Ca στομάχου 56 οικοδόμος
309 3329976 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 50 οδηγός
310 639662 2 Ca λάρυγγος 57 μάγειρας
311 214363 2 μαστεκτομή δια Ca 58 εργάτρια
312 708994 6 οφθαλμική πάθηση 61 λογιστής
313 1405646 12 υπολλειματική οσφυαλγία 44 πωλητής
314 506829 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 69 εργάτης
315 833338 2 Ca μαστού 51 οικιακή βοηθός
316 1581116 7 επαναγγείωση 40 ιπποκόμος
317 462611 10 νεφρική ανεπάρκεια 58 λογιστής
318 2523792 2 Ca στομάχου 58 ιδ.υπάλληλος
319 533307 7 στεφανιαία νόσος 54 οδηγός



320 1670623 7,12 σκληροδερμία γενικευμένη/ συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 43 οικοδόμος
321 704136 2,5 μελάνωμα χειρ/θεν γαστροκνημίας/ καταθληπτικές εκδηλώσεις αντιδραστικής αιτιολογίας52 ιδ.υπάλληλος
322 3608431 7 επαναγγείωση 58 τραπεζικός υπάλληλος
323 8754993 7 επαναγγείωση 63 πωλήτρια
324 334208 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 57 οικοδόμος
325 374601 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 62 επιπλοποιός
326 5717831 2 Ca μαστού 56 χειριστής υπολογιστή
327 660388 7,12 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφ. Νόσος/ μετατραυματική αρθρίτιδα 44 ελαιοχρωματιστής
328 5117972 1 AIDS 34 διευθυντής ταξιδίων
329 934670 2,7,8 βρογχογενές νεόπλασμα άνω λοβού/ ΧΑΠ/ αρτηριακή υπέρταση 63 ιδ.υπάλληλος
330 460016 2 εκτομή ορθοσιγμοειδούς λόγο αδενο Ca 60 καθαρίστρια
331 1828459 7 ΠΕΜ/ αρτηριακή υπέρταση 61 οξυγονοκολλητής
332 759356 6 ήπια πυραμιδική συνδρομή παλαιού ΑΕΕ/ ωχροπάθεια 55 εργάτης
333 691359 12 μυασθένεια 50 λογίστρια
334 981417 4,9 αλκοολική ηπατοπάθεια με ενεργό ηπατίτιδα/ μεγαλοβλαστική αναιμία 49 οικοδόμος
335 8742206 5 ψυχωσική συνδρομή 36 εργάτης
336 6660399 7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική 54 ηλεκτροσυγκολητής
337 358970 12 βαρεία ΟΑ ισχίου 57 εργάτρια
338 1752965 2 Ca μαστού 36 μανικιουρίστ
339 142874 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 46 κομμώτρια
340 8494047 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 46 εργάτης
341 217540 7 αποφρακτική αρτιριοπάθεια 60 εργάτης
342 510653 12 οστεοαρθρίτιδα γονάτου/ οσφυαλγία 61 ράπτης
343 1949759 7 αποφρακτική αρτιριοπάθεια 54 έμπορος
344 1747869 2,12 Ca μαστού/ ενοχλήματα οσφυοϊσχιαλγίας 50 πωλήτρια
345 1967045 2 Ca τραχήλου μήτρας 51 ιδ.υπάλληλος
346 779176 5 ψυχωσική συνδρομή 41 ράπτης
347 6011770 12 οσφυαλγία επί εδάφους εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας 58 εργάτρια
348 658129 6,10 νεφρική ανεπάρκεια/ πυραμιδική συνδρομή 49 εργάτης
349 301763 6,12 οφθαλμική πάθηση/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 62 μηχανικός
350 497906 7,12 αρτηριακή υπέρταση/ ΟΑ ισχίου/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 58 εργάτρια
351 8749754 7 αρτηριακή υπέρταση/ επαναγγείωση 61 οικοδόμος
352 688873 12 οσφυαλγία/ σπονδυλοαρθροπάθεια 55 εργάτης
353 945185 7,12 πιθανή στηθάγχη/ οσφυαλγία 58 πωλητής
354 1168774 2 Ca ουροδόχου κύστεως 56 ηθοποιός
355 1252610 7 πιθανή στηθάγχική συνδρομή/ ΠΕΜ 55 οικοδόμος



356 2530829 5 χρόνιος αλκοολισμός 44 οικοδόμος
357 486350 2,12 οσφυικό σύνδρομο/ νεφρεκτομή λόγο Ca 57
358 8820286 9,12 πάθηση του ορθού- ορθίτιδα/ νόσος Crohn 40 γαζώτρια
359 131178 12 οσφυοϊσχιαλγία 40 ψυκτικός
360 427845 5 νόσος Parkinson 58 σερβιτόρος
361 3727562 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 65 ξενοδοχοϋπάλληλος
362 5647718 12 οσφυοϊσχιαλγία 56 οδηγός
363 4617759 7 αρτηρ.υπέρταση/ στεφανιαία νόσος 55 οικοδόμος
364 1418088 6 διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα 48 γραμματέας
365 609706 5,8,12 συναισθηματική ψύχωση/ πνευμονοπάθεια/ περιαρθρίτιδα 60 οδηγός
366 1507507 4 ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα 43 ιδ.υπάλληλος
367 1874962 2 αρχεκτομή λόγω σεμινώματος 39 οικοδόμος
368 791591 7 ΠΕΜ/ στεφ.νόσος/ αρτηρ.υπέρταση 64 κόπτης
369 520557 2,6,11,12 οσφυοϊσχιαλγία/ δερματίτιδα/ αιμαγγείωμα ήπατος/ στραβισμός μετά αμβλυωπίας 63 οικοδόμος
370 933346 8,12 ΧΑΠ/ οσφυαλγία 58 τραγουδιστής
371 8768561 5 ψυχωσική συνδρομή Σχιζοφρενικού τύπου 24 λουστραδόρος
372 713440 2 Ca μαστού 64 καθαρίστρια
373 2094471 7 ΠΕΜ/ στηθαγχική συνδρομή 59 πωλητής λαϊκών αγορών
374 730292 5 παρανοειδής ψύχωση 46 εργάτης
375 439950 7 επαναγγείωση 58 οικοδόμος
376 878304 7,8 ΧΑΠ/ αγγειοπάθεια/ αρτηρ. Υπέρταση 76 οικοδόμος
377 649053 3 σακχ. Διαβήτης 55 εργάτρια
378 6662363 12 ΟΑ ισχίου/ οσφυαλγίας ενοχλήματα 57 οικοδόμος
379 550461 6 οφθαλμική πάθηση 55 ιδ.υπάλληλος
380 809961 7 στεφανιαία νόσος 46 βιβλιοδέτης
381 347133 8,12 ΧΑΠ/ οσφυαλγία 56 οικοδόμος
382 359211 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία νόσος 57 ξυλουργός
383 301651 3,7,12 ΟΑ γονάτων/ παχυσαρκεια/ πρόσφατη φλεμβοθρόμβωση 57 καθαρίστρια
384 9201733 7 στεφανιαία νόσος 58 εργαλειοδότης
385 998557 7,8 ΠΕΜ/ ΧΑΠ 58 τεχνίτης ζαχαροπλάστης
386 991729 2 πολυμορφο γλαιωβλάστημα GRADE IV 62 μηχανουργός
387 8624112 7 ΠΕΜ/ νόσος αγγείου 52 εργάτης
388 522174 6 πρακτικά τυφλός 43 εργάτης
389 217466 6 πυραμιδοπαρεγκεφαλιδική συνδρομή λόγω διάσπαρτου εγκεφαλομυελίτιδας 51 ιδ.υπάλληλος
390 1236197 7,12 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια/ αυχεναλγία-οσφυαλγία 58 ιδ.υπάλληλος
391 1151855 2,5 Ca εκτεταμένο επιδερμοειδές/ αγχώδη αντίδραση 51 εργάτης



392 1260060 2 αδενοκαρκίνωμα ορθού 45 ιδ.υπάλληλος
393 8603316 5,7 χρονίσασα άτυπη κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία/ διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 34 εργάτρια
394 8519332 2 αδενο Ca θυροειδούς 50 γαζώτρια
395 849341 7,8 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια-καρδιακή ανεπάρκεια/ πνευμονοπάθεια-αναπνευστική ανεπάρκεια46 οδηγός
396 4622125 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 52 οικοδόμος
397 689190 3,7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση/ σακχ.διαβήτης 46 ιδ.υπάλληλος
398 1836170 2 Ca μαστού 34 επιμελήτρια εισπράξεων
399 1456107 2 καρκίνωμα ρινοφάρυγγα 42 ιδ.υπάλληλος
400 3078666 1 AIDS 38 οικοδόμος
401 585690 2 γαστρεκτομή λόγω αδενοκαρκινώματος 49 οικοδόμος
402 4046995 5 ψυχωσική συνδρομή 59 δημοτικός υπάλληλος
403 1169776 5,8,12 ψυχοπαθητική προσωπικότητα/ ΧΑΠ/ οσφυαλγία 52 δασαρχείο εργάτης
404 114025 3,6,12 οφθαλμική πάθηση/ σακχ.διαβήτης/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 63 καθαρίστρια
405 3050206 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 46 εργάτης
406 565170 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 οδηγός
407 1552544 5,12 ρευματοειδή αρθρίτιδα/ καταθλιπτική διαταραχή δυσθυμικού τύπου 45 ιδ.υπάλληλος
408 729900 5 καταθλιπτική διαταραχή 55 οικοδόμος
409 947069 2 Ca πνευμόνος 55 χειριστής ανυψωτικών
410 1209952 2 Ca παχέως εντέρου 56 τραπεζικός υπάλληλος
411 8885126 2 Ca πνευμόνος 52 μάγειρας
412 693474 7,8 ΠΕΜ/ αρτηρ.υπέρταση/ πνευμονικό οίδημα 46 φορτοεκφορτωτής
413 3100728 10 ΧΝΑ 41 εργάτης
414 278849 6,12 ΟΑ ισχίου/ ενοχλήματα επί της ΣΣ/ μέτρια βαρηκοϊα 69 λογιστής
415 749826 12 οσφυοϊσχιαλγία/ ενοχλήματα εκ του αυχένος 48 οικοδόμος
416 542989 7 στεφανιαία νόσος 53 οδηγός
417 766147 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 κηπουρός
418 610112 2 Ca υθμοειδούς 51 μηχανικός αυτοκινήτου
419 1960425 5,6 επιληπτική ψύχωση/ υπολλειματική πυραμιδική συνδρομή 47 χειριστής αντλιών
420 8716349 5 καταθλιπτικόμορφες εκδηλώσεις αντιδραστικού τύπου 28 βοηθός λογιστή
421 160382 7 αποφρακτική νόσος καρωτίδων/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 ψήστρια
422 4505292 2,7 θρομβοφλεδίτιδα/ ισχαιμική καρδιοπάθεια/ Ca ορθού 62 ξυλουργός
423 6413923 2,12 νεφρεκτομή λόγο Ca/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 57 οικοδόμος
424 8724705 1 AIDS 26 τεχνικός
425 3080761 7,8,12 πνευμονική υπέρταση/ μεσοκολπική επικοινωνία/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 42 εργάτης
426 9161065 5 ψυχωσική συνδρομή 38 εργάτρια
427 1794526 5 μανιοκαταθλιπτική ψύχωση 41 βιβλιοθηκάριος



428 2152905 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 59 εργάτης
429 778273 5 μανιοκαταθλιπτική ψύχωση 56 ??
430 1337383 5,12 παρανοϊκή διαταραχή/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 37 εργάτρια
431 658802 7,12 αποφρακτική αρτιριοπάθεια/ ενοχλήματα επι της ΣΣ/ αρτηρ.υπέρταση 59 κλωστουφαντουργός
432 1551535 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή 39 εργάτρια
433 878789 5 χρονίσασα ψυχωνεύρωση 42 σερβιτόρος
434 1705043 5 ψυχωσική συνδρομή 41 εργάτης
435 6692914 7 ΠΕΜ/ αρτηρ.υπέρταση 48 σιδηρουργός
436 2705122 6 κρίσεις "Ε" 27 αλουμινάς
437 1542585 12 πεταλεκτομή αφαίρεση οστεοποιημένου δίσκου 42 εργάτρια
438 338017 7 υψηλό ακρωτηριασμό λόγω αποφρακτικής αρτιριοπάθειας 57 πωλητής κρεάτων
439 794562 2 Ca πνευμόνος 56 λογιστής
440 582403 6 βαρεία νεύρωση μετά κρίσεων μετατροπής 53 καθαρίστρια
441 253358 5 καταθλιπτική συνδρομή 62 εργάτρια
442 1401752 3,12 ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης/ αυχεναλγία-οσφυαλγία 53 οικοδόμος
443 628033 6 ανοϊκή συνδρομή-πυραμιδική συνδρομή/ πολυνευρίτιδα επί εδάφους κατάχρησης αλκοόλ67 εργάτης
444 2203689 6,7,12 αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο/ ήπια πυραμιδική συνδρομή/ αρτηρ.υπέρταση 56 οικοδόμος
445 2279116 6,7 ΠΕΜ/ ελαφρα βαρηκοϊα 59 αμμοβολιστής
446 1578746 7 επαναιμάτωση μυοκαρδίου 44 λιθογράφος
447 616355 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 47 σωληνουργός
448 1139833 6 ημιπάρεση λόγω ΑΕΕ 60 ιδ.υπάλληλος
449 892480 7 στηθαγχική συνδρομή 56 εργάτης
450 2096785 5 ενδοεγκεφαλική αιμορραγία με ανάπτυξη οργανικού ψυχοσυνδρόμου με καταθλιπτική σημειολογία57 εργοδηγός
451 856665 7 ΠΕΜ/ κρίσεις κολπικής μαρμαρύγης 51 φαρμακουπάλληλος
452 8996123 5 χρονίσασα αγχώδης διαταραχή 26 υπάλληλος  
453 284581 6 κρίσεις "Ε"/ απώλεια οράσεως 58 πλασιέ
454 8250836 6,8,12 ρευματοειδή αρθρίτιδα/ χρόνια βρογχίτης/ φοβική νεύρωση 54 εργάτρια
455 2160033 3 ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης 51 εργάτρια
456 1630624 7 στεφ.νόσος/ επαναγγείωση ??
457 64185 2 Non Hodgkin λέμφωμα 63 χρυσοχόος
458 1872956 9 ηπατίτιδα C με αρχόμενη κύρρωση του ήπατος 58 οδηγός
459 199696 6 οφθαλμική πάθηση 58 οδηγός
460 1113765 3,7 στηθάγχη/ αρτηριακή υπέρταση/ παχυσαρκία 57 ιδ.υπάλληλος
461 987874 5 ψυχωσική συνδρομή σχιζοφρενικού τύπου 51 εργάτης
462 397788 7 επαναγγείωση 55 οδηγός
463 8736767 6,12 οστεοπώρωση/ συνδρομο Sjogren 67 εργασιοθεραπεύτρια



464 426478 7 ΠΕΜ 59 ξεναγός
465 689167 7 στεφανιαία νόσος 51
466 1193834 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 54 εργάτρια
467 292070 6 πρακτικά τυφλός 87 εργάτρια
468 745429 5,6 βαρεία ημιπληγια και πάρεση άνω βλέφαρος/ χρόνια ψυχωτική συνδρομή 56 τορναδόρος
469 1139153 7 ΠΕΜ/μεταθρομβωτικό σύνδρομο (ΔΕ) σκέλους 55 οικοδόμος
470 2393184 2 Ca επινεφριδίου 54 εργάτης
471 5729247 3,8 ΧΑΠ/ αναπνευστική ανεπάρκεια/ σακχ.διαβήτης 51 νοσοκόμα 
472 653515 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια/ αορτοστεφαν.παράκαμψη 61 ηλεκτρονικός
473 2180440 12 ΟΑ ισχίων 54 λαντζέρα
474 1738143 2 μαστεκτομή/ Ca μαστού 48 γαζώτρια
475 685442 7 στεφανιαία νόσος 55 εργάτης
476 1779043 2,7 αδενοκαρκίνωμα προστάτου/ στηθάγχη 63 υποδηματοποιός
477 7 στηθάγχη 59 εργάτης
478 588959 2 πολλαπλό μυέλωμα 65 φύλακας
479 863680 2 Ca μαστού 44 πωλήτρια
480 1654472 8 ΧΑΠ/ αναπνευστική ανεπάρκεια 52 εργάτρια
481 1818014 6,8 κρίσεις "Ε"/ περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια 52 οικοδόμος
482 236001 6 οφθαλμική πάθηση 84 οικοδόμος
483 1246397 10 τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας 51 ιδ.υπάλληλος
484 2602879 5,8 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου/ ΧΑΠ 44 ξενοδοχοϋπάλληλος
485 615731 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 51 οικοδόμος
486 667020 7 επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας συνοδευόμενα από συγκοπτικά επεισόδια οικοδόμος
487 548076 7 στηθάγχη 51 τεχνικός τύπου
488 2399723 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 53 εφαρμοστής πλοίων
489 858378 1,2 οξεία μυελογενή λευχαιμία/ βαρεία μυκητιαδική λοίμωξη 56 εργάτης
490 2311396 5 καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωσικά στοιχεία 56 εργάτης
491 902585 6 βαρεία ημιπληγία λόγο ΑΕΕ 61 καθαρίστρια
492 472064 2,4,5,12 μεσογειακή αναιμία/ γαστρεκτομή/ νεφρεκτομή λογω TBC/ χρονίσασα αγχώδης κατάθλιψη54 νοσοκόμα 
493 1476609 7 στεφ.νόσος/ επαναγγείωση 48 εργάτης
494 879192 6 κρίσεις "Ε" ψυχοκινητικού τύπου 45 μηχανοδηγός
495 3553762 7 ΠΕΜ 56 οικοδόμος
496 599854 7 ΠΕΜ 57 εργάτης
497 8591172 6 διαταραχές οράσεως/ παρεγκεφαλική συνδρομή/ πυραμιδική συνδρομή επι εδάφους απομυελωτικής νόσου33 μοντελιστ
498 908869 7 στηθάγχη/ στεφανιαία νόσος 59 ιδ.υπάλληλος
499 8763828 7 στένωση αορτής/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 51 καθαρίστρια



500 481955 3,6,7,12 υπερτασική καρδιοπάθεια/ μεγάλη βαρηκοϊα/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ παχυσαρκία 54 εργάτης
501 190113 5,8,12 ΧΑΠ/ αρχόμενη ΟΑ γονάτων και σπονδυλοπάθεια/ αγχώδεις νευρωτικές εκδηλώσεις 62 καθαρίστρια
502 1651793 5,8 χρόνιος αλκοολισμός με επεισόδια αλκοολικής ψύχωσης/ ΧΑΠ 46 καθαρίστρια
503 1841019 9 χρόνια ενεργός ηπατίτιδα C 35 ιδ.υπάλληλος
504 9726 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 40 ιδ.υπάλληλος
505 545913 7 πάθηση μητροειδούς-στένωση αορτής/ κολπική μαρμαρύγη 52 ξυλουργός
506 516433 3,7 ΠΕΜ/ σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση 63 μεταφορέας
507 371181 6 νόσος Huntighton 69
508 2203917 2 Ca κύστεως 53 εργάτης
509 1078688 5,7,12 αντιδραστική κατάθλιψη/ αρτηρ.υπέρταση/ ενοχλήματα επι εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας69 καθαρίστρια
510 2547070 6 υπολειμματική μετρίου βαθμού νευρολογική σημειολογία εκ του (αρ) κάτω άκρου 43 εργάτρια
511 1198452 5 παρανοϊκή διαταραχή με καταθλιπτικά στοιχεία εφαρμοστής  
512 2384054 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 51 ελασματουργός
513 398918 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 56 οδηγός
514 7286130 10 ΧΝΑ 51 ξυλουργός
515 1703542 9,12 πρωτοπαθή-ιδιοπαθή χολική κίρρωση ήπατος/ αυχεναλγία-οσφυαλγία 46 πωλήτρια
516 210695 6,8,12 ενοχλήματα εκφυλιστικής σπονδ/παθειας/ χρόνια βρογχίτης/ βαρηκοϊα-οφθαλμική πάθηση68 εργάτης
517 520424 7,12 στηθάγχη/ οσφυαλγία 53 οικοδόμος
518 66657 5,6 βαθμός νοητικής καθυστέρησης και παρεγκεφαλιδική συνδρομή 45 ξυλουργός
519 521690 6 πυραμιδική συνδρομή επι εδάφους απομυελιωτικής νόσου/ οφθαλμινή πάθηση 50 σερβιτόρος
520 232846 2,7,12 αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτης/ χειρ/σα θηλώματα ουροδόχου κύστεως/ αρτηρ.υπέρταση63 εργοδηγός
521 232475 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 44 οδηγός
522 2399457 6,7,12 στεφ.νόσος/ ελαφρά βαρηκοϊα/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 56 εργάτης
523 1580935 5,9 ελκώδη κολίτιδα/ αγχώδεις εκδηλώσεις αντιδραστικής αρχής 40 ιδ.υπάλληλος
524 1858493 2 Ca πνευμόνος 48 μάγειρας
525 1792204 7 ΠΕΜ 57 εργάτρια
526 8512184 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 34 εργάτρια
527 803300 2 Ca δεξιάς αμυγδαλής 50 τραπεζικός υπάλληλος
528 2377049 2 Ca μαστού 48 γαζώτρια
529 870319 6 απομυελιωτική νόσο 44 εργάτρια
530 7032129 3,7 έμφραγμα μυοκαρδ./ σακχ.διαβήτη 54 ψυκτικός
531 3086082 4 νόσος Raynaud 42 πωλήτρια
532 491357 3,7 συμφοριτική καρδιακή ανεπάρκεια/ σακχ.διαβήτης 52 σερβιτόρος
533 1666141 8 ΧΑΠ 55 λαντζέρα
534 8614871 5 ψυχωσική συνδρομή 39 δημόσιος υπάλληλος
535 402027 7 βαλβιδοπάθεια-στένωση αορτής/ αρτηρ.υπέρταση 48 συνεργείο καθαρισμού



536 1082489 6,7 ενδοαρτηρεκτομή με συνεπεια ΑΕΕ και ήπια πυραμιδική βλάβη/ επαναγγείωση 63
537 8540244 1 AIDS 43 σκηνοθέτης
538 5691661 12 βαρεία οστεοπόρωση/ οσφυαλγία 56 καθαρίστρια
539 1346807 6 κρίσεις με επιληπτικούς χαρακτήρες 38 κλώστρια
540 217676 6,7,8,12 οσφυοϊσχιαλγία/ ανεπάρκεια φλεβικού δικτύου/ ασθματική βρογχίτιδα/ οφθαλμική πάθηση60 υποδηματοεργάτης
541 352952 7,8 ΧΑΠ/ αρτηριακή υπέρταση 67 μεταφορέας
542 684845 6 γενικευμένη πυραμιδική δυσπραγία/ υψηλή μυωπία 48 ιδ.υπάλληλος
543 1727255 2 Ca μαστού 39 πωλήτρια
544 8897751 9 κίρρωση ήπατος επι χρόνιας ηπατίτιδας 50 εργάτρια
545 339549 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 62 ιδ.υπάλληλος
546 1238284 6,12 χειρ/θεν ανεύρυσμα μέσης εγκεφαλικής με κρίσεις "Ε"/ ενοχλήματα εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας56 ζαχαροπλάστης
547 2276657 3,7,12 στεφαν.νόσος/ σακχ.διαβήτης/ ενόχλημα επι εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας 59 κηπουρός
548 15471 7,8 ΠΕΜ/ αρτηρ.υπέρταση/ χρόνια βρογχίτιδα 62 ηλεκτολόγος
549 874488 2 Ca μαστού 46 υπάλληλος  
550 8834106 7,10 μεταμόσχευση νεφρού/ αρτηριακή υπέρταση/ υπερυθραιμία 50 ιδ.υπάλληλος
551 749780 2 Ca οισοφάγου-στομάχου 48 οικοδόμος
552 1776192 2 κακοήθες λέμφωμα γναθιαίου κόλπου 60 πρεσαδόρος
553 243197 7,8 ανεπάρκεια στεφαν.αρτηριών/ ΧΑΠ 65 μαρμαράς
554 2525322 5,8,12 αγχώδης διαταραχή/ βρογχικό ασθμα/ οσφυαλγία 48 εργάτρια
555 1735206 5 σχιζοφρενική διαταραχή 39 πωλήτρια
556 2601086 2 νεφρεκτομή λόγω λεμφώματος 61 εργάτης
557 8772435 3,6,7 σπαστική ημιπληγία επι εδάφους ΑΕΕ/ αρτηρ.υπέρταση/ σακχ.διαβήτη 50 ιδ.υπάλληλος
558 769282 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 48 οδηγός 2η ΑΥΕ
559 1541671 2 Ca μαστού 38
560 3038684 7 στεφανιαία νόσος 52 σχεδιαστής
561 4702492 6 εξωπυραμιδική συνδρομή/ ελαφρά βαρηκοϊα 52 οικοδόμος
562 8596089 9 κίρρωση ήπατος / κιρσοί ισοφάγου 31 οδηγός
563 9153661 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 μουσικός
564 719365 5,12 καταθλιπτική συνδρομή αντιδραστικού τύπου/ σπονδύλωση ΑΜΣΣ 49 εργάτρια
565 448003 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 55 οικοδόμος
566 801358 7 μεταμόσχευση καρδιάς 48 οδηγός
567 948286 10 ΧΝΑ 40 σερβιτόρος
568 8419491 12 δυσπλασία άκρων 23 τραπεζικός υπάλληλος
569 2174588 2 νόσος Hodgkin 38 οικοδόμος
570 1570961 8,12 πνευμονικό εμφύσημα/ οσφυοϊσχιαλγία-αυχεναλγία, εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 63 κόπτης  
571 919605 7 στεφανιαία νόσος 50 ιδ.υπάλληλος



572 1688395 7,12 περιορισμένη ισχαιμία μυοκαρδίου/ αυχενική δυσκεκτομή 56 εργάτης
573 3511711 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 46 οδηγός
574 3078621 3,6 σακχ.διαβήτης/ πρακτικά τυφλή 53 καθαρίστρια
575 3061568 6,7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ οφθαλμική πάθηση 47 οικοδόμος
576 704375 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 56 χειριστής μηχ/των οδοποιίας
577 1588042 2 Ca ωοθηκών 40 ιδ.υπάλληλος
578 4600871 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 60 κόπτης εργάτης
579 610895 7 ΠΕΜ/ φλεβική ανεπάρκεια 61 εργάτης
580 6418383 2 καρκινωμάτωση παχέως εντέρου 63 ιδ.υπάλληλος
581 1715659 5,12 ΟΑ συστοιχου ισχίου/ αντιδραστική κατάθλιψη καθαρίστρια
582 1825855 7 επαναγγείωση 59 οδηγός
583 183846 6 προχωρημένου βαθμού εξωπυραμιδική συνδρομή 62 εργάτης
584 681810 6 παράλυση άνω άκρου και πάρεση κάτω/ αφασικές διαταραχές/ κρίσεις "Ε" 48 καθαριστής
585 536757 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 47 οδηγός
586 1772995 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 50 εργάτης
587 1505276 7 καρδιακή ανεπάρκεια 49 οδηγός
588 432378 2 Ca πνευμόνος 59 τραπεζικός υπάλληλος
589 178009 2 Non Hodgkin λέμφωμα 60 επιπλοποιός
590 2610023 6 πρακτικά τυφλός 69 καθαρίστρια
591 412127 4,9 κίρρωση ήπατος/ κιρσούς οισοφάγου/ ηπατική εγκεφαλοπάθεια/ αναιμία 58 οδηγός
592 504648 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 62 εργάτης
593 31563 7 στηθάγχη/ αρτηριακή υπέρταση/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 καθαρίστρια
594 1617998 13 παλαιά TBC/ λιποθυμικά επεισόδια 38 οδηγός
595 756048 6 οφθαλμική πάθηση 37 οικοδόμος
596 9109599 5,12 καταθλιπτική συνδρομή/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 46 καθαρίστρια
597 347308 7 στεφανιαία νόσος 56 μαραγκός
598 1957349 5 παρανοϊκή σχιζοφρένεια 40 εργάτης
599 860729 7 ΠΕΜ 42 οικοδόμος
600 3648947 5 παραλιριτική διαταραχή 56 εργάτης
601 726912 2 όγκος παρα εφιππιακής χώρας με οφθαλμικές και ενδοκρινολογικές διαταραχές/ δευτεροπαθείς cushing53 ιδ.υπάλληλος
602 8528016 12 ρευματοειδή αρθρίτιδα 49 καθαρίστρια
603 459430 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 57 εργοδηγός
604 498046 7 στεφανιαία νόσος 56 οικοδόμος
605 996483 5 αλκοολική ψύχωση 41 οικοδόμος
606 179164 7 επαναγγείωση 63 οδηγός
607 387956 7 αγγειοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση 56 οικοδόμος



608 151023 6 οφθαλμική πάθηση 43 μουσικός
609 897082 5 νόσος Parkinson/ καταθλιπτική αντίδραση 53 ξενοδοχοϋπάλληλος
610 4512199 7 αρτηριακή υπέρταση/ επαναγγείωση 59 εργάτης
611 2500277 6 οφθαλμική πάθηση 71 εργάτης
612 312955 5 μικτή υποστροφική ψύχωση 57 οικοδόμος
613 786563 12 σπονδυλική στένωση ΟΜΣΣ 51 οδηγός
614 1896796 2 Ca παχέως εντέρου 49 ξενοδοχοϋπάλληλος
615 4135767 2 Ca παχέως εντέρου 52 καλουπαντζής
616 50435 5 ψυχωσική συνδρομή 50 θυρωρός
617 5725407 7,8 ενδαρτηρεκτομή άμφω καροτίδων/ ΧΑΠ 56 οδηγός
618 5704565 7 ασταθής στηθάγχη 59 αρτοποιός
619 3053445 2,12 οσφυοϊσχιαλγία/ Ca μαστού 49 πωλήτρια
620 801372 5 καταθλιπτική συνδρομή επι εδάφους οργανικού εγκεφαλικού συνδρόμου 52 βιβλιοδέτης
621 394907 6 δεξιά πυραμιδική συνδρομή μετά αφασικών διαταραχών συνεπεια ΑΕΕ/ διαβητική πολυνευροπάθεια53 δήμου υπάλληλος
622 1663467 1 AIDS 33 γαζώτρια
623 1697189 2,12 υστερεκτομή λόγω Ca/ οσφυαλγία 56 καθαρίστρια
624 1192199 5 οργανικό ψυχοσύνδρομο 68 εργάτης
625 258373 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 58 ηλεκτρολόγος
626 459812 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 55 σερβιτόρος
627 743227 7 στεφανιαία νόσος 49 οικοδόμος
628 5509902 6 τυφλός λόγω σακχ.διαβήτη 64 εργάτης
629 360384 5,8,9 χρόνιος αλκοολισμός/ ηπατοπάθεια/ χρόνια βρογχίτιδα 67 σερβιτόρος
630 688116 7 στεφανιαία νόσος 46 οικοδόμος
631 786414 2 Ca πνευμόνος 49 ιδ.υπάλληλος
632 805370 3,5,12 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου/ ρευματοειδής αρθρίτης/ σακχ.διαβήτης 48 πωλήτρια
633 1417150 13 ημοτονική διστροφία 45 ιδ.υπάλληλος
634 1569089 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 45 εργάτης
635 5215624 10 ΧΝΑ 36 πωλήτρια
636 8828842 6 κώφωση/ υπολείμματα πολυεμυελίτιδος 34 καθαρίστρια
637 522044 7 στένωση μητροειδούς βαλβίδος 52 πωλητής  
638 522558 5,7,12 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή/ φλεβική ανεπάρκεια/ οσφυαλγία 50 εργάτρια
639 68987 2 Ca παρωτίδος 62 μανταρίστρια
640 473152 12 αγγειοποιητική σπονδυλίτιδα 51 ξενοδοχοϋπάλληλος
641 3507958 3,7,12 ήπιος σακχ.διαβήτης/ ΟΑ συστιχου ισχίου/ στεφαν.νόσος 47 εργάτρια
642 921677 6 τυφλή 70 ξενοδοχοϋπάλληλος
643 1716887 5 ψυχωσική συνδρομή 37 υπάλληλος  



644 1818119 12 μετ/κη σπονδυλική στένωση ΟΜΣΣ 42 τεχνίτης
645 922237 5 ψυχωσική συνδρομή 43 εργάτης
646 9607274 2 χειρ/θεν γλοίωμα εγκεφάλου 59 κηπουρός
647 274461 7 στεφανιαία νόσος 56 λιθογράφος
648 444584 5 χρόνιος αλκοολισμός 57 καθαριστής
649 1736584 3 φυματιώδη λεμφαδενίτιδα τραχήλου εξ υποτροπής αντί TBC 49 κοπτοράπτρια
650 411698 7,12 οσφυοισχιαλγία/ επαναγγείωση 62 οικοδόμος
651 1132576 7 ΠΕΜ/ υπερτασική καρδιοπάθεια 63 οικοδόμος
652 658427 12 παραμόρφωση οστών λεκάνης και αναπτύξεως ΟΑ 56 λογίστρια
653 1216427 12 αποδράμουσα TBC σπονδυλίτιδα 53 οικοδόμος
654 2454967 2 χρόνια μυελογενή λευχαιμία 61 νυχτοφύλακας
655 1683159 6,7 ήπια πυραμιδική συνδρομή/ στένωση έσω καρωτίδος 57 βυρσοδέψης
656 3505585 3,5,12 σχιζοσυναισθηματική ψύχωση/ σακχ.διαβήτη/ αυχεναλγία οσφυαλγία 51 οικοδόμος
657 1404254 2 Ca λάρυγγος 47 οικοδόμος
658 231929 5,7 άπόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας/ συναισθηματική ψύχωση 61 ιδ.υπάλληλος
659 927812 6 μεταμόσχευση μυελού επί εδάφους πολλαπλού λύματος 46 υπάλληλος  
660 645304 2,6,7 ήπια υπολειμματική πυραμιδική βλάβη/ αρτηρ.υπέρταση/ Ca προστάτου 58 ιδ.υπάλληλος
661 886628 7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική 64 ιδ.υπάλληλος
662 196357 7 αποφρακτική αρτιριοπάθεια/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 υπάλληλος  
663 602218 5 μικτή υποστροφική ψύχωση 50 εργάτρια
664 8725568 4 ομόζυγος B μεσογειακή αναιμία 38 υπάλληλος  
665 866712 10 ΧΝΑ 56 ιδ.υπάλληλος
666 1571484 5 ψύχωση σχιζοσυναισθηματικού τύπου 46 γραφίστρια
667 1442809 2,3,7,8 ΧΑΠ/ αρτηριακή υπέρταση/ σακχ.διαβήτης/ Ca ορθού 56 ιδ.υπάλληλος
668 8604726 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 51 ιδ.υπάλληλος
669 1163652 7 ακρωτηριασμός ΔΕ σκέλους συνεπεια αποφρακτικής αρτηριοπάθειας 58 ηλεκτροσυγκολητής
670 4618714 7 καρδιακή κάμψη/ αορτοστεφ.παράκαμψη 54 πωλητής  
671 137774 6,7 καταρράκτης οφθαλμών/ αρτηρ.υπέρταση 62 ιδ.υπάλληλος
672 393405 7 στεφανιαία νόσος 54 αργυροχόος
673 417695 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 κατεργασία κρυστάλλων
674 70587 7 πάθηση αορτικής βαλβίδος 59 σιδερωτής
675 667940 1 AIDS 51 ιδ.υπάλληλος
676 1514890 1 AIDS 40 ιδ.υπάλληλος
677 983801 12 ΟΑ ισχίου 40 εργάτης
678 7308433 7 επαναγγείωση 53 ιδ.υπάλληλος
679 1666784 5 ψυχοσικόμορφες εκδηλώσεις με καταθλιπτικούς συντελεστές 40 υπάλληλος  



680 558690 8 αλεργικό βρογχικό ασθμα 49 καμαριέρα
681 1206999 12 ΟΑ γόνατος 56 οικοδόμος
682 1556154 7,10 σακχ.διαβήτης/ αγγειοπάθεια/ ΧΝΑ 37 ηλεκτρολόγος
683 17937 2 Ca πνευμόνος 62 ιδ.υπάλληλος
684 595959 6,7 υποσειμενόμενη πυραμιδική δυσπραγία επι εδάφους ΑΕΕ/ αγγειακή δυσπλασία/ κρίσεις "Ε"50 ιδ.υπάλληλος
685 563521 5,7,8 αλκοολικός ψυχική εκτροπή/ ΧΑΠ/ αρτηρ.υπέρταση 52 οικοδόμος
686 979472 2 χειρ/θεν μόρφωμα πιθανώς κρανιοφαριγγύωμα 40 τεχνικός πυρασφάλειας
687 1597617 1,4 αιμορροφιλία τύπου Α/ AIDS 39 εργάτης
688 241580 5 νόσος Αλτσχάιμερ (ανοϊκό σύνδρομο εκφυλιστικής αιτιολογίας) ιδ.υπάλληλος
689 389168 7 στεφανιαία νόσος 54 εργάτης
690 47005 2 μαστεκτομή λόγω Ca 64 καθαρίστρια
691 3325083 7 στηθάγχη 58 πωλητής  
692 524907 7,10 ΧΝΑ/ αρηριακή υπέρταση 55 εργάτρια
693 1867103 3,5,7 πιθανό σύνδρομο Χ (καρδιακή νόσος)/ σακχ.διαβήτης/ αγχώδεις νευρωσικές εκδηλώσεις61 καθαρίστρια
694 1263866 7 αντικατάσταση μητροειδούς βαλβίδος 42 σιδεράς
695 433579 7 στεφανιαία νόσος 61 εργάτης
696 1717295 11 ψωρίαση 40 εργάτης
697 887735 2 νεοεξεργασία πνεύμονος/ θωρακοτομή και λοβεκτομή 43 γαζώτρια
698 1407731 5,7,12 τεχνητός βηματοδότης/ ενοχλήματα οσφυαλγίας-αυχεναλγίας/ αγχώδεις εκδηλώσεις 56 καθαρίστρια
699 308997 7 επαναγγείωση 64 θυρωρός
700 9156112 3,9 αλκοολική κίρρωση ήπατος/ σακχ.διαβήτης 55 οδηγός
701 684454 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 50 τεχνίτης
702 2521055 5 μανιακή ώση 49 εργάτρια
703 4634439 7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική 46 εργάτης
704 928522 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ επαναγγείωση 41 οδηγός
705 432577 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 53 επιπλοποιός
706 8893946 10 ΧΝΑ 22 οικοδόμος
707 2272214 7 στεφανιαία νόσος 51 τεχνίτης
708 1656192 5 καταθλιπτικά επεισόδια 37 υπάλληλος  
709 565422 6 οφθαλμική πάθηση 59 εργάτρια
710 399709 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 53 οικοδόμος
711 4140493 7 στηθάγχη 54 οικοδόμος
712 613591 7 στεφανιαία νόσος 59 οδηγός
713 530437 7,10 υπερτροφία προστάτου/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 63 ιδ.υπάλληλος
714 491070 7,8 μεικτού τύπου πνευμονοπάθεια/ κολπική μαρμαρύγη 54 οδηγός
715 1624147 6 διαβητική αμφ/πάθεια 55 νοσοκόμα 



716 4048082 7 στεφανιαία νόσος 55 οικοδόμος
717 1203804 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 56 οδηγός
718 865909 5 διπολικού τύπου συναισθηματική ψύχωση 43 εργάτης
719 8722874 12 οσφθοϊσχιαλγία 53 γαζωτής
720 558845 7 υπερτασική καρδιοπάθεια 53 τραπεζικός υπάλληλος
721 944236 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 47 καθαρίστρια
722 1177790 2 Ca ήπατος 53 αρτεργάτης
723 390798 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια 56 ηλεκτρονικός
724 2557301 7,12 εμφύτευση βηματοδότη λόγω διαταραχών κολποκοιλιακής αγωγής/ ψωριασική αρθρίτιδα65 εργάτης
725 2097658 3,7,10 στηθαγχική συνδρομή/ νεφρική ανεπάρκεια/ αρτηρ.υπέρταση/σακχ.διαβήτης 57 οικοδόμος
726 1683382 6 μεγάλη βαρηκοϊα 43 εργάτης
727 2500644 12 παλαιά αυχενική θυρδυτή πεταλεκτομή δι αφαίρεση ΚΜΔ 55 οικοδόμος
728 791594 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 53 πωλητής  
729 283946 7,12 ήπια τεντονίτιδα/ ενοχλήματα εκ του αυχένος/ στεφ.νόσος 61 ελαιοχρωματιστής
730 387270 2 Ca ρινοφάρυγγα 55 εργάτης
731 479025 7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική 52 οικοδόμος
732 447745 2 ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων λόγω μιτώσεως ωοθηκών 52 κομμώτρια
733 456161 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 58 οδηγός
734 2169120 7,10 καρωτιδική ανεπάρκεια με ΑΕΕ/ υπερτασική καρδιοπάθεια/ καρδιακή ανεπάρκεια/ νεφρική ανεπ.0 οικοδόμος
735 1997421 5 χρόνιος αλκοολισμός ως πολυνευροπάθεια ως αρχόμενο οργανικό ψυχοσύνδρομο 57 οικοδόμος
736 5664041 7,12 ενοχλήματα εκφυλιστικής σπονδ/παθειας/ αρτηριακή υπέρταση 48 εργάτρια
737 1506524 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 46 τραπεζικός υπάλληλος
738 862225 10 ΧΝΑ 42 καθαρίστρια
739 103322 12 σπονδυλική στένωση ΟΜΣΣ συνέπεια σκολίωσης σπονδυλοπάθειας 60 καθαρίστρια
740 535343 2,6,7 υψηλό ακρωτηριασμό λόγω αποφρακτικής αρτιριοπάθειας/ Ca λάρυγγα/ αποδράμοντα παλαιό ΑΕΕ69 οικοδόμος
741 387086 4,12 εκφυλιστική δισκαρ/θεια οστεοπωρωτικού τύπου/ ήπια μακροκυταρρική αναιμία και διαταραχές55 οικοδόμος
742 810239 2 Ca κεφαλής - τραχήλου 52 κρεοπώλης
743 1785805 2 οξεία λεμφογενής λευχαιμία 53 αρτεργάτης
744 875351 3,7,9 χρόνια ηπατίτιδα/ σακχ.διαβήτης/ στεφαν.νόσος 48 ξενοδοχοϋπάλληλος
745 11142 6 μεταβολική μυοπάθεια και ήπια νευρολογική σημειολογία λογω απομυελιωτικής νόσου 28 εργάτης
746 1524201 6 κρίσεις "Ε" /παρεγκεφαλιδική συνδρομή υπόνοια απομυελιωτικής νόσου 39 εμποροϋπάλληλος
747 1637670 6,12 οσφυαλγία/ ημικρανικές κρίσεις 60 υπάλληλος  
748 1731485 3,8,12 βαρεία ΟΑ γονάτων/ ήπιο εξωγενές βρογχικό ασθμα/ παχυσαρκία 35 εργάτρια
749 9602067 2 Ca ορθού 52 φανοποιός
750 8746418 7 μυοκαρδία/ διατακτική μυοκαρδιοπάθεια μάγειρας
751 8575118 5 καταθλιπτική συνδρομή 48 δασκάλα



752 347799 7 αποφρακτική βρογχιολίτιδα 57 ξυλουργός
753 177426 3,6,7 ΠΕΜ/ αποδράμων ΑΕΕ/ σακχ.διαβητης/ οφθαλμικη πάθηση 65 τεχνίτης
754 300661 6 πρακτικά τυφλός 73 επιπλοποιός
755 1148898 3,6 σακχ.διαβήτης/ πρακτικά τυφλός 58 οικοδόμος
756 219361 2,7 ΠΕΜ/ στεφ.νοσος/ Ca ουροδόχου κύστεως 72 εργάτης
757 1123479 2,3,6,7 σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπερταση/Ca νεφρού/ βαρηκοϊα 60 ηλεκτροσυγκολητής
758 8826477 6 σπαστική παραπάρεση στα πλαίσια διάσπαρτης εγκεφαλομυελιτιδα 33 υπάλληλος  
759 503128 5 βαθιά διανοητική καθυστέρηση επι συνδρόμου DOWN 45 ανεπάγγελτος
760 147933 6 πυραμιδική συνδρομή επι εδάφους ΑΕΕ 69 εργάτρια
761 9607033 7 πιθανή στηθάγχη 49 υποδημάτων γαζωτής
762 3440522 5,9 χρόνιος αλκοολισμός, επηρεασμός ηπατικής λειτουργίας και αντιδραστική καταθλιψη/ Ca πνευμονα65 δήμου υπάλληλος
763 835813 3,7 εμφραγμα μυοκαρδίου/ αρτηρ.υπερταση/ σακχ.διαβήτης 52 λογιστής
764 8480681 2 οστεοσάρκωμα κάτω πέρτοσ περωνιαίο οστού χειρ/θεν 23 πωλήτρια
765 2251771 7,10 ΧΝΑ/ αρηριακή υπέρταση 59 οικοδόμος
766 1583283 6 οφθαλμική πάθηση 36 οδηγός
767 1410638 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 50 υπάλληλος  
768 716676 2 χρόνια λεμφωγενή λευχαιμία 46 τεχνίτης
769 1457189 2 λαμπαροτομία/ Ca στομάχου 40 οδηγός
770 639815 2 Ca λάρυγγος 57 οδηγός
771 6778271 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 42 οικοδόμος
772 645851 2 Ca μαστού 54 εργάτρια
773 1846231 6 κρίσεις "Ε" /βαρηκοϊα 34 εργάτης
774 2345014 12 πολμοκυελιτιδικό σκέλος με ανισοσκελία/ οσφυαλγία 52 ηλεκτροσυγκολητής
775 4638406 5 παραληρητική διαταραχή 51 εργάτρια
776 8453614 5 καταθλιπτική συνδρομή 58 ιδ.υπάλληλος
777 686242 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 55 οικοδόμος
778 822040 6,9,12 αλκοολική πολυνευροπάθεια/ τοξική ηπατοπάθεια/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ βαρηκοϊα 62 κηπουρός
779 8444423 7 ισχαιμία μυοκαρδίου/ στεφαν.νόσος 55 υπάλληλος  
780 478293 3,5,7,12 αυχεναλγία/ σακχ.διαβήτης/ λευκοπάθεια αγγειακής αρχής συνοδευόμενος από παρκινσονικό τρόμο55 οικοδόμος
781 647027 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 55 θυρωρός
782 1852832 11 συστηματικός ερυθωματώδης λύκος 36 ιδ.υπάλληλος
783 9695758 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 53 ιδ.υπάλληλος
784 2516417 7 ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος 54 ξενοδοχοϋπάλληλος
785 164020 7,12 αυχεναλγία-οσφυαλγία/ αρτηρ.υπέρταση 63 εργάτης
786 391374 3,8,12 ολική αρθροπλαστική γόνατος/ οσφυαλγία/ ΧΑΠ/ παχυσαρκία/ σακχ.διαβήτης 58 οδηγός
787 1964379 2 Ca πνευμόνος 59 ξυλουργός



788 1102957 2 Ca ουροδόχου κύστεως 64 δημοτικός υπάλληλος
789 719161 5,8 ΧΑΠ/ ψυχωσική συνδρομή 48 καμαριέρα
790 937946 5 ψυχωσική συνδρομή σχιζοφρενικού τύπου 41 εργάτρια
791 9040176 7 στηθάγχη 52 οικοδόμος
792 751488 8 πνευμονικό εμφύσημα-αναπνευστική ανεπάρκεια 55 εργάτης
793 657475 2 Ca λάρυγγος 51 πωλητής λαϊκών αγορών
794 616746 2 χειρ/θεν κακοηθές γλοίωμα εγκεφάλου 49 ιδ.υπάλληλος
795 693630 6,7 υποσημενόμενη πυραμιδική συνδρομή επι εδάφους ΑΕΕ/ στένωση καρωτίδος 48 πλακάς
796 1436811 6,7,10 διαβητική αμφ/πάθεια/ ΧΝΑ/ αρτηρ.υπέρταση 57 βοηθός οικιακή
797 8573729 7,8,12 ανευρισματική διάταση ανιούσης αορτής/ χρόνια βρογχίτης/ εκφυλ.σπονδυλοπάθεια 60 φορτοεκφορτωτής
798 8658912 2 αδενο Ca μήτρας 50 νοσηλεύτρια
799 2831534 7,12 έμφραγμα μυοκαρδίου/ αγγειοπλαστική σπονδ/τιδα 50 μηχανοτεχνίτης
800 1866593 7 αγγειοπλαστική/ στεφαν.νόσος 58 υπάλληλος  
801 1866467 8,12 πνευμονικό εμφύσημα-αναπνευστική ανεπάρκεια/ ενοχλήματα εκ τησ ΣΣ 56 οικοδόμος
802 989832 6,12 οσφυοϊσχιαλγία/ οφθαλμική πάθηση 49 εργάτης
803 626479 5,7,8 ΧΑΠ/ αρτηριακή υπέρταση/ καταθλιπτική συνδρομή 50 εργάτης
804 8816759 7 αρτηριακή υπέρταση/ αορτοστεφ.παράκαμψη 56 υπάλληλος  
805 8533727 12 ανάπτυξη στατικοκινητικής σκολιώσεως/ οσφυαλγία 65 καθαρίστρια
806 921777 6 αμφοτερόπλευρη πυραμιδική συνδρομή και ήπιου βαθμού παρεγκεφαλιδική συνδρομή 54 τηλεφωνήτρια
807 8967909 5,6 ημιπάρεση συνεπεια ΑΕΕ/ καταθλιπτική συνδρομή 25 ιδ.υπάλληλος
808 1833670 5 επιπωματικής ψύχωσης 35 ελαιοχρωματιστής
809 824600 6,12 διαβητική αμφ/πάθεια/ διαβητική πολυνευροπάθεια/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 62 εργάτης
810 754689 7 επαναγγείωση 44 οδηγός
811 1626961 6,12 παθολογικός μυωπικός καταρράκτης/ αυχεναλγία 41 εργάτρια
812 750688 2,8 αναπνευστική ανεπάρκεια/ Ca πνευμόνος 46 ιδ.υπάλληλος
813 1296526 5 χρόνιος αλκοολισμός-ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 46 αποθηκάριος
814 1497851 7 στηθάγχη 51 ιδ.υπάλληλος
815 804035 2 Ca μαστού 59 καθαρίστρια
816 560137 7 ΠΕΜ/ στεφ.νόσος/ αρτηρ.υπέρταση 57 ταμίας
817 8546668 3,8,12 μεικτού τύπου αναπνευστική ανεπάρκεια/ ΟΑ γονάτων/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ παχυσαρκεια51 νοσοκόμα 
818 8669095 2 Ca μαστού 46 υπάλληλος  
819 8703429 7 υποβαλβική στένωση της πνευμονικής 29 γαζώτρια
820 2626307 7,8 ΧΑΠ/ πιθανή στηθάγχη 55 εργάτης
821 8807064 12 οστεοαρθρίτιδα  47 ιδ.υπάλληλος
822 771460 2 Ca ορθού 45 τεχνίτης
823 1173089 6,12 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή επι εδάφους ΑΕΕ/ ατροφία εγκεφάλου/ δυσαρθρία 58 ναυτικός πράκτορας



824 8780550 5,7 ΠΕΜ/ αγχώδεις νευρωτικές εκδηλώσεις 44 λαχειοπώλης
825 677509 5 δυσθιμία με σωματοποιητικά και ψυχαναγκαστικά στοιχεία 56 υποδηματοεργάτης
826 17672 5 μείζων κατάθλιψη διαλειπούσα σε πλαίσια Μ.Κ.Ψ. 50 ταμίας
827 1576086 5 σχιζοφρενική ψύχωση 39 γαζώτρια
828 337572 12 πεταλεκτομή επι εδάφους σπονδυλικής στενώσεως/ αυχεναλγία 57 υποδηματοποιός
829 460679 7 έμφραγμα μυοκαρδίου  64 οικοδόμος
830 721224 2 Non Hodgkin λέμφωμα 48 ψυκτικός
831 702727 5 αντιδραστική κατάθλιψη 56 αποθηκάριος
832 179271 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 πωλητής λαϊκών αγορών
833 2385054 7,12 αρθρίτιδα ποδοκνημικών/ οσφυαλγίες/ αρτηρ.υπέρταση 49 ηλεκτρολόγος
834 1590642 3,7 σακχ.διαβήτης/ στεφαν.νόσος 64 σιδερωτής-εργάτης
835 8854697 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφ.νόσος 54 ιεροκόρος
836 448618 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 55 πιεστής
837 1181282 7 στηθαγχικού τύπου ενοχλήματα/ αρτηρ.υπέρταση 50 εργοδηγός
838 905931 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 43 οικοδόμος
839 1669326 12 αρθρίτιδα/ οσφυαλγία 57 οικοδόμος
840 5645990 7 ΠΕΜ 54 οικοδόμος
841 870199 12 δυσκαμψία εκ της ΣΣ επι αγγειοποιητικής σπονδυλίτιδος 44 ηλεκτροκατασκευαστής
842 2396436 8 πυκνώσεις εκτεταμένες στον πνεύμονα/ αναπν.ανεπάρκεια 49 ελαιοχρωματιστής
843 2010697 7 στηθαγχικού τύπου ενοχλήματα/ αρτηρ.υπέρταση 49 ηλεκτροσυγκολητής 3η Α.Υ.Ε
844 728941 5 καταθλιπτική συνδρομή 52 ιδ.υπάλληλος
845 1562962 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 42 υπάλληλος λογιστηρίου
846 632777 7 προσθετική βαλβίδα μητροειδούς-καρδιακή ανεπάρκεια 51 δακτυλογράφος
847 168549 5,6 κώφωση/ χρονίσασα αγχώδεις καταθλιπτική συνδρομή αντιδραστικού τύπου 46 ιδ.υπάλληλος
848 551221 3,5 υποστροφική ψύχωση μετα καταθλιπτικών και παρανοϊκών εκδηλώσεων/ βρογχοκήλη 50 κοπτοράπτρια
849 3025133 5 σχιζοφρενική διαταραχή παρανοϊκού τύπου 55 ξυλουργός
850 1550549 7 ΠΕΜ/ αρτηρ. Υπέρταση/ στεφ.νόσος 51 κόπτρια δερμάτων
851 447994 6,7 οφθαλμική πάθηση/ στεφαν.νόσος 54 υδραυλικός
852 2158679 2,8 νόσος Hodgkin/ αυτομεταμόσχευση μυελού των οστών/ χρόνια βρογχίτης 55 οδηγός
853 1661198 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 47 πωλητής
854 929699 6 πιθανή απομυελωτική νόσο/ μείωση οπτικής οξύτητος 45 τραπεζοκόμος
855 1589872 7,12 οροαρνητική ρευματοπάθεια/ σύνδρομο μικρών αρθρώσεων/ αποδράμουσα θρόμβωση 59 εργάτρια
856 1468433 5 σχιζοφρενική διαταραχή αποδιοργανωτικού τύπου 38 γαζώτρια
857 11049 6,12 πυραμιδική σημειολογία και αναφαιρόμενου ΑΕΕ ως και υπολείμματα βαρειας πεταλεκτομής65 εργάτρια
858 475913 5,9 χρόνιος αλκοολισμός-κίρρωση ήπατος/ κιρσορραγία 57 ιδ.υπάλληλος
859 2311353 7,12 στηθαγχική συνδρομή/ αρτηρ.υπέρταση/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 69 οδηγός



860 1589418 7 ασταθής στηθάγχη/ επαναγγείωση 46 μουσικός
861 824311 8,12 περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια/ αγγειλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα 45 οικοδόμος
862 499340 6,12 κυφησκολίωση/ πολυομυελίτιδος/ βαρηκοϊα 61 εργάτης
863 1532931 3,6,7,10 ΑΕΕ/ αριστερή πυραμιδική συνδρομή/ σακχ.διαβήτης/ διαβητική νεφροπάθεια/ αρτηρ.υπέρταση58 μάγειρας
864 477800 3,7 σακχ.διαβήτης/ επαναγγείωση 53 οικοδόμος
865 682278 5 ψυχωσική συνδρομή/ βαθμός νοητικής καθυστέρησης σχιζότυπη προσωπικότης 48 εργάτης
866 597628 2 Ca πνευμόνος 61 οικοδόμος
867 8744636 12 ρευματοειδής αρθρίτιδα 27 ιδ.υπάλληλος
868 477806 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 50 οδηγός
869 768167 9 κίρρωση ήπατος 49 εργάτης
870 3505967 5,6 συναισθηματικές διαταραχές/ αρ. Ημιπληγία συνεπεία ΑΕΕ 57 οδηγός
871 532003 5,6 καταθλιπτική συνδρομή-χρόνια κατάχρηση αλκοόλ/ ήπια ατροφία εγκεφάλου 55 οικοδόμος
872 1444412 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 50 οικοδόμος
873 7300307 2 Ca παχέως εντέρου 63 ιδ.υπάλληλος
874 681766 7 αιμορραγία λόγο ρίξης ανευρίσματος 46 εργάτρια
875 596727 7 επαναγγείωση 60 εστιάτορας
876 859927 12 οστεοαρθρίτιδα/ ΣΕΙ ισχίου 43 εργάτρια
877 552540 12 οσφυαλγία περιαρθρίτιδα 55 εργάτρια
878 3454375 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 ιδ.υπάλληλος
879 173336 7 στεφανιαία νόσος 65 σερβιτόρος
880 8778420 6 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή 31 ιδ.υπάλληλος
881 6419105 6,8,12 χρόνια ασθματική βρογχίτης/ οσφυαλγία/ ελαφρά βαρηκοϊα 45 εργάτης
882 5596292 3,6,7,12 μείωση οράσεως/ σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση/ σύνδρομο Dupuetren 63 αρτεργάτης
883 2165348 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 48 οδηγός
884 1405208 2 λοβεκτομή λόγω μιτώσεως άνω δεξιού πνεύμονος 48 οδηγός
885 520428 7 αρτηρ.υπέρταση/ στεφανιαία νόσος/ στηθάγχη 59 εργάτης
886 448198 7 σύνδρομο"Χ" γενικευμένη υποπλαστική αρτηριοπάθεια/ χρόνια ισχαιμία 57 οικοδόμος
887 8620132 2,5 αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις/ Ca μαστού 52 τραπεζοκόμα
888 671828 3,5,6,7 παραλληρητική ψυχωσική συνδρομή/ σακχ.διαβήτη/ αρτηρ.υπέρταση/ βαρηκοϊα 48 αρτεργάτης
889 285897 6 αριστερή ημιπληγία επι εδάφους ΑΕΕ/ κρίσεις "Ε" 59 ελεγκτής καυσαερίων
890 465868 1 AIDS 54 συντηρητής πλ.μηχανών
891 484766 7 στεφανιαία νόσος 54 βοηθός οδηγού
892 1200723 6 οφθαλμική πάθηση 48 τορναδόρος
893 1053324 2 Ca λάρυγγος 61 μηχανικός
894 3050766 2 Ca μαστού 49 φασόν πουκάμισα
895 390625 9,12 ψευδοκύστη του παγκρέατος, συχνά εμπύρετα επεισόδια/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 60 οδηγός



896 985969 3,6,7,12 ΑΕΕ με ημιπάρεση/ ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης/αρτηρ.υπέρταση/αυχεναλγία-οσφυαλγία52 οικοδόμος
897 8503086 6,12 ΟΑ άμφω/ οσφυαλγία/ οφθαλμική πάθηση/ βαρηκοϊα 63 καθαρίστρια
898 1998720 5,6,12 ολική αρθροπλαστική/ τυμπανοπλαστική αρ. Ώτος, βαρηκοϊα/δυσθιμικές διαταραχές 57 καθαρίστρια
899 447919 3,4,7 μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με σημαντικού βαθμού αναιμία/ σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση52 σιδερώτρια
900 8631502 10,12 νεφρική ανεπάρκεια/ διάχυτα αστικά άλγη συνεπεία οστεοπώρωσης 40 εργάτρια
901 486532 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 52 ξυλουργός
902 681870 2 Ca λάρυγγος 51 χρυσοχόος
903 8711911 9 εμπύρετο νόσημα με ηπατική συσπραγία 61 ιδ.υπάλληλος
904 2217285 10 ΧΝΑ 25 βοηθός σερβιτόρος
905 1093307 2 αδενο Ca οισοφάγου 59 οικοδόμος
906 420094 7,12 στεφ.νόσος/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 56 χειριστής εσ. Μηχ.
907 2525111 3,7 σακχ.διαβήτης/ στεφαν.νόσος 72 εργάτης
908 90509 6 προχωρημένο στάδιο νόσου κινητικού νευρώνα με σπαστική τετραπάρεση 47 ιδ.υπάλληλος
909 822140 11 συστηματικός ερυθωματώδης λύκος 53 θυρωρός
910 8435523 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 28 ιδ.υπάλληλος
911 662161 6,12 οσφυοϊσχιαλγία/ ήπια αστάθεια βαδίσεως στα πλαίσια παλαιάς νευρίτιδος 65 ιδ.υπάλληλος
912 284788 2 Ca πνευμόνος 58 εργάτης
913 83400 6 σπαστική ημιπληγία επι εδάφους χειρ/ντος γλοιοβλαστώματος εγκεφάλου 64 υπάλληλος γραφείου
914 1406270 5 ψυχωσική συνδρομή 39 εργάτης
915 2622833 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια-καρδιακήανεπάρκεια 49 εργάτης
916 1211933 7 στεφανιαία νόσος 48 μηχανοτεχνίτης
917 7225775 7 βαρεία αγγειοπάθεια/ αγγειοπλαστική 55 οδηγός
918 491205 12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ λόγω υποτροπής μηνιγγοκήλης 51 γαζώτρια
919 517397 7 επαναγγείωση 61 ιδ.υπάλληλος
920 532074 2 Ca πνευμόνος 47 οδηγός
921 8857611 5,8 ήπια ΧΑΠ/ ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις λόγω αλκοόλ/ ατύχημα 49 στουλίτης
922 1794376 2 διηθητικό καρκίνωμα τραχήλου μήτρας 52 λαντζέρα
923 2568625 12 ολική αρθροπλαστική/ ΟΑ γόνατος 62 εργάτης
924 554495 5 νόσος Parkinson 68 εργοδηγός
925 1424913 6,7,12 οφθαλμική πάθηση/ διαβητική αμφ/θεια/ αρτηρ.υπέρτ./ενοχλήματα επι εκφυλιστικού εδάφους69 καθαρίστρια
926 8746292 4 μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 35 εργάτρια
927 2445 6,8 κρίσεις "Ε"/ ΧΑΠ/ οφθαλμική πάθηση 61 οδηγός
928 3017240 6,7 παλαιά ΑΕΕ/ αποφρακτική αρτηριοπάθεια 59
929 571452 5,12 δυσχρυσία άκρων μετατραυματικής αιτιολογίας/ ψυχωσική συνδρομή 49 ιδ.υπάλληλος
930 657111 8 πνευμονοπάθεια επι εδάφους TBC 52 γαζώτρια
931 440410 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 65 λογιστής



932 719742 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 54 ύδραυλικός
933 8729494 11 συστηματικός ερυθωματώδης λύκος 27 βοηθός οδοντοτεχνίτης
934 8571735 5 ψυχωσική συνδρομή 29 αρτεργάτης
935 2500118 5,7 κρίσεις παροξυμικής κολπικής μαρμαρύγης/ αγχώδεις φοβικές εκδηλώσεις 65 μάγειρας
936 1813759 5,6 κρίσεις "Ε"/ ανάπτυξη ψυχοσιόμορφων εκδηλώσεων 33 χειρίστρια μηχανημάτων
937 4585064 5 ψυχωσική κατάσταση 49 επιπλοποιός
938 294852 3,12 ραχιαλγία-οσφυαλγία/ σακχ.διαβήτης 62 εργάτης
939 509593 6,7 πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια/ αρτηρ.υπέρταση 61 ιδ.υπάλληλος
940 503989 7,8,12 έμφραγμα μυοκαρδίου/ χρόνια βρογχίτης/ οσφυαλγία 58 εργάτης
941 1850328 2 Ca σαλπιγγος 51 κλώστρια
942 1709246 1 AIDS 38 τραπεζικός υπάλληλος
943 8651829 1 AIDS 34 λογιστής
944 1602454 7 στηθάγχη 0
945 1160846 5,12 αγχώδης καταθλιπτική συνδρομή με ψυχωτικά στοιχεία/ αυχεναλγία-οσφυαλγία 58 καμαριέρα
946 8495596 8,12 βρογχικό άσθμα/ αρχόμενο πνευμονικό εμφύσημα/ περιαρθρίτης/ αυχεναλγία-οσφυαλγία50 εργάτρια
947 4641657 7 στεφανιαία νόσος 59 θυρωρός
948 2500861 5 χρονίσασα παρανοϊκή διαταραχή 50 ιδ.υπάλληλος
949 302627 6,7 έμφραγμα/ στεφανιαία νόσος/ βαρηκοϊα/ οφθαλμική πάθηση 57 ελαιοχρωματιστής
950 8515487 12 βαρεία μυοδυστροφική εικόνα 34 ιδ.υπάλληλος
951 897276 6 υπολειμματική πυραμιδική βλάβη απότοκη ΑΕΕ 57 κηπουρός
952 7304187 7,9 αρτηριακή αγγειοπάθεια/ χει/θεν έλκος στομάχου 61 λαχειοπώλης
953 8726518 2,6 χειρ/θεν μόρφωμα ημισφαιρίου(αρ)/ πιθανώς μηνιγγείωμα/ κρίσεις τύπου "Ε" 33 λογίστρια
954 8633779 2 Non Hodgkin λέμφωμα 35 λαντζέρα
955 744487 7 προσθετική βαλβίδα θέση αορτής 56 πωλήτρια
956 578405 2 Ca ουροδόχου κύστεως 59 υφάντρια
957 4155889 6,7 χειρ/σα στένωση πνευμονικής βαλβίδος/ αποχρωματικές οπτικής θήλης 46 εργάτρια
958 413915 6 προμηκικής παρεγκεφαλιδική συνδρομή επι εδάφους ΑΕΕ 57 εργάτης
959 4258657 6 εξωπυραμιδική συνδρομή 58 καμαριέρα
960 5682391 2 νεφρεκτομή λόγω αδενο Ca 51 οικοδόμος
961 326224 6,7,8,12 ΧΑΠ/ εκφυλ. Αρθροπάθεια/ στηθάγχη/ αρτιριοσκληρυντική εγκεφαλοπάθεια 68 θυρωρός
962 809721 3,7 σακχ.διαβήτης/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 53 εργάτης
963 769153 7 ΠΕΜ/ καρδιακή ανεπάρκεια 51 μηχανολόγος
964 8678259 6 διάσπαρτη εγκεφαλομυελιτιδα/ οφθαλμική πάθηση 36 συσκευάστρια
965 2610270 6 παλαιό ΑΕΕ με ημιπληγία/ κρίσεις "Ε" 40 εργάτης
966 347904 2 Ca πνευμόνος 56 εργολάβος
967 994384 2,6 ριζίτιδα άκρου/ χρόνια βλαστική. Λεμφική, λευχαιμία 60 ιδ.υπάλληλος



968 1617673 12 ρευματοειδής αρθρίτιδα 38 γαζώτρια
969 1231368 7,8 ήπια ΧΑΠ/ στεφαν.νόσος 57 αποθηκάριος
970 717756 5,8,12 οσφυοϊσχιαλγία/ μικρός βαθμός πνευμονικού εμφυσήματος/ καταθλιπτική συνδρομή αντιδραστικής αρχής53 αποθηκάριος
971 560044 5 υποστροφική κατάθλιψη 54 ιδ.υπάλληλος
972 455745 3,5 αποδραμούσα υποστροφική ψύχωση/ ινσουλοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης 58 οικοδόμος
973 1453269 7,10 ΧΝΑ/ έμφραγμα μυοκαρδίου 38 ταπετσέρης
974 381252 5 καταθλιπτική συνδρομή 56 οικοδόμος
975 8578914 6,7 διατακτική υοκαρδιοπάθεια/ υπολειμματική σημειολογία πυραμιδικής βλάβης 57 ηλεκτρονικός
976 1819899 3,6,7 επιληπτικές κρίσεις/ πάρεση/ αρτηρ.υπέρταση/ σακχ.διαβήτης 59 ιδ.υπάλληλος
977 334126 7 ΠΕΜ 56 εργάτης
978 864594 3,10 νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου/ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης 47 τεχνικός
979 8606234 5,6 χρόνιο οργανικό ψυχοσύνδρομο τύπου ανίας/ δεξιά πυραμιδική συνδρομή λόγω ρήξης ανευρίσματος36 ιδ.υπάλληλος
980 8928674 3,8,10 νεφρεκτομή λόγω πυονεφρού/ σακχ.διαβήτης/χρόνια βρογχίτιδα 57 καθαρίστρια
981 231915 7 στεφανιαία νόσος 60 φορτοεκφορτωτής
982 8674181 3,6 ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης/ οφθαλμική πάθηση 33 εργάτης
983 732167 2 Ca παχέως εντέρου 61 ιδ.υπάλληλος
984 1546059 2 Ca νεφρού 50 ιδ.υπάλληλος
985 1754651 5 ψυχωσική συνδρομή 32 μηχανικός αυτοκινήτων
986 882658 7 ασταθής στηθάγχη 52 μουσικός
987 9653832 2 Ca μαστού 49 ιδ.υπάλληλος
988 1557209 5 μανιοκαταθλιπτική ψύχωση 54 ανθοπώλης
989 32860 2 γαστρεκτομή λόγω Ca 64 ιδ.υπάλληλος
990 694645 7 στεφανιαία νόσος 50 σιδερωτής 
991 987928 7 στεφανιαία νόσος 60 ιατρικός επισκέπτης
992 4130741 4,12 βαρειά σιδηροπενική αναιμία/ πιθανή πολυμιαλγία/ ενοχλ.οσφυαλγίας 55 καθαρίστρια
993 8677301 3,6,7 σακχ.διαβήτης/ διαβητική νεφροπάθεια/ αρτηρ.υπέρταση/ οφθαλμικές παθήσεις 29 πωλήτρια
994 2816851 4 ομόζυγος Β μεσογειακή αναιμία 42 ιδ.υπάλληλος
995 576338 7 χρόνια νεφροκυτταρική ισχαιμία 58 φύλακας
996 1636861 5 ψύχωση παρανοϊκού τύπου 31 εργάτης
997 923925 12 ΟΑ των ισχίων 43 γαζώτρια
998 911701 5 καταθλιπτική συνδρομή αντιδραστικής αρχής 45 λογίστρια
999 710896 7,12 οσφυαλγία επι εδάφους εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας-σκολιώσεως/ αρτηρ.υπέρταση 56 γουνοποιός

1000 1676041 5,12 οσφυοϊσχιαλγία/ σύνδρομο Colles/ ψυχονευρωτικές εκδηλώσεις/ συναισθηματική ψύχωση50 οικιακή βοηθός
1001 199366 12 βαρεια ΟΑ ισχίου/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 62 οικοδόμος
1002 570671 9 βαρεία χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β 48 υφαντής
1003 3686340 5 συναισθηματική διαταραχή 56 ξενοδοχοϋπάλληλος



1004 573108 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 50 υπάλληλος
1005 419890 7,12 κήλη μεσοσπονδυλιου δίσκου/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 εργάτης
1006 1514433 1 AIDS 39 ιδ.υπάλληλος
1007 953833 3 ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης με διαβητική αμφ/παθεια 47 ιδ.υπάλληλος
1008 459723 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος 63 εμποροϋπάλληλος
1009 5728921 6,12 μυελουπερπλαστική επεξεργασία/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 50 οικοδόμος
1010 2167946 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 50 κόπτης
1011 8783661 6,12 βαρηκοϊα/ οφθαλμική πάθηση/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 64 κηπουρός
1012 572328 5,7 μυοκαρδιοπάθεια διατακτικού τύπου/ αγχώδεις εκδηλώσεις 49 ιδ.υπάλληλος
1013 1544969 6,12 βαρηκοϊα/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/υποσημαινόμενη εξωπυραμιδική σημειολογία 50 εργάτης
1014 182790 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 64 ξενοδοχοϋπάλληλος
1015 871833 7 ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδος 58 εργάτης
1016 903316 3,7 σακχ.διαβήτης/ στεφαν.νόσος 49 μανάβης
1017 4513396 7 στεφανιαία νόσος 57 εργάτης
1018 334131 2 λοβεκτομή πνευμόνος λόγω μαλπιγιακό Ca 58 οικοδόμος
1019 666066 9 χρόνια ενεργό ηπατίτιδα C 46 οδηγός
1020 989031 6,7 χρόνια κολπική μαρμαρύγη/ υπολείμματα πυραμιδικής συνδρομής λόγω ΑΕΕ 51 οδηγός
1021 4514675 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος 57 οικοδόμος
1022 1708418 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στηθάγχη 60 ιδ.υπάλληλος
1023 1048788 2 Ca πνευμόνος 61 οδηγός
1024 1564182 6 ήπια παρεγκεφαλιδική αταξία συνεπεία διάσπαρτου εγκεφαλομυελίτιδος 46 εργάτρια
1025 1766115 7 καρδιακή ανεπάρκεια/ υπερτροφική καρδιοπάθεια 50 ιδ.υπάλληλος
1026 2821752 12 οσφυαλγία 33 πωλήτρια
1027 531483 7 οξείας απόφραξης τεχνητής βαλβίδος 51 καθαρίστρια
1028 1542775 2 μεταστατικές εστίες εγκεφάλου σε ημικωματώδη κατάσταση 50 χρημ/κος εκπρόσωπος
1029 969746 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 εργάτης
1030 557277 3,5,7 αρτηριακή υπέρτ./σακχ.διαβήτης/ ψυχωσική συνδρομή 52 μηχανικός
1031 817012 4 ομόζυγος Β μεσογειακή αναιμία 48 εργάτρια
1032 1174015 6,8 χειρ/σα αυχενική μυελοπάθεια/ βρογχικό άσθμα 56 εργάτης
1033 1575026 5 διπολική ψύχωση μανιακού 47 ελασματουργός
1034 4516608 2,6 οφθαλμοπάθεια/ Ca πνευμόνος 50 μαραγκός
1035 7241431 2 Ca στομάχου 60 εργάτης
1036 284788 2 Ca πνευμόνος 58 εργάτης
1037 726550 3,7 ΠΕΜ/ αρτηρ.υπέρταση/ επαναγγείωση/ σακχ.διαβήτη 51 τσαγκάρης
1038 1450950 7 πιθανή στηθάγχη/ αρτηρ.υπέρταση 54 εισπράκτορας
1039 2202052 3,7 ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης/ στεφ.νόσος 57 πωλητής λαϊκών αγορών



1040 1831864 8 λοβεκτομή δι'αφαίρεση αερόδους κύστεως/ περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια 41 εργάτης
1041 1538289 12 ολική αρθροπλαστική 53 μηχανικός
1042 1458715 7 στηθάγχη 46 θυρωρός
1043 481082 6,8,12 γοναλγία/ ΧΑΠ/ μέτρια βαρηκοϊα 62 υποδηματοποιός
1044 586632 2 Ca πυλερού, στομάχου 59 εργάτης
1045 4512241 2 Ca μαστού 51 πωλήτρια
1046 3375785 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 56 εργάτρια
1047 8656361 6,12 αγκυλωτική σπονδυλίτιδα/ ΟΑ αμφότερων των ισχίων/ βαρηκοϊα 47 δημοτικός υπάλληλος
1048 1518350 3,6,7 μόσχευμα αορτοδημηριαίων/ οφθαλμική πάθηση/ σακχ.διαβήτη 59 λαχειοπώλης
1049 3381244 7,8 βρογχικό άσθμα/ στηθάγχη 63 μουσικός
1050 1258803 2 Ca βαλάνου πέους 50 εργάτης
1051 2501205 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 41 καλουπαντζής
1052 8649797 2 Ca μαστού 57 εργάτρια
1053 612925 5 καταθλιπτικό επεισόδιο 57 ξυλουργός
1054 2524031 12 σπονδυλολίσθηση με παρετική ριζίτιδα 59 εργάτρια
1055 440515 6,12 σπονδύλωση, αρχόμενη εξωπυραμιδική συνδρομή 67 οικοδόμος
1056 1517529 3,6,7 επιληπτικές κρίσεις/ πάρεση/ αρτηρ.υπέρταση/ σακχ.διαβήτης 42 γαζώτρια
1057 3750164 2 Ca μαστού 45 γαζώτρια
1058 1373117 2,10 πολλαπλό μυέλωμα με οστεοπόρωση και νεφρική ανεπάρκεια 55 εργάτρια
1059 2019334 7,12 υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια/ οσφυοϊσχιαλγία 42 εργάτης
1060 1241643 2 Ca ουροδόχου κύστεως 51 ηλεκτροσυγκολητής
1061 4864316 1 ανάπτυξη σαρκώματος Capossi/ AIDS 27 ιδ.υπάλληλος
1062 8641923 7 στηθάγχη 64 υπάλληλος
1063 1080756 3,5,6,7 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή/ σακχ.διαβήτης/ οφθαλμική πάθηση/ αρτηρ.υπέρταση67 λαντζέρα
1064 608417 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 56 οικοδόμος
1065 817018 2 υπερεκτομή δια Ca 44 συσκευάστρια
1066 725143 6,7,8,12 ΟΑ γόνατος/ αυχεναλγία-οσφυαλγία/ χρόνια βρογχίτιδα/ αρτηρ.υπέρταση/ βαρηκοϊα 50 ελασματουργός
1067 851067 2,3 ινσουλινοεξαρτόμενος σακχ.διαβήτης/ χρόνια λεμφογενής λευχαιμία 53 ιδ.υπάλληλος
1068 391459 5 καταθλιπτική συνδρομή επι οργανικού εδάφους 58 εργάτης
1069 1479413 5,7 αγχώδης διαταραχή/ αρτηρ.υπέρταση/ ΠΕΜ 38 μηχανικός
1070 428912 5,6 ήπιος οργανικού ψυχοσυνδρόμου/ κρίσεις "Ε" 60 φύλακας
1071 993138 1 AIDS 41 φανοποιός
1072 482720 2,7,12 ενοχλήματα ΣΣ/ αρτηρ.υπέρταση/ Ca πνεύμονα 63 οικοδόμος
1073 763145 6,7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ κρίσεις "Ε" κατόπιν ατυχήματος 44 οικοδόμος
1074 411796 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 54 οδηγός
1075 396444 12 αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο 56 οικοδόμος



1076 448602 7 αρτηριακή υπερτ./ στεφανιαία νόσος 53 οικοδόμος
1077 1704906 5 διαταραχή σχιζοφρενικού τύπου 43 ταπητουργός
1078 5753137 6 ήπιου βαθμού πάρεση επι εδάφους παλαιου ΑΕΕ 51 εργάτης
1079 1592040 2 Ca ορθοσυγμοτειδούς 44 ιδ.υπάλληλος
1080 9023755 3,6 ημιανοψία με διαταραχές οπτικών πεδίων/ σακχ.διαβήτης 41 σερβιτόρος
1081 739767 3,12 ινσουλινοεξαρτώμενος σακχ.διαβήτης/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 54 οικοδόμος
1082 8713364 3,6,12 οφθαλμική πάθηση/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ σακχ.διαβήτης/ βαρηκοϊα 66 σερβιτόρος
1083 786044 6,7,12 στένωση αορτής/ οφθαλμική πάθηση/ οσφυαλγία 56 οικοδόμος
1084 234571 7 αρτηρ.υπέρταση/ στεφανιαία νόσος 57 μαραγκός
1085 37294 3,6 πυραμιδική συνδρομή επι εδάφους ΑΕΕ/ σακχ.διαβήτη 61 νυχτοφύλακας
1086 765312 10 ΧΝΑ 53 εργάτης
1087 554551 5,6 παρανοϊκό επεισόδιο/ μηνιγγίωμα εγκεφάλου 53 εργάτρια
1088 20820925 6 οξεία μυολεγενή ανεπάρκεια 29 οικοδόμος
1089 600093 7 συμφοριτική καρδιακή ανεπάρκεια 49 οικοδόμος
1090 522288 5,6,7,12 αυχεναλγία-οσφυαλγία/ αρτηρ.υπέρταση/ ΟΑ γονάτων/ βαρηκοϊα/ αγχώδεις εκδηλώσεις 51 ελασματουργός 4η Α.Υ.Ε
1091 8723685 6,7 ΠΕΜ/ βαρηκοϊα οικοδόμος
1092 1879683 2 πρωτοπαθή όγκο ΘΜΣΣ 59 ιδ.υπάλληλος
1093 351069 2,7,8 καρκίνωμα πνευμόνος/ αναπνευστική ανεπάρκεια/ χρονια πνευμονική καρδιά/ καρδακή ανεπάρκεια65 οικοδόμος
1094 1573138 6 πυραμιδική σημειολογία με παρεγκεφαλιδικές διαταραχές 35 οδηγός
1095 885511 2 νεφρεκτομή λόγω Ca 45 εργάτρια
1096 0376569 7 στεφανιαία νόσος 57 οικοδόμος
1097 2276853 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 φορτοεκφορτωτής
1098 1198636 7 χειρ/κη επαναιμάτωση μυοκαρδίου 52 λογιστής
1099 1717895 5 διπολική διαταραχή 33 υφάντρια
1100 627556 3,8 υπερθυρεοτιδισμός-οζώδης βρογχοκήλη/ πνευμονικό εμφύσημα 48 οικοδόμος
1101 1456927 5 άτυπες ψυχοσιόμορφες υποχονδριακές εκδηλώσεις 40 λαντζέρης
1102 1333866 2 χειρ/θεν κακοηθές μελάνωμα κοιλιακής χώρας 39 ιδ.υπάλληλος
1103 856727 2 Ca ορθού 60 υφάντρια
1104 701517 2 Ca προστάτου 56 τεχνικός ενδυμάτων
1105 569906 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 54 εργάτης
1106 737307 6 σπαστική παραπάρεση  50 κηπουρός
1107 366506 7,8 κολπική μαρμαρύγη/ στεφ.νόσος/ περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια 56 λουστραδόρος
1108 1809048 2 Hodgkin λέμφωμα 36 σερβιτόρος
1109 8852543 5 καταθλιπτική συνδρομή 41 καθαρίστρια
1110 5633635 2 Ca πνευμόνος 62 έμπορος
1111 1649406 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 62 οικοδόμος



1112 117777 6 εξωπυραμιδική συνδρομή 63 οδηγός
1113 607855 3,7,8,12 σακχ.διαβήτη/ ΧΑΠ/ οσφυαλγία-αυχεναλγία/ αρτηρ.υπέρταση 63 εργάτης
1114 1088947 5,6,7 χρόνιο γλαύκωμα με συγκεντρωτική στένωση/ αορτοστεφ.παράκαμψη/ οργανικό ψυχοσύνδρομο69 πωλητής  
1115 985672 6 αμφοτερόπλευρη πυραμιδική συνδρομή και παρεγκεφαλιδική συνδρομή 52 λαντζέρα
1116 1869317 5 χρόνιος αλκοολισμός 53 μηχανοδηγός
1117 760046 7,8 προσθετική βαλβίδα αορτής/ ασθματοειδής βρογχίτης 53 έμπορος
1118 1634928 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 43 σερβιτόρος
1119 8732317 3,6,7,12 έμφραγμα μυοκαρδίου/ περιαρθρίτης/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/σακχ.διαβήτης/ οφθαλμική πάθηση63 θυρωρός
1120 314065 3,7 πολυαρτηριοπάθεια/ ινσουλινοεξαρτ. Σακχ.διαβήτης 56 οπωροπώλης
1121 894372 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 48 ιδ.υπάλληλος
1122 469472 3,6,7 παλαιό ΑΕΕ/ αρτηρ.υπέρταση/ σακχ.διαβήτης 54 σερβιτόρος
1123 8066242 6 απομυελινωτική νόσος με πυραμιδική συνδρομή/ οφθαλμολογικές παρεγκεφαλιδικές διαταραχές42 ιδ.υπάλληλος
1124 8519511 5 ψυχωσική συνδρομή 33 ιδ.υπάλληλος
1125 8767700 2,12 νεφρεκτομή λόγω αδενο Ca/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 31 οικοδόμος
1126 7190147 2 Ca λάρυγγος 57 οδηγός
1127 2203052 4,6 ΑΕΕ /συνδρομή Willebrand 52 ξυλουργός
1128 568818 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 50 πωλητής
1129 2627699 5 ψυχοσιόμορφη συνδρομή 55 εργάτης
1130 971232 5 παρανοειδή ψύχωση 45 γραμματέας
1131 2094804 3,7 σακχ.διαβήτης/ στεφαν.νόσος 58 τεχνίτης
1132 903299 5 δισθυμική διαταραχή/ διαταραχή προσωπικότητας 43 εργάτρια
1133 766453 2 νεφρεκτομή λόγω Ca 64 οδηγός
1134 112522 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 65 θυρωρός
1135 747967 5 ψυχωσική ώση 45 νοσοκόμα 
1136 308161 3,6 οφθαλμική πάθηση/ σακχ.διαβήτης 68 εργάτρια
1137 578798 2 Ca στομάχου 52 υπάλληλος αποθήκης
1138 5526844 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 62 επιπλοποιός
1139 1486356 6 πυραμιδικό σύνδρομο 41 καμαριέρα
1140 730226 5 νοητική καθυστέρηση/ καταθλιπτική συνδρομή 45 τσαγκάρης
1141 784820 2 νεφρεκτομή λόγω Ca 54 διαχειριστής
1142 1994726 3,7,8 υπνοαπνοϊκό σύνδρομο/ ΧΑΠ/ αρτηρ.υπέρταση/ σακχ.διαβήτη 61 μάγειρας
1143 8775879 12 ρευματοειδής αρθρίτιδα 27 εργάτρια
1144 2280775 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 55 τεχνίτης μηχανημάτων
1145 745408 2 Ca πνευμόνος 49 εργάτης
1146 2516114 12 οσφυαλγία 59 οικιακή βοηθός
1147 3531048 7,8,9 ΠΕΜ/ ισιώδης διήθηση ήπατος/ πνευμονοπάθεια 58 οδηγός



1148 7197753 6,7,12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ επι σκολιώσεως της ΘΟΜΣΣ/ βαρηκοϊα/ αρτηρ.υπέρταση 68 καμαριέρα
1149 1656062 4,9,12 ενοχλήματα οσφυαλγίας/ έλκος δωδεκαδάκτυλου/ μετ/κη αναιμία 48 οδοκαθαριστής
1150 1443095 7 επαναγγείωση 53 τραπεζικός υπάλληλος
1151 933929 2 Ca μαστού 58 καθαρίστρια
1152 4175785 5 παρανοειδή ψύχωση 58 οδηγός
1153 1751057 5 οργανικό ψυχοσύνδρομο 46 ιδ.υπάλληλος
1154 9653426 6 χορεία Hundington με διαταραχές νοητικών λειτουργιών 55 δημοτικός υπάλληλος
1155 732468 3,5,7,8,12 ΧΑΠ/ σακχ.διαβήτης/ ΟΑ γονάτων/ φλεβική ανεπάρκεια/ χρόνια χρήση οινοπνεύματος/ παχυσαρκία54 οικοδόμος
1156 1710725 5 σχιζοφρενική ψύχωση 45 εργάτρια
1157 783751 5 ψυχικές διαταραχές 45 γαζώτρια
1158 454861 7,12 αρτηρ.υπέρταση/ αορτοστεφ.παράκαμψη/ στεφ.νόσος/ αλλοιώσεις γονάτων 55 οικοδόμος
1159 5008608 6,8 πυραμιδική δυσπραγία επί εδάφους παλαιού ΑΕΕ/ μεικτή πνευμονοπάθεια 39 ξυλουργός
1160 1470084 4 γάγραινα δε ποδός 41 εργάτρια
1161 629087 6,7,8,12 στένωση αορτής/ οφθαλμική πάθηση/ οσφυαλγία/ αποφρακτική πνευμονοπάθεια 48 μαρμαράς
1162 159898 7,8,12 στένωση μητροειδούς/ κολπική μαρμαρύγη/ αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ οσφυαλγία 61 επιπλοποιός
1163 212389 5,8,9,12 ΧΑΠ/ λιπώδης διήθηση του ήπατος/χρόνιος αλκοολισμός/ οσφυαλγία 60 εργάτης
1164 467987 7 αρτηρ.υπέρταση/ αορτοστεφ.παράκαμψη 55 οξυγονοκολλητής
1165 715012 2,7,12 θυροειδεκτομή λόγω Ca/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ αρτηρ.υπέρταση 54 οικοδόμος
1166 11734711 6,8 ΧΑΠ/ οφθαλμική πάθηση 66 οικοδόμος
1167 853746 6,7 κρίσεις "Ε"/ αρτηρ.υπέρταση 53 καθαρίστρια
1168 19922767 7 αγγειοπλαστική/ στεφαν.νόσος χύτης
1169 1404044 6,12 αυχενική σπονδύλωση/ ΟΑ ισχίων/ βαρηκοϊα 56 εργάτης
1170 199673 7 επαναγγείωση 60 μεταφορέας
1171 6723684 10 ΧΝΑ 45 σιδερωτής 
1172 4703098 7 διατακτικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια εργάτης
1173 524818 6,12 πυραμιδική συνδρομή επι εδάφους ΑΕΕ/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 54 λογιστής
1174 916082 8 ΧΑΠ 50 πατωματζής
1175 1812580 6,12 σύνδρομο De Querkain/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ οφθαλμική πάθηση 68 βοηθός μάγειρας
1176 1839241 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 42 αναλυτής/ προγραμματιστής
1177 1155756 5 χρονίσασα ψύχωση ΣΧ τύπου 58 ανεπάγγελτος
1178 980683 12 οσφυοϊσχιαλγία 41 εργάτρια
1179 184061 3,7 σακχ.διαβήτης/ στεφαν.νόσος/ στηθάγχη 60 βαφέας αεροσκαφών
1180 8748673 1 AIDS φωτογράφος
1181 196481 7,9 αιμοραγική ελκώδη κολίτιδα/ στηθάγχη/ στεφανιαία νόσος 62 επιπλοποιός
1182 2625213 7 καρδιακή ανεπάρκεια 57 εργάτης
1183 3043599 9 μεταμόσχευση ήπατος λόγω ηπατίτιδας Β 48 αναλυτής/ προγραμματιστής



1184 2201085 2 ριζική προστατεκτομή λόγω αδενοκαρκινώματος 57 ζαχαροπλάστης
1185 2387378 7 πάθηση αορτής 54 οικοδόμος
1186 375403 5 σχιζοφρενική διαταραχή 56 εργάτης
1187 453620 3,7 ακρωτηριασμός σκελών/ σακχ.διαβήτης με διαβητική αγγειοπάθεια/ καρδιακή ανεπάρκεια58 σερβιτόρος
1188 664415 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφ.νόσος 53 ιδ.υπάλληλος
1189 413473 2 Ca πνευμόνος 60 μάγειρας
1190 8693960 2 Ca μαστού 56 ιδ.υπάλληλος
1191 8704295 7 ΠΕΜ/ καρδιακή ανεπάρκεια/ αγγειοπλαστική 66 ιδ.υπάλληλος
1192 499277 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 58 οικοδόμος
1193 393743 8 μεικτού τύπου πνευμονοπάθεια 64 βοηθός σερβιτόρος
1194 1819010 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 69 χωροφύλακας
1195 527830 8 ΧΑΠ 64 νυχτοφύλακας
1196 8536746 6 υποσημαινόμενη πυραμιδική δυσπραγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, κρίσεις απώλειας συνειδήσεως37 οδηγός
1197 9007242 6,7,12 υποσημαινόμενη πυραμιδική συνδρομή της ΑΕΕ/ αυχεναλγία-οσφυαλγία/ κολπική μαρμαρύγη56 σερβιτόρος
1198 81444 7 ΠΕΜ 52 ασφαλτοτεχνίτης
1199 568049 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 51 ιδ.υπάλληλος
1200 1820847 5 ψυχοσιόμορφες διαταραχές της συμπεριφοράς 33 σιδεράς
1201 2202374 7 διπλή πάθηση αορτικής μητροειδής βαλβίδος/ κολπική μαρμαρύγη 54 μοδίστρα
1202 838826 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 45 εργάτης
1203 21619 6,7,8,12 αυχεναλγία-οσφυαλγία/ κολπική μαρμαρύγη/ ΧΑΠ/ βαρηκοϊα 52 πωλητής
1204 1484146 2 Ca μαστού 55 κλώστρια
1205 1544922 5,8,11 φλυκτανώδης ψωρίαση κνημών/ ΧΑΠ/ αγχώδη νεύρωση 68 καθαρίστρια
1206 401560 7,8,12 οσφυοϊσχιαλγία/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια/ ΧΑΠ/ στεφ.νόσος 60 οδηγός
1207 1500091 2,12 Ca ενδομητρίου/ οσφυαλγία 52 εργάτρια
1208 722145 3,6,7 ημιπάρεση κατόπιν ΑΕΕ/ αρτηρ.υπέρταση/ σακχ.διαβήτης 70 σερβιτόρος
1209 5026541 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 71 μουσικός
1210 857700 5 καταθλιπτική διαταραχή δυσθιμικού τύπου 44 εργάτρια
1211 2756649 5 σχιζοφρενική διαταραχή 44 καθαρίστρια
1212 4643675 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 49 οδηγός
1213 7022425 5,12 καταθλιπτική συνδρομή/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 61 καθαρίστρια
1214 9837565 8,12 υπνοαπνοϊκό σύνδρομο/ ΧΑΠ/ ΟΑ γόνατος 56 οδηγός
1215 1568742 2 Ca παγκρέατος, στομάχου 45 σερβιτόρος
1216 9158507 7 ΠΕΜ/ υπολειμματική ισχαιμία μυοκαρδίου 58 εργάτης
1217 832698 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 64 εργάτης
1218 483948 9 νόσος Crohn 54 κλώστρια
1219 200246 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 58 οδηγός



1220 1651018 5 διπολική διαταραχή 42 πωλήτρια
1221 1534355 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφ.νόσος 46 οικοδόμος
1222 8764378 7,10,12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ νεφροληθίασης/ στηθάγχη 74 εργάτρια
1223 884940 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 51 τραπεζικός υπάλληλος
1224 1694950 5 ψυχωσική συνδρομή σχιζοφρενικού τύπου 35 γαζώτρια
1225 8962885 2 αδενο Ca παχέως εντέρου 57 γαζώτρια
1226 849356 7 στηθάγχη 58 εργάτης
1227 1521682 12 ενοχλήματα οσφυαλγίας 38 πωλητής λαϊκών αγορών
1228 1761643 12 ΟΑ ισχίων 43 ιδ.υπάλληλος
1229 2392684 2 αστροκύττωμα μετωπικού λοβού 42 ηλεκτροσυγκολητής
1230 3308893 3,8,12 ΧΑΠ/ σακχ.διαβήτης/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 65 ξυλουργός
1231 211864 3,6 πυραμιδική σημειολογία λόγω παλαιού ΑΕΕ/ σακχ.διαβήτης 62 νυχτοφύλακας
1232 547961 5,7,9 ΠΕΜ/ λιπώδης διήθηση του ήπατος/ αγχώδης καταθλιπτική συνδρομή 61 εργοδηγός
1233 1732094 6,7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια/ πυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ 36 νοσοκόμος
1234 2156265 6 σπαστική ημιπάρεση/ απομυελωνιτική νόσο 57 ξυλουργός
1235 8534882 7,12 αυχεναλγία-οσφυαλγία/ δισκοαρθροπάθεια/ φλεβική ανεπάρκεια 59 νοσοκόμα 
1236 8618908 2,6 ημιπυραμιδική συνδρομή/ αστροκύττωμα ΙΙ/ κρίσεις "Ε" 33 κομμώτρια
1237 300677 7 στεφανιαία νόσος 59 ξυλουργός
1238 2207070 3,6,12 οφθαλμική πάθηση/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ ήπιος σακχ.διαβήτης 45 ιδ.υπάλληλος
1239 587449 7 στηθαγχικό σύνδρομο 58 οδηγός
1240 245436 7,12 οσφυαλγία/ στηθάγχη 64 καθαρίστρια
1241 950007 5 χρονίσασα σχιζοφρενική ψύχωση 43 εργάτης
1242 666664 7 ΠΕΜ/ στηθαγχική συνδρομή 54 οικοδόμος
1243 980977 6 οφθαλμική πάθηση 42 λιθογράφος
1244 638835 3,7,9 σακχ.διαβήτης/ ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική/ λιπώδης διήθηση ήπατος 52 οικοδόμος
1245 2203648 2,6 χειρ/θεν γλοίωμα εγκεφάλου/ κρίσεις "Ε" 52 χειριστής μηχανημάτων
1246 445921 2 Ca ουροδόχου κύστεως 55 σκελετοποιός σαλονιών
1247 247773 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 65 οδηγός
1248 8729303 3,5 ινσουλινοεξαρτώμενος σακχ.διαβήτης/ πολυνευροπάθεια διαβητική/ καταθλιπτική συνδρομή49 μοδίστρα
1249 2396136 6 οφθαλμική πάθηση 49 εργάτης
1250 1753992 12 νόσος Charcot-Narie-Tooth 57 βαφέας  
1251 509684 2 οπισθοπεριτοναινο όγκο 53 ιδ.υπάλληλος
1252 1187221 10 νεφρική ανεπάρκεια 52 εργάτης
1253 641357 6 πολυεμφρακτική εγκεφαλοπάθεια 67 οδηγός
1254 8435060 7 προσθετική βαλβίδα μητροειδούς 20 κουρέας
1255 818850 9,13 μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με υπερπλαστικούς χαρακτήρες/ χρόνια αλκοολική ηπατοπάθεια56 πωλητής



1256 1351286 7 αγγειοπλαστική/ στεφαν.νόσος 53 τεχνίτης
1257 354917 7,9 λιπώδη διήθηση ήπατος/ αγγειοπλαστική/ ΠΕΜ 58 οδηγός
1258 538960 7 επαναγγείωση 49 οικοδόμος
1259 8844416 2 ημικολεκτομή λόγο αδενοκαρκινώματος 71 λαντζέρα
1260 1734801 12 ΟΑ ισχίου/ υπολειμματική πολυομυελίτιδα 59 εργάτρια
1261 1338127 6,7 ήπια πυραμιδική συνδρομή/ αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία εγκεφάλου 39 ιδ.υπάλληλος
1262 20247 3,8,12 σακχ.διαβήτης/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ χρόνια βρογχίτιδα/ παχυσαρκία 66 εργάτρια
1263 553840 7 έμφρ. μυοκαρδίου 50 εργάτης
1264 1499938 5 άτυπη κατάθλιψη 54 ιδ.υπάλληλος
1265 842652 2 κακοήθες μελάνωμα ράχεως 47 ταμίας
1266 667865 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 47 οικοδόμος
1267 1056678 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 ηλεκτρολόγος
1268 4514493 5,9 υποτροπιάζουσες παγκρεατίτιδες/ καταθλιπτική αντίδραση 57 οικοδόμος
1269 898800 6,10,12 νεφρεκτομή λόγω πέτρας/ χρονίσασα νεύρωση μετατροπής/ βαρηκοϊα/ σπονδυλική στένωση59 οικιακή βοηθός
1270 413567 8 πνευμονικό εμφύσημα-αναπνευστική ανεπάρκεια 60 υποδηματοεργάτης
1271 3053248 6 υπολειμματική πυραμιδική βλάβη 45 ηλεκτρολόγος
1272 1402206 5,6,12 βαρειές μυωπικές αλλοιώσεις/ καταθλιπτική συνδρομή/ αυχενική,οσφυική δισκαρθροπάθεια46 ιδ.υπάλληλος
1273 8612556 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 38 λογιστής
1274 648603 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 47 ηλεκτρολόγος
1275 271706 7 αρτηρ.υπέρτ./στεφ.νόσος 68 σερβιτόρος
1276 2390603 6 παρεγκεφαλιδική συνδρομή 47 εργάτης
1277 818672 5 υποστροφική μικτή ψύχωση 56 εργάτης
1278 1870256 2 Non-Hodgkin λέμφωμα 56 γαζώτρια
1279 6421941 6,8 βρογχικό άσθμα/ οφθαλμική πάθηση 61 οδηγός
1280 386873 2 Ca ορθού 64 οικοδόμος
1281 2382976 7 στεφανιαία νόσος 50 σωληνουργός
1282 631871 2 Ca πνευμόνος 49 τεχνίτης
1283 798550 6 οφθαλμική πάθηση 47 καθαρίστρια
1284 727819 9 νόσος Crohn 46 οδηγός
1285 1158639 6,7,8 αθηρωμάτωση/ αποφρακτική αρτηριοπάθεια/ υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή/ αποφρακτική πνευμονοπάθεια57 αποθηκάριος
1286 2501962 2 διηθητικό παραγενές Ca GradeIII 58 ξενοδοχοϋπάλληλος
1287 1780390 5,6 νοητική καθυστέρηση/ κρίσεις "Ε" 37 οικοδόμος
1288 559826 6,8 πυραμιδική συνδρομή στα πλαίσια απομυελινωτικής νόσου/ ΧΑΠ 59 ιδ.υπάλληλος
1289 8924199 5 ψυχωσική συνδρομή 25 πωλήτρια
1290 725879 2 Ca μαστού 49 ιδ.υπάλληλος
1291 1805008 12 ΟΑ γονάτων 60 καθαρίστρια



1292 949027 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 55 ιδ.υπάλληλος
1293 1726766 5,12 καταθλιπτική συνδρομή/ ΟΑ γονάτων 53 γαζώτρια
1294 858227 7 επαναγγείωση 57 ιδ.υπάλληλος
1295 5711004 8,12 αμφίπλευρη ενεργή TBC/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ +ΑΤΥΧΗΜΑ 58 οικοδόμος
1296 385934 3,7 έμφρ. μυοκαρδίου/σακχ.διαβήτη 64 εργάτης
1297 1232026 8,10 ΧΑΠ/ ημιφρεκτομή λόγω λιθιάσεως 50 εργάτης
1298 79913 12 αυχεναλγία-οσφυαλγία 50 εργάτρια
1299 264560 2 Ca πνευμόνος 59 μάγειρας
1300 3013034 8 πνευμονικό εμφύσημα 64 οδηγός
1301 170791 9 κίρρωση ήπατος/ ηπατική εγκεφαλοπάθεια 61 τεχνίτης
1302 1200321 8 πνευμονικό εμφύσημα 61 εργάτης
1303 819243 7 χειρ/θεν ανεύρισμα κοιλιακής αορτής/ αρτηρ.υπέρταση 58 ιδ.υπάλληλος
1304 1606370 12 οσφυοϊσχιαλγία 43 εργάτρια
1305 861840 12 ολική αρθροπλαστική ισχίου 48 λογίστρια
1306 8644389 2 Ca μαστού 61 καθαρίστρια
1307 933893 5 καταθλιπτική φύση διπολικής νόσου 45 ιδ.υπάλληλος
1308 1647080 5 ψυχωσική συνδρομή 39 πωλητής
1309 527026 6 οφθαλμική πάθηση 50 οδηγός
1310 593863 6,7 ΠΕΜ/ ημιπάρεση σπαστικού τύπου 54 ιδ.υπάλληλος
1311 7210796 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 62 σερβιτόρος
1312 394392 4,12 ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση με μυελιτική ίνωση/ οσφυαλγία/ ΟΑ γονάτων 57 ιδ.υπάλληλος
1313 1672581 7 ΠΕΜ/ αποφρακτική αρτηριοπάθεια 64 καθηγητής αγγλικών
1314 241706 7 χειρ/θεν ανεύρισμα κοιλιακής αορτής 63 σερβιτόρος
1315 1568441 11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 37 καθαρίστρια
1316 7197640 5,6 πολυεμφρακτική εγκεφαλοπάθεια/ χρόνιος αλκοολισμός 60 οικοδόμος
1317 9004248 10 ΧΝΑ 58 ιδ.υπάλληλος
1318 553988 11,12 σκληροδερμία/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 49 πωλήτρια
1319 908438 7 στεφανιαία νόσος 49 λογιστής
1320 2450577 5,12 διπλή κατάθλιψη/ οσφυοϊσχιαλγία 52 υπάλληλος
1321 346520 7 αρτηρ.υπέρτ./ στεφανιαία καρδιοπάθεια 66 οικοδόμος
1322 592670 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 58 εργάτης
1323 762961 6 οφθαλμική πάθηση 50 εργάτρια
1324 6780312 9 κίρρωση ήπατος( αλκοολική αιτιολογία) 55 θυρωρός
1325 989075 5 καταθλιπτική συνδρομή με ψυχωσικά στοιχεία 50 ιδ.υπάλληλος
1326 8944238 4 πιθανή λευκοπάθεια 22 μάγειρας
1327 580971 12 οσφυοϊσχιαλγία 60 οικοδόμος



1328 9507015 7 καρδιακή ανεπάρκεια 62 εργάτης
1329 1858206 9 ηπατίτιδα B και C 38 σιδεράς
1330 624909 5,12 καταθλιπτική συνδρομή/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 46 ταπετσέρης
1331 411811 12 ολική αρθροπλαστική ισχίου 56 καθαρίστρια
1332 448333 2 κολεκτομή συνεπεία σωληνοειδούς καρκινώματος 56 υπάλληλος
1333 582085 7 τεχνιτό βηματοδότη/ αρτηρ.υπέρταση 61 καθαρίστρια
1334 792506 3,7,12 αυχεναλγία,οσφυαλγία/στηθάγχη/σακχ.διαβήτη 53 ελασματουργός
1335 250898 3,7 στηθαγχικό σύνδρομο/σακχ.διαβήτης 59 εργάτης
1336 8686941 5 συναισθηματική διαταραχή με καταθλιπτικούς συντελεστες 26 εργάτρια
1337 1147788 6,7 πυραμιδική σημειολογία λόγω ΑΕΕ/ αρτηρ.υπέρταση 53 σωληνουργός
1338 4054919 12 οσφυαλγία,ισχιαλγία 57 οικιακή βοηθός
1339 233406 6 χρόνιος τρόμος παρεγκεφαλιδικής αρχής 68 κοπτοράπτρια
1340 8861341 6,10 μεταμόσχευση νεφρού/ οφθαλμική πάθηση 30 υπάλληλος
1341 1832389 5 ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις σχιζοφρενικής διαταραχής υπάλληλος
1342 3645994 5 προγεροντική ανία 57 υδραυλικός
1343 738206 2 κακοήθες μελάνωμα με λεμφαδενικές ή οστικές εναποθέσεις 47 ηλεκτροτεχνίτης
1344 727359 2 Non Hodgkin λέμφωμα 46 καθαρίστρια
1345 9004062 5 έκπτωση των ψυχονοητικών λειτουργιών επι εδάφους αρχόμενου οργανικού ψυχοσύνδρομου59 σερβιτόρος
1346 8789711 3,6,7 αρτηρ.υπέρταση/σακχ.διαβήτης/ οφθαλμική πάθηση/στεφανιαία καρδιοπάθεια 43 γεωργικός υπάλληλος
1347 828066 6,7 αρτηρ.υπέρταση/ οφθαλμική πάθηση 43 μηχανικός αυτ/των
1348 2185052 7,12 ΟΑ γονάτων/ αρτηρ.υπέρταση 62 οικοδόμος
1349 3575617 2,9 κίρρωση του ήπατος/ Ca παχέως εντέρου 55 ιδ.υπάλληλος
1350 504276 5,7 αποφρακτική αρτιριοπάθεια/ καταθλιπτική διαταραχή δυσθιμικού τύπου 53 ιδ.υπάλληλος
1351 8661117 5 ψυχωσική ώση 28 μάγειρας
1352 823094 2 γαστροεντεροαναστόμωση επι ανεγχείρητου όγκου 52 πωλητής
1353 799040 12 αυχενική μυελοπάθεια 43 τραπεζοκόμος
1354 212863 12 οσφυαλγία 66 καθαρίστρια
1355 268330 7,8,12 θρομβοφλεβίτιδα/ μεικτού τύπου πνευμονοπάθεια/ οσφυαλγία 61 πωλητής λαϊκών αγορών
1356 1206608 2 Ca μαστού 51 λογίστρια
1357 1519747 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 41 ιδ.υπάλληλος
1358 401119 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος/ ανεπάρκεια μητροειδούς 69 τεχνίτης δήμου
1359 5643848 3,7,12 σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρτ./ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια/ ΟΑ γονάτων/ παχυσαρκία 61 βενζινάς
1360 869609 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 46 μάγειρας
1361 3321216 7 στηθαγχική συνδρομή 47 ηλεκτρολόγος
1362 2500379 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 56 οδηγός
1363 1632417 5 συναισθηματική ψύχωση 36 εργάτρια



1364 371107 8,12 υποτροπή οστεομυελίτιδας βραχιόνιου/ χρόνια βρογχίτης 56 οικοδόμος
1365 697720 3,12 οσφυοϊσχιαλγία/σακχ.διαβήτης 46 σιδηρουργός
1366 834600 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 45 νυχτοφύλακας
1367 681622 7 καρδιακή ανεπάρκεια/ στεφ. Νόσος 61 πωλητής
1368 323822 7 αρτηρ.υπέρταση/ στεφανιαία νόσος 56 λουστραδόρος
1369 693759 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 58 οικοδόμος
1370 8650222 6 οφθαλμική πάθηση 34 καθηγήτρια
1371 719343 7,8 ΧΑΠ/ φλεμβοθρόμβωση 60 οικοδόμος
1372 9361112 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 42 οδηγός
1373 1677385 5 παρανοϊκή διαταραχη 53 λαντζέρα
1374 334471 5 καταθλιπτική διαταραχή προσωπικότητας 56 τεχνίτης
1375 2118831 5 ψυχωσική συνδρομή 44 σερβιτόρος
1376 570513 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 57 ιδ.υπάλληλος
1377 534566 10 βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο 61 εργάτης
1378 732113 6 οφθαλμική πάθηση 47 μηχανικός αυτ/των
1379 1216115 7 στηθάγχη 58 εφαρμοστής
1380 522781 7 αρτηρ.υπέρταση/ στεφαν.νόσος 64 ιδ.υπάλληλος
1381 5668290 7 ΠΕΜ 59 εργάτης
1382 8649327 3,7,10 στηθαγχικό σύνδρομο/ ΧΝΑ/ αρτηριοπάθεια/ ινσουλινοεξ.σακχ.διαβήτης 68 νυχτοφύλακας
1383 819065 6,7,12 οσφυαλγία/ στηθάγχη/ βαρηκοϊα 54 ιδ.υπάλληλος
1384 4515920 7 επαναγγείωση 52 πωλητής
1385 2540353 6 ήπια πυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ 63 καθαρίστρια
1386 1841781 6,12 αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο/ οφθαλμική πάθηση/ βαρηκοϊα 59 εργάτης
1387 712979 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 54 οικοδόμος
1388 434702 7,8 χρονίσασα αναπνευστική ανεπάρκεια/ πνευμονικό εμφύσημα/ αρτηριακή υπέρταση 63 ξενοδοχοϋπάλληλος
1389 2019136 6 οφθαλμική πάθηση 38 εργάτρια
1390 645888 2 Ca μυελού των οστών 55 ασφαλιστική υπάλληλος
1391 2382805 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 52 εργάτης
1392 6 νόσος κινητικού νεύρωνα/ πυραμιδική συνδρομή 40 εργάτρια
1393 7 στηθάγχη 57 οικοδόμος
1394 7 επαναγγείωση 52 οδηγός
1395 5 παρανοϊκή ψύχωση 50 υποδηματοεργάτης
1396 2 Ca πνευμόνος 49 καθαρίστρια
1397 7 επαναγγείωση 58 εφαρμοστής
1398 7 στηθάγχη 56 εργάτης
1399 12 βαρεία στελεχιαία συνδρομή απότοκη δυσπαστικών κοιλοτήτων 29 υπάλληλος



1400 12 πρόσφατη πεταλεκτομή 57 φορτοεκφορτωτής
1401 2 Ca ορθού 50 ταμίας
1402 10 ΧΝΑ 50 ιδ.υπάλληλος
1403 6 κρίσεις "Ε" 28 χειριστής μηχανημάτων
1404 7 αρτηρ.υπέρτ./ στεφαν.νόσος 60 πωλητής
1405 7 στηθαγχική συνδρομή 57 χειριστής μηχανημάτων
1406 3,7 χειρ/κη επαναιμάτωση μυοκαρδίου/ σακχ.διαβήτης 53 οικοδόμος
1407 6 αμφοτερόπλευρη πυραμιδική σημειολογία 47 μαία
1408 3,7 σακχ.διαβ./διαβητική αμφ/πάθεια/ αρηριοπάθεια άκρων 55 θυρωρός
1409 5,7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική/ διαταραχές της διάθεσης 48 ιδ.υπάλληλος
1410 2 μη Hodgkin λέμφωμα 56 οικοδόμος
1411 7,12 αρτηρ.υπέρτ./ ενοχλήματα οσφυαλγίας 54 καθαρίστρια
1412 2 νεόπλασμα ουροδόχου κύστεως 58 λογιστής
1413 2 Ca ορθού 56 κορνιζοποιός
1414 7,8 ΠΕΜ/ αρτηρ.υπέρταση/ μέτρια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 60 ελαιοχρωματιστής
1415 5 ψυχωσική συνδρομή 31 ιδ.υπάλληλος
1416 7 βαλβιδοπάθεια/ κολπική μαρμαρύγη 48 οικοδόμος
1417 2 Ca πρωκτού 49 εργάτης
1418 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 58 κλιβανιστής
1419 7 επαναγγείωση 60 εργάτης
1420 6 κρίσεις "Ε" 41 εργάτης
1421 7 βαλβιδοπάθεια 50 ηλεκτροσυγκολητής
1422 2 Ca λάρυγγος 53 αρτεργάτης
1423 5 συναισθηματική ψύχωση 22 ιδ.υπάλληλος
1424 2 οξεία μυελογενής λευχαιμία 45 εφαρμοστής
1425 2 Ca πνευμόνος 67 εργάτρια
1426 10 ΧΝΑ 59 οικοδόμος
1427 3,6,7 βαρεία διαβητική αμφ/πάθεια, πολυνευρπάθεια/ αγγειοπάθεια/ σακχ.διαβήτης 50 διευθύνων σύμβουλος
1428 7 αορτο.παράκαμψη/ στεφ.νόσος 52 επιπλοποιός
1429 2 Ca ήπατος 56 ιδ.υπάλληλος
1430 7 επαναγγείωση 48 οικοδόμος
1431 2,5 καταθλιπτική αντίδραση/ Ca μαστού 35 ιδ.υπάλληλος
1432 12 οσφυοϊσχιαλγία 48 ιδ.υπάλληλος
1433 7 υπολειμματική ισχαιμία/ στηθάγχη 54 ιδ.υπάλληλος
1434 11 ψωρίαση 58 μάγειρας
1435 7 στένωση αορτικής βαλβίδας 46 γαζώτρια



1436 1 AIDS 43 οικοδόμος
1437 7 επαναγγείωση 52 οδηγός
1438 7 επαναιμάτωση του μυοκαρδίου 52 υποδηματοεργάτης
1439 7 επαναιμάτωση του μυοκαρδίου 65 οικοδόμος
1440 2 Ca προστάτου 51 ελαιοχρωματιστής
1441 7 μυοκαρδιοπάθεια αλκοολικής αιτιολογίας 50 μηχανικός  
1442 7 επαναγγείωση 51 νοσοκόμος
1443 7 ΠΕΜ 63 πωλητής λαϊκών αγορών
1444 7 παλαιό Non Q έμφραγμα μυοκαρδίου/ αορτοστ.παράκαμψη 60 οικοδόμος
1445 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 55 οδηγός
1446 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 εργάτης
1447 7 ΠΕΜ/ αγγειοπάθεια/ στηθάγχη 48 αγγειοπλάστης
1448 7,8 χρόνια βρογχίτης/ στεφ.νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 52 οικοδόμος
1449 7 στεφανιαία νόσος 63 τεχνίτης μηχανημάτων
1450 6,7,8,12 βαρηκοϊα/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ χρόνια βρογχίτιδα/ στηθάγχη 57 ελασματουργός
1451 7 υπερτασική καρδιοπάθεια 57 μονώσεις οικοδομών
1452 7 επαναγγείωση 50 πρεσσαδόρος
1453 5 διαταραχές συμπεριφοράς 33 βοηθός οδηγού
1454 5 προγεροντική ανία 57 εργάτης
1455 2 Ca στόματος 52 οδηγός
1456 6 οφθαλμική πάθηση 56 οδηγός
1457 7,12 οσφυαλγία/ στηθάγχη 68 γραμματέας
1458 5 χρόνια σχιζοφρένεια 42 εργάτης
1459 3,6 σακχ.διαβήτης/ βαρηκοϊα 51 εργάτης
1460 8,12 οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια/ σκολίωση 48 εργάτης
1461 2 Ca πνευμόνος 39 τεχνικός
1462 8 ΧΑΠ 58 ελαιοχρωματιστής
1463 2 γλοιοβλάστωμα Grade III 56 μάγειρας
1464 6 σπαστικοατοξική συνδρομή στα πλαίσια εγκεφαλομυελίτιδας 48 πωλήτρια
1465 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια-καρδιακή ανεπάρκεια 44 καθαρίστρια
1466 7 επαναγγείωση 57 οικοδόμος
1467 12 πολυμυελίτης/ αρχόμενες αρθριτικές εκδηλώσεις/ οσφυαλγία 50 μηχανουργός
1468 5,6 οπισθοβολβική νευρίτιδα/ πρακτικά τυφλή/ πυραμιδική συνδρομή/ αισθητικές διαταραχές36 εργάτρια
1469 7 στεφανιαία νόσος 63 υποδηματοποιός
1470 3,12 οστεοαρθρίτης/ παχυσαρκία 44 εργοδηγός
1471 5 σχιζοφρενική διαταραχή παρανοϊκού τύπου 50 θεραπαινίδα



1472 3,6,7,12 φλεβική ανεπάρκεια/ βαρηκοϊα/ παχυσαρκία/ οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις 48 εργάτρια
1473 7 στεφανιαία νόσος 54 ελαιοχρωματιστής
1474 2 Ca στομάχου 41 φωτομοντέλο
1475 6 αφασία εκπομπής και πυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ ζαχαροπλάστης
1476 6 κρίσεις "Ε" 51 εργάτρια
1477 12 ΟΑ ισχίου/ οσφυαλγία 57 οικοδόμος
1478 5 σχιζοφρενική ψύχωση 39 σερβιτόρος
1479 7 ΠΕΜ 53 οικοδόμος
1480 5,7 καταθλιπτική συνδρομή/ στηθάγχη 50 οδηγός
1481 7 κιρσορραγίες/ πύλαια υπέρταση 61 μηχανικός
1482 6 κρίσεις "Ε"/ μείωση οπτικής οξύτητας 45 αρχιτεχνίτης
1483 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια-καρδιακή ανεπάρκεια εργάτης
1484 3,7 πυλαία υπέρταση λόγω χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας/ σακχ.διαβήτης 45 επιπλοποιός
1485 4,9 διαταραχές ηπατικής λειτουργίας/ ομόλυτη Β μεσογειακή αναιμία 33 ιδ.υπάλληλος
1486 2 Ca μαστού 55 οικιακή βοηθός
1487 2 Ca πνευμόνος 58 οικοδόμος
1488 2 Ca στομάχου 51 ιδ.υπάλληλος
1489 2 Ca παχέως εντέρου 56 ιδ.υπάλληλος
1490 5 αρχόμενο οργανικό ψυχοσύνδρομο 52 υδραυλικός
1491 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 οικοδόμος
1492 2,7,8 ΠΕΜ/ ΧΑΠ/ Ca πνεύμονος 63 κρεοπώλης
1493 7,8,12 νόσος Dupuytren/ στεφ.νόσος/ ελαφρά βρογχίτης 58 εργάτης
1494 2 χρόνια λεμφογενή λευχαιμία 57 ιδ.υπάλληλος
1495 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 53 εργάτης
1496 6 αιμορραγικού τύπου ΑΕΕ 54 εργατοτεχνίτης
1497 1 AIDS 49 ιδ.υπάλληλος
1498 5,6,12 καταθλιπτική συνδρομή αντιδραστικής αρχής/ οφθαλμική πάθηση/ οσφυαλγία 49 γαζώτρια
1499 7 στεφανιαία νόσος 59 οδηγός
1500 7 στηθαγχικό σύνδρομο/ αρτηριοπάθεια 63 οικοδόμος
1501 3,6,12 σακχ.διαβ./ οφθαλμική πάθηση/ οσφυοϊσχιαλγία 62 ηθοποιός
1502 2,12 ΟΑ γονάτων/ Ca μαστού 61 καθαρίστρια
1503 2 Ca ρινοφάρυγγα 56 οδηγός
1504 6,7 θρομβοφλεβίτιδα/ οφθαλμική πάθηση 43 γαζώτρια
1505 7 έμφρ.μυοκαρδίου/ στεφαν.νόσος 43 σερβιτόρος
1506 10 ΧΝΑ 35 πωλήτρια
1507 5 μείζων κατάθλιψη  44 εργάτρια



1508 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 εμποροϋπάλληλος
1509 2 Ca στομάχου 54 ιδ.υπάλληλος
1510 5 οριακή ψύχωση μετα καταθλιπτικών στοιχείων 50 εργάτρια
1511 5 ψυχαναγκαστική διαταραχή 60 ιδ.υπάλληλος
1512 5,12 αγχώδης καταθλιπτική διαταραχή/ οσφυαλγία 49 λαντζέρα
1513 5,12 ψωριασιακή αρθρίτιδα/ αγχώδης νεύρωση 50 οικοδόμος
1514 2,5 αστροκύττωμα κροταφικού εγκεφαλικού λοβού/ αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις 33 βιβλιοδέτης
1515 5 ψυχωσική συνδρομή 29 οικοδόμος
1516 6,7 χρόνια νευρωγενής βλάβη μετά από κήλη μεσασπονδλιου δίσκου/ φλεβική ανεπάρκεια 45 καθαρίστρια
1517 2 αφαίρεση μηνιγγιώματος 58 εργάτης
1518 7 στηθαγχική συνδρομή 54 συντηρητής μηχανικός
1519 3,6,8,12 σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας/ ΟΑ γονάτων/ σακχ. Διαβήτη/ οφθαλμική πάθηση 62 οδηγός
1520 6 οφθαλμική πάθηση 43 βιβλιοδέτης
1521 11 δερματομύοσίτης ανατομοπαθολογικώς επιβεβαιωθείσα 55 πωλητής
1522 12 δυσχέρεια βαδίσεως και αταξία σε πλαίσια συνδεδιασμένης δεσμικής προβολής 50 ιδ.υπάλληλος
1523 3,7,8 ΠΕΜ/ σακχ.διαβ./ αποφρακτική αρτηριοπάθεια/ περιοριστική πνευμονοπάθεια 56 ζαχαροπλάστης
1524 2 Ca ουροδόχου κύστεως 59 μηχανικός
1525 12 ολική αρθροπλαστική/ ΟΑ ισχίου 60 τορναδόρος
1526 5 σχιζοφρενική διαταραχή παρανοϊκού τύπου 35 εργάτρια
1527 6 πιθανή απομυελινωτική νόσο με ήπια νευρολογική σημειολογία 37 δασκάλα
1528 3,6,7,10 αποδράμον ΑΕΕ/ αρτηρ.υπέρταση/ σακχ.διαβ./ισχαιμική καρδιοπάθεια/ ΧΝΑ 64 οδηγός
1529 6 κρίσεις "Ε"/ βαρηκοϊα 42 σερβιτόρος
1530 5 αρχόμενη προγεροντική άνοια 57 καθαρίστρια
1531 2 οξεία λευχαιμία 43 εργάτρια
1532 7,12 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική/ ρευματοειδής αρθρίτιδα 62 ιδ.υπάλληλος
1533 2,6 χειρ/θεν μηνιγγίωμα κρανίου/ κρίσεις "Ε" 49 πωλητής λαϊκών αγορών
1534 2 Ca μαστού 59 εργάτρια
1535 8,12 καλπαστικό βάδισμα/ εκφυλιστικές αλλοιώσεις ΟΜΣΣ/ χρόνια βρογχίτης 54 πυροσβέστης
1536 7,8 πνευμονικό εμφύσημα, αναπνευστική ανεπάρκεια/ αρτηρ.υπέρταση 61 κόπτης ενδυμάτων
1537 2 οξεία μυελογενή λευχαιμία 59 πωλήτρια
1538 7,8 πνευμονική TBC/ ΠΕΜ 42 εργάτης
1539 7 έμφρ.μυοκαρδίου/ αορτ.παράκαμψη 51 στιλβωτής επίπλων
1540 2,6 παρεγκεφαλιδική σημειολογία/ Ca προστάτου 52 οικονομολόγος
1541 3,7,12 ΠΕΜ/ τοξική βρογχοκήλη/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 56 οικοδόμος
1542 7,12 αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ στεφαν.καρδιοπάθεια 62 εργάτης
1543 7 στηθαγχική συνδρομή 60 εργάτης



1544 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια-καρδιακή ανεπάρκεια 58 οδηγός
1545 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 52 πωλητής
1546 2 ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 61 θυρωρός
1547 5 χρονίσασα υποτροπιάζουσα κατάθλιψη 55 καθαρίστρια
1548 7,8 καρδιακή ανεπάρκεια/ ΧΑΠ 50 ψήστης
1549 10 ΧΝΑ 51 υπάλληλος
1550 7,12 αυχεναλγία-οσφυαλγία/ αρτηρ.υπέρταση 63 πωλητής
1551 5,7,10 αγγειοπάθεια/ απόφραξη νεφρικής λειτουργίας/καταθλιπτική αντίδραση 57 οδηγός
1552 2 Ca πνευμόνος 46 οδηγός
1553 12 ΟΑ ισχίου 43 γαζώτρια
1554 7 υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια 51 υποδηματοποιός
1555 7 στεφανιαία νόσος 58 οικοδόμος
1556 6 νόσος Charcot 57 τραπεζοϋπάλληλος
1557 6,9 εμαγγείωμα ήπατος/ αμφι/πάθεια-νευροπάθεια λόγω σακχ.διαβήτη 38 εργάτρια
1558 12 ρευματοειδής αρθρίτιδα 45 οδηγός
1559 7 ήπιο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος/ στηθάγχη 57 φύλακας
1560 6,12 κρίσεις "Ε"/ οσφυοϊσχιαλγία 50 τραπεζοκόμος
1561 5,8 παρανοϊκή διαταραχή πιθανόν νόσο Parget/ ΧΑΠ 58 χειριστής γερανών
1562 5 ψυχωσική συνδρομή 37 φύλακας
1563 7 στεφανιαία νόσος 50 μηχανοξυλουργός
1564 8,9 χρόνια βρογχίτιδα/ αλκοολική ηπατοπάθεια 56 εργάτης
1565 5,6,7,8,12 κολπική μαρμαρύγη/ενοχλήματα οσφυαλγίας-γαναλγίας/ οφθαλμική πάθηση/χρόνια βρογχίτης/ αγχώδεις νευρωσικές εκδηλώσεις55 ηλεκτροσυγκολητής
1566 2 Ca λάρυγγος 57 οικοδόμος
1567 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 61 νυχτοφύλακας
1568 7,13 κολπική μαρμαρύγη/ βουβωνοκήλη 55 τυπογράφος
1569 3,5 μικτή υποστροφική ψύχωση/ σακχ.διαβήτη 62 υποδηματοποιός
1570 5 ψυχωσική συνδρομή 51 οικοδόμος
1571 7 έμφρ.μυοκαρδίου/ αορτ.παράκαμψη 58 ηλεκτρολόγος
1572 7 ενοχλήματα εκ της κεφαλής συνέπεια ρήξεως ανευρίσματος της αναστοματικής αρτηρίας57 υδραυλικός
1573 7,12 ανεπάρκεια αορτής/ αρτηρ.υπέρταση/ κολπική μαρμαρύγη/ οσφυαλγία 70 εμπορικός αντιπ/πος
1574 7,8 αγγειοπάθεια/ αποφρακτική πνευμονοπάθεια 69 πλασιέ
1575 8 ΧΑΠ/ αναπνευστική ανεπάρκεια 67 εργάτης
1576 5,7,12 χρονίσασα καταθλιπτική διατατραχή/ αρτηρ.υπέρταση/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 56 οικοδόμος
1577 4 διαβητική γάγγραινα 55 σερβιτόρος
1578 4,8,12 ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα/ οστεοπόρωση ΣΣ/ περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια57 γαζώτρια
1579 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 48 πωλήτρια



1580 7,12 οστεομυελίτιδος μεταταρσίων/ καρδιακή ανεπάρκεια 52 λογιστής
1581 7 στηθαγχική συνδρομή 49 εμποροϋπάλληλος
1582 3,7 σακχ.διαβήτη/ αορτοστ.παράκαμψη 60 ιδ.υπάλληλος
1583 12 ολική αρθροπλαστική 56 αρτεργάτης
1584 7 στηθαγχικό σύνδρομο 51 τορναδόρος
1585 6 οφθαλμική πάθηση 54 ιδ.υπάλληλος
1586 5 μανιοκαταθλιπτική ψύχωση 60 εργάτρια
1587 6 συνδρομή Guillain-Barre (πολυριζονευρίτιδα) 25 τυπογράφος
1588 12 ΟΑ γόνατος (μετατραυματική) 48 ηλεκτροσυγκολητής
1589 9,12 ενοχλ.αυχεναλγίας-οσφυαλγίας/ φορέας ηπατίτιδος Β 49 γαζώτρια
1590 5 ψυχωσική συνδρομή 38 εργάτης
1591 3,6,12 σύνδρομο Meniere/ αυχεναλγία-οσφυαλγία/ ΟΑ ισχίου/ ήπιος σακχ.διαβήτης 47 ηλεκτρονικός
1592 6 πρακτικά τυφλός 52 αρχιεργοδηγός
1593 7 κολπική μαρμαρύγη 42 πωλητής
1594 5 βαρεία ιδιοψυχαναγκαστική νεύρωση 66 εργάτης 6η Α.Υ.Ε.
1595 7 ΠΕΜ 62 οικοδόμος
1596 7 αρτηριοπάθεια/ αρτηρ.υπέρταση 57 σερβιτόρος
1597 5 μείζων κατάθλιψη  55 εργάτρια
1598 7,8,12 χρόνια βρογχίτης/ φλεβική ανεπάρκεια/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 48 ηλεκτροσυγκολητής
1599 2 Ca λάρυγγος 56 μαρμαράς
1600 2 υψηλής κακοήθειας γλοίωμα/ πολύμορφο γλοιωβλάστωμα 37 πωλητής
1601 5 υποστροφική μικτή ψύχωση 56 ηλεκτροσυγκολητής
1602 7 άρτηρ.υπέρταση/ στηθαγχική συνδρομή 43 ιδ.υπάλληλος
1603 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 54 λογιστής
1604 5,7 χειρ/θεν ανεύρισμα ιγνιακής αρτηρίας/ αγχώδεις εκδηλώσεις 59 λαχειοπώλης
1605 6 επιληπτική προσωπικότητα/ κρίσεις "Ε" 45 καθαριστής
1606 7 αρτηρ.υπέρτ./ κολπική μαρμαρύγη/ χωλότητα κάτω άκρων λόγω αρτηριοπάθειας 62 θυρωρός
1607 7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική 58 φλογοχειριστής
1608 5,8,12 καταθλιπτική συνδρομή/ ΟΑ γονάτων/ αλεργικό άσθμα 42 ΟΑ υπάλληλος
1609 8,9,12 χρόνια βρογχίτιδα/ ενοχλ.αυχεναλγίας-οσφυαλγίας/ χρόνια παγκρεατιτιδα 51 φύλακας
1610 5,12 οσφυαλγία/ χρονίσασα ψυχωσικές εκδηλώσεις 48 φαρμακοϋπάλληλος
1611 2 γαστρεκτομή λόγω Ca 57 ξενοδοχοϋπάλληλος
1612 5 συναισθηματική διαταραχή 36 ιδ.υπάλληλος
1613 2 λέμφωμα τύπου Hodgkin 33 εργάτρια
1614 2 Ca μαστού 49 καθηγήτρια
1615 7 αρτηρ.υπερτ./επαναγγείωση 56 διευθυντής εργοστασίου



1616 6 κρίσεις "Ε" 23 ιδ.υπάλληλος
1617 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 53 οικοδόμος
1618 5 ψυχωσική συνδρομή 33 εργάτης
1619 7 αιτιάσεις εκτός κεφαλής επί χειρ/ντος ανευρίσματος εγκεφαλικής αρτηρίας 43 εργάτρια
1620 7,12 αρτηρ.υπέρτ./ κήλη μεσοσπονδυλιου δίσκου 57 εργάτης
1621 5 κατάθλιψη 35 υπάλληλος
1622 3,5,9 ινσουλιν.σακχ.διαβητης/ χρονια ηπατίτιδα C/ καταθλιπτική συνδρομή 39 οικοδόμος
1623 7 επαναγγείωση 53 σιδεράς
1624 6,8,12 βρογχικό ασθμα/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοία 50 φλογοχειριστής
1625 5 καταθλιπτική συνδρομή 44 καθαρίστρια  
1626 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 55 σερβιτόρος
1627 8 βρογχικό ασθμα 42 γαζώτρια
1628 13 χρονίσασα ριζίτης 53 εργάτρια
1629 6,8 χρόνια μικτου τύπου πνευμονοπάθεια/ χρονίζουσα ριζίτης 48 φλογοχειριστής 7η Α.Υ.Ε.
1630 2 Ca πνευμόνος 62 οδηγός
1631 8,11,12 διάχυτη ψωρίαση/ οσφυαλγία/ χρόνια βρογχίτιδα 46
1632 5 κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία 42 ιδ.υπάλληλος 8η Α.Υ.Ε.
1633 2,9 χρόνια ενεργό ηπατίτιδα/ μικροκυτταρικό Ca 43 οικοδόμος
1634 1 AIDS 52 εργάτης
1635 3,5 ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση/σακχ.διαβήτη/παχυσαρκία 28 εργάτης
1636 6 ημιπληγία,ημιπάρεση 61 νοσοκόμα
1637 6 τετραπληγία 44 ιδ.υπάλληλος
1638 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 49 τεχνήτρια
1639 2 γενικευμένο καρκίνωμα κοιλίας 57
1640 1 AIDS 38
1641 3,6,7 ημιπληγία/ σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση 48 υφάντρια
1642 6 ημιπληγία με αφασική διαταραχή 58 οικοδόμος
1643 2 Ca λάρυγγος 58 ιδ.υπάλληλος
1644 3,6 ημιπληγία επι εδάφους ΑΕΕ/ σακχ.διαβήτης 60 ιδ.υπάλληλος
1645 6 τετραπαρετική συνδρομή λόγω ΑΕΕ 54 μοδίστρα
1646 6 βαρεία τετραπάρεση με κινητικοαισθητικές διαταραχές 50 ιδ.υπάλληλος
1647 6 κρίσεις απώλειας συνειδήσεως/ σπαστική τετραπάρεση 44
1648 2 Ca ωοθηκών 42 υπάλληλος
1649 2 Ca νεφρού 48 φύλακας
1650 2 Ca μαστού 60 οδηγός
1651 5,6 κληρονομική πολυνευροπάθεια/ βαρεία εξωπυραμιδική συνδρομή με έκπτωση νοητικών λειτουργιών49 ιδ.υπάλληλος



1652 2 Ca ωοθηκών/ Ca λάρυγγος 60 καθαρίστρια
1653 6,9 αλκοολισμός με ηπατική ανεπάρκεια/ βαρεία πυραμιδική συνδρομή 61 φύλακας
1654 6 τετραπαρετική συνδρομή συνέπεια υποτροπής χειρ/σας μεταστατικής εστίας ΑΜΣΣ από Ca νεφρού63 παρκαδόρος
1655 6 σπαστική παραπληγία 49 σωληνουργός
1656 6 ημιπληγία και αφασικές διαταραχές 64 οικιακή βοηθός
1657 2 Ca σαλπιγγος 59 δακτυλογράφος
1658 1 AIDS 40 ιδ.υπάλληλος
1659 6 ημιπληγία απότοκος ΑΕΕ 67 οικοδόμος 10η Α.Υ.Ε
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1 2 Ca μαστού 60 γαζώτρια
2 6 πυραμιδική συνδρομή σε έδαφος αγγειτιδας 57 ιδ.υπάλληλος
3 2 Ca στομάχου 48 ξεναγός
4 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή
5 5,9 χρόνιος αλκοολισμός/ ηπατική δυσλειτουργία 59 διευθυντής παραγωγής κινηματογράφου
6 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 69 εργάτρια 10η Α.Υ.Ε.
7 6 πυραμιδική συνδρομή μετά αφασικών διαταραχών 63 ράπτης
8 3,7 ακρωτηριασμός λόγο αποφρακτικής αρτηριοπάθειας/ στεφ.νόσος/ ινσουλιν.σακχ.διαβήτης55 μάγειρας
9 5 σχιζοφρενική ψύχωση παρανοϊκού τύπου 32 οικοδόμος 9η Α.Υ.Ε.

10 10 τελικό στάδιο ΧΝΑ 66 οικοδόμος
11 8 ΧΑΠ 58 έμπορος
12 6 ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια 58
13 2 Ca νεφρού 59
14 2 Ca στομάχου 60 υπάλληλος
15 6,12 πολυεμφρακτική εγκεφαλοπάθεια/ συνδρομο στελέχους-δυσκοπάθεια 61 ιδ.υπάλληλος
16 5 ψυχωσική συνδρομή  28 υπάλληλος
17 2 χειρ/θεν γλοίωμα με κρίσεις απώλειας συνειδήσεως 45 εργάτης 8η Α.Υ.Ε.
18 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 οικοδόμος
19 9 κίρρωση ήπατος αλκοολικής αιτιολογίας 49 εργάτης
20 5,7,10 ΧΝΑ/ καρδιακή ανεπάρκεια/ μανιοκαταθλιπτική συνδρομή 60 ιδ.υπάλληλος
21 2,6 κρίσεις "Ε"/ χειρ/ντος γλοιώματος βρεγματοτοικού λοβού 44 εργάτης
22 5 χρόνιος αλκοολισμός/ ψυχικές διαταραχές/ βαρεία αλκοολική πολυνευροπάθεια 42 εργάτης
23 2 Ca παχέως εντέρου 58 οικοδόμος
24 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 53 μηχανικός
25 7,12 ισχαιμία/ μετρίου βαθμού ΟΑ ισχίος/ αυχενικό συνδρομο-οσφυαλγία 64 εισπράκτορας
26 7 στένωση μητροειδούς βαλβίδος/κολπική μαρμαρύγη 54 ψήστης
27 12 πεταλεκτομή ΟΜΣΣ 57 εργάτρια
28 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη/ αρτηρ.υπέρταση 60 επιπλοποιός
29 3,6 σακχ.διαβήτης/ διαβητική αμφ/θεια υποστρώματος/ περιφερική πολυνευροπάθεια 38 εργάτης
30 7 ΠΕΜ 49 οδηγός
31 7,8,10 ανεπάρκεια αορτής και μητροειδούς/ χειρ/θεν νεφρολιθίαση/ ΧΝΑ/ ΧΑΠ 58 εργάτης
32 6,12 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή συνέπεια ΑΕΕ/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 64 ιδ.υπάλληλος



33 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 50 εργάτης
34 3,7 σακχ.διαβήτης/ επαναγγείωση 55 ζαχαροπλάστης
35 7 στηθάγχη 50 οικοδόμος
36 7 αντικατάσταση βαλβίδας 61 οικοδόμος
37 12 χονδροπάθεια του μηριαίου κονδύλου/ αυχενικό σύνδρομο/ χρόνια οσφυαλγία τεχνικός υπάλληλος
38 11 αλεργική δερματίτιδα εξ'επαφής 47 οικοδόμος
39 6 παρεγκεφαλιδική συνδρομή 33 ιδ.υπάλληλος
40 12 οσφυοϊσχιαλγία 45 οδηγός
41 10 ΧΝΑ 48 ξενοδοχοϋπάλληλος
42 7 παλαιά επαναγγείωση 64 θυρωρός
43 2 γαστρεκτομή λόγω λεμφώματος υψηλής κακοήθειας/ Ca μαστού 49 γαζώτρια
44 5,12 συναισθηματική διαταραχή δυσθυμικού τύπου/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 51 ναυπηγός
45 5 συναισθηματική διαταραχή , καταθλιψη 43 γαζώτρια
46 3,7,8 ανεπάρκεια μητροειδούς/ πνευμονική υπέρταση/ σακχ.διαβήτης 62 εκδοροσφαγέας
47 5 κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία 46 εργάτης
48 8 ΧΑΠ/ πνευμονικό εμφύσημα 60 ξυλουργός
49 6 οφθαλμική πάθηση 64 οικιακή βοηθός
50 5 αλκοολική ψύχωση 61 εργάτης
51 7 έμφραγμα μυοκ./ αγγειοπλαστική 57 τυπογράφος
52 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 54 πλασιέ
53 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 50 εφαρμοστής
54 2 Ca ωοθήκης/ Ca παχέως εντέρου 55 γαζώτρια
55 5 ψυχωσική συνδρομή 43 βοηθ.λογιστή
56 5,8,12 ΧΑΠ/ αυχεναλγία,οσφυαλγία/ αγχώδης νεύρωση 56 χειριστής
57 5 καταθλιπτική συνδρομή 56 εργάτης
58 10 ΧΝΑ 50 ιδ.υπάλληλος
59 7 στεφανιαία νόσος ξυλουργός
60 6,12 οσφυοϊσχιαλγία/ οφθαλμική πάθηση 59 καθαρίστρια
61 5 σχιζοφρενική διαταραχή 40 καθαρίστρια
62 6 αστασία,αβασία μορφή παραπαρέσεως 32 οδηγός
63 5 μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο 49 καθαρίστρια
64 5,12 βαρία οΑ ισχίου/ πολυνευροπάθεια επί εδάφους κατάχρησης οινοπνευματοδών 51 βιβλιοδέτης
65 7 έμφραγμα μυοκ./ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 64 σκηνοθέτης
66 2 αφαιρεθεν μελάνωμα κάτω άκρου 53 καθαρίστρια
67 7 ανεύρισμα πρόσθιας αρτηρίας 50 υπάλληλος
68 1 AIDS 42 νοσοκόμος



69 5 ψυχωσιόμορφες εκδηλώσεις 43 εργάτης
70 2,5 αγχώδης καταθλιπτική αντίδραση/ ca μαστού 59 λαντζέρα
71 7 ισχαιμία/ στεφαν.νόσος λογιστής
72 7,12 ΠΕΜ/ ισχαιμία/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 60 πωλητής λαϊκών αγορών
73 7 υπερτασική καρδιοπ./ κολπική μαρμαρύγη 48 οικοδόμος
74 5 χρόνια ψύχωση 49 εργάτης
75 2 Ca πνεύμονα τεχνικός  
76 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 58 πωλήτρια
77 2 Ca πνεύμονα 49 κρεοπώλης
78 2 Ca ωοθηκών 50 υπάλληλος
79 3,5,12 παχυσαρκία/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ αγχώδεις εκδηλώσεις 46 φλογοχειριστής
80 5,8 κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία/ σύνδρομο καρδιολιπίνης με πολλαπλά πνευμονικά έμφρακτα44 ιδ.υπάλληλος
81 7 αρτηρ.υπέρταση/ στεφανιαία νόσος 52 οικιακή βοηθός
82 5 συναισθηματική ψύχωση 34 δημοσιογράφος
83 6,12 οσφυοϊσχιαλγία/ΟΑ γονάτων/ βαρηκοϊα/ οφθαλμική πάθηση 67 γαζώτρια
84 5 υποστροφική μελαγχολία 55 καθαρίστρια
85 2 Ca ωοθηκών και Ca τραχήλου μήτρας 46 ΟΑ ιπτάμενη
86 5,7 στηθαγχική συνδρομή/ αρτηριακή υπέρταση/ χρόνιος αλκοολισμός-αλκοολική ψύχωση 50 θυρωρός
87 7,8 χρόνια βρογχίτης/ επαναγγείωση 58 οικοδόμος
88 7 ενοχλήματα οσφυαλγίας/ νόσος Raynaud 43 γαζώτρια
89 7,10,12 νεφρεκτομή/ ενοχλήματα οσφυαλγίας/ σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος 55 νοσοκόμα
90 2 Ca μαστού 35 πωλήτρια
91 7 ακρωτηριασμός λόγο αποφρακτικής αρτηριοπάθειας-γάγγραινας 53 οδηγός
92 6 πρακτικά τυφλός 62 ελεκτής
93 3,5,7,8,12 ΧΑΠ/ πολυωζώδης βρογχοκήλη/ οσφυοϊσχιαλγία/ σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος/ αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις66 θυρωρός
94 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 36 μάγειρας
95 6,8,12 χειρ/ντος συνδέσμου γόνατος/ χρόνιο γλαύκωμα/ βρογχικό άσθμα 53 μηχανικός
96 7 στηθάγχη 65 ιδ.υπάλληλος
97 6 βαρεία ημιπληγία σπαστικού τύπου 39 εργάτης
98 3,6,7 στηθαγχική συνδρομή/σακχ.διαβήτης/ διαβητική αμφ/πάθεια 53 εργάτρια
99 5,6 νοητική καθυστέρηση/ οφθαλμική πάθηση 48 αρτεργάτης

100 5,6 βαρηκοϊα/καταθλιπτική συνδρομή αντιδραστικής αρχής 52 νοσηλεύτρια
101 2,7 αγγειοπλαστική/ Ca μαστού 60 εργάτρια
102 6,12 μυική αδυναμία/ οφθαλμική πάθηση 40 ξυλουργός
103 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 οικοδόμος
104 5 ψυχωσική συνδρομή 46 μηχανικός



105 5 νόσος Alzheimer 56 εργάτρια
106 7 στεφανιαία νόσος 62 μοδίστρα
107 3,6,8 απομυελυνωτική νόσο με ήπια νευρολογικη σημειολογία/ σακχ.διαβήτη/ αλλεργική βρογχίτιδα49 υπάλληλος
108 6,7 πυραμιδική σημειολογία λόγο ΑΕΕ/ φλεβική ανεπάρκεια/ αρτηρ.υπέρταση 62 θυρωρός
109 7 επαναγγείωση 55 αποθηκάριος
110 5 σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 52 καθηγητής
111 5,7,12 ενοχλήματα εκ τησ ΣΣ/ φλεβική ανεπάρκεια/ αγχώδης νεύρωση ?
112 5 καταθλιπτική συνδρομή 48 εργάτης
113 6,7 αρτηρ.υπέρτ./οφθαλμική πάθηση 45 χειρίστρια Η/Υ
114 10 αγγειοσκληρυντική εγκεφαλοπάθεια με έκπτωση νοητικών λειτουργιών/αρτηρ.υπερτ. 56 εργάτης
115 12 μυική δυστροφία άνω άκρων 57 μάγειρας
116 2 κολεκτομή λόγω Ca 36 τεχνίτης
117 2 Ca μαστού ξενοδοχοϋπάλληλος
118 6,12 οσφυοϊσχιαλγία/ οφθαλμική πάθηση 60 οικοδόμος
119 2 γαστρεκτομή λόγω αδενο Ca 45 ιδ.υπάλληλος
120 6,9 αφαίρεση πολυποδα εκ παχέως εντέρου-εκτεταμένη κολεκτομή/ οφθαλμική πάθηση 54 κόπτης κρεοπωλείου
121 7 στηθάγχη/στεφα.νόσος 55 οικοδόμος
122 5,6 αριστερα πυραμιδική συνδρομή/συναισθηματική διαταραχή καταθλιπτικού τύπου 42 λογίστρια
123 7,12 οσφυοϊσχιαλγία/ ΟΑ γνάτων/ αρτηρ.υπερταση 50 εργάτρια
124 2,10 πολλαπλού μυέλωμα/ΧΝΑ 48 εργάτης
125 4,5 βαρεία μετωπική συνδρομή/ διαταραχές συμπεριφοράς/ ξηρά γάγγραινα κάτω άκρων 40 λουστραδόρος
126 2,6 χρόνια μυελογενή λευχαιμία/ καθολικό λεύκωμα κερατοειδούς 45 οικοδόμος
127 2 Ca παχέως εντέρου 44 εργοδηγός
128 5 ψυχωσική συνδρομή 38 κόφτης
129 3,7,8 ινσουλιν.σακχ.διαβήτης/στηθάγχη/χρόνια βρογχίτης 54 οικοδόμος
130 6,12 σπονδύλωση ΟΜΣΣ/οφθαλμική πάθηση 62 σοβατζής
131 7 αγγειοπλαστική στεφαν.καρδιοπάθεια 59 οδηγός
132 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος 61 καθαρίστρια
133 5,12 υποτροπιάζουσα κατάθλιψη/ περιαρθρίτιδα 42 καθαρίστρια
134 3,5,7 σακχ.διαβητης/αρτηρ.υπερταση/διπολική συναισθηματική διαταραχή 51 καθαρίστρια
135 3,7,8 στηθάγχη προσπάθειας/χρόνια βρογχίτης/σακχ.διαβήτης 58 σιδεράς
136 7 στεφανιαία νόσος 64 εργάτρια
137 7 χειρ/κη αρτηριακή απόφραξη 46 οδηγός
138 5 σχιζοφρένεια αδιαφοροποιητου τύπου 47 ξυλουργός
139 12 ολική αρθροπλαστική ισχίου 57 καθαρίστρια
140 2 Ca παχέως εντέρου 45 πωλήτρια



141 7,12 στηθαγχική συνδρομή/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 57 λογιστής
142 5,8 νόσος Alzheimer/ αναπνευστική ανεπάρκεια 67 ?
143 5 σχιζοσυναισθηματική ψύχωση 53 καθαρίστρια
144 8,12 οσφυαλγία/ περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια-αναπνευστική ανεπάρκεια 38 λουστραδόρος
145 6 απομυελινωτική νόσος 27 ιδ.υπάλληλος
146 7 μεσοκολπική επικοινωνία 57 υπάλληλος
147 7 επαναγγείωση 53 διευθ. Ξενοδοχείου
148 7 χειρ/θεν ανεύρισμα κολπικής αορτής 62 μηχαν.πλοίων
149 6 κρίσεις "Ε" 50 εργάτης
150 6 διαταραχές μνήμης επί χειρ/ντος πρόσφατου υδροκεφαλου 41 εργάτης
151 7 επαναγγείωση 53 ελαιοχρωματιστής
152 2 Ca ορθού 61 ιδ.υπάλληλος
153 6,7 ΠΕΜ/ υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή συνεπεια παλαιού ΑΕΕ 60 εφαρμοστής
154 3,5,6,12 παχυσαρκία/ δυσθιμική διαταραχή/οσφυαλγία/ οφθαλμική πάθηση 59 καθαρίστρια
155 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 αποθηκάριος
156 12 δυσχέρεια βαδίσεως επί ολικής αρθροπλαστικής ισχίων 51 εργάτρια
157 1 AIDS 39 οικοδόμος
158 12 ολική αρθροπλαστική ισχίων/ ενοχλ.οσφυαλγίας 45 εργάτρια
159 7 πρόσφατο non Q γμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία νόσος 48 οικοδόμος
160 3,6,12 ινσουλιν.σακχ.διαβήτης/ διαβητική αμφ/θεια/ ενοχλ. Αυχεναλγίας 35 ελαιοχρωματιστής
161 12 αστάθεια βαδίσεως επι εδάφους εγκεφαλικής ατροφίας 57 υπάλληλος
162 2 Ca παχέως εντέρου 56 ?
163 7 ΠΕΜ/ αποφρακτική αρτηριοπάθεια 49 δασοπυροσβέστης
164 5 χρονίσασα διπολική διαταραχή 52 εργάτης
165 5 σχιζοφρενική διαταραχή παρανοϊκού τύπου 49 εργάτρια
166 7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική 50 οδηγός
167 2 Ca πνεύμονα 55 πωλήτρια
168 5,6,12 αγχώδεις διαταραχή/ κρίσεις "Ε"/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 52 χειριστής μηχανημάτων
169 12 πρόσφατη δισκεκτομή λόγω αυχενικής μυελοπάθειας 40 γαζώτρια
170 2 νόσος Hodgkin 36 ιδ.υπάλληλος
171 7 στηθάγχη 56 οικοδόμος
172 5 ψυχωσική κατάθλιψη 46 εργάτρια
173 7 κολπική μαρμαρύγη/ αντικατάσταση βαλβίδος 52 υποδηματοποιός
174 12 δυσχρησία άνω άκρων λόγω επιβάρυνσης αρθρώσεων 54 ιδ.υπάλληλος
175 2 Ca τραχήλου μήτρας 40 γαζώτρια
176 3,7 σακχ.διαβ./ στεφαν.νόσος 59 εργάτης



177 2,5,7 καταθλιπτική συνδρομή/στηθάγχη/ Ca ουροδόχου κύστεως 60 λογιστής
178 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 εργάτης
179 7 ΠΕΜ/ στεφανιαία νόσος 61 εργάτης
180 1,5 διαταραχές συμπεριφοράς/ AIDS 37 πωλητής βενζίνης
181 6 ακινητοποιητική παρκινσονική συνδρομή υπό αγωγή 52 μανάβης
182 3,7 non Q έμφραγμα/ αορτοστεφ.παράκαμψη/ σακχ.διαβήτης 58 φύλακας
183 7,12 εμφύτευση βηματοδότη/ φλεβική ανεπάρκεια/ ΟΑ γόνατος 60 καθαρίστρια
184 6 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή 41 τηλεφωνήτρια
185 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 51 εργάτης
186 7 στηθαγχικό σύνδρομο 51 λογιστής
187 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη εργάτης
188 6 νόσος περιφερικού και κεντρικού κινητικού νεύρωνα 52 κόπτρια
189 4,9 αιμολυτική αναιμία και ηπατίτιδα C 52 ζαχαροπλάστης
190 10,11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος/ νευρωσικό σύνδρομο 49 σχεδιάστρια
191 5 καταθλιπτική συνδρομή με ψυχοσιόμορφα στοιχεία 41 ιδ.υπάλληλος
192 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 31 οδηγός
193 7 αντικατάσταση βαλβίδας 51 γαζώτρια
194 6,7 επέμβαση ανευρίσματος με σωληναίο μόσχευμα/ οφθαλμική πάθηση 37 πωλήτρια
195 12 νόσος κολλαγόνου 42 υπάλληλος
196 2 Ca τραχήλου μήτρας 56 γαζώτρια
197 3,7 συμφοριτική καρδιακή ανεπάρκεια/ κολπική μαρμαρύγη/ παχυσαρκία 50 εργάτης
198 2 Ca τραχήλου μήτρας 39 νοσηλεύτρια
199 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 50 ιδ.υπάλληλος
200 6 ανάπτυξη αγκυλώσεων και εμφάνιση συνδρομου Sjogren 52 ιδ.υπάλληλος
201 7 ΠΕΜ 49 οδηγός
202 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 44 κομμωτής
203 6 πυραμιδική συνδρομή απότοκος χειρ/ντος αστροκυττώματος/ κρίσεις "Ε" 38 οικοδόμος
204 5,7,12 ιδιοπαθή περικαρδίτιδα/ αρχόμενη ΟΑ γονάτων/ καταθλιπτική συνδρομή 56 χημικός
205 2 Ca πρωκτού 52 λαχειοπώλης
206 7 στεφανιαία νόσος 59 μηχανουργός
207 7,8,12 ΧΑΠ/ στένωση αορτής/ οσφυοϊσχιαλγία/ ΟΑ γονάτων 55 ιδ.υπάλληλος
208 6 παρεγκεφαλιδική-παραπαρετική συνδρομή στα πλαισια εγκεφαλομυελίτιδας 35 ιδ.υπάλληλος
209 6 οφθαλμική πάθηση 26 πωλήτρια
210 2,7 θυρεοειδεκτομή λόγω θηλακοειδούς καρκινώματος/ αρτηρ.υπέρταση 63 ράπτρια
211 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 65 εργάτρια
212 7 στεφανιαία νόσος 59 υπάλληλος



213 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλιου δίσκου 60 οικοδόμος
214 6 κρίσεις "Ε" 52 ζαχαροπλάστης
215 6 δεξιά ημιπληγία με αφασικές διαταραχές ήπιου βαθμού συνέπεια ισχαιμικού ΑΕΕ 52 οδηγός
216 6 σπαστική τετραπάρεση λόγω απομυελινωτική νόσος 34 συντηρητής
217 5,6 ήπια νοητική έκπτωση, παρεγκεφαλιδική και πυραμιδική σημειολογεία, πολυνευροπάθεια λόγο αλκοόλ52 κρεοπώλης
218 6,7 στηθαγχική συνδρομή/ οφθαλμική πάθηση 57 λογιστής
219 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 εργατοτεχνίτης
220 7,12 δεξια πυραμιδική συνδρομή συνέπεια ΑΕΕ/ υπερτασική καρδιοπάθεια 58 ιδ.υπάλληλος
221 6,7,8 βαλβιδοπάθεια/ στένωση μητροειδους/ πνευμονική υπέρταση/ διαβητική πολυνευροπάθεια54 εργάτρια
222 2 νεφρεκτομή λόγο Ca 55 σερβιτόρος
223 3,6,7 ήπιου βαθμού πυραμιδική συνδρομή επί εδάφους παλαιού ΑΕΕ/ σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση69 καλλιτέχνης
224 5 σχιζοφρενική ψύχωση παρανοϊκού τύπου 41 ηλεκτρολόγος
225 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 45 δακτυλογράφος
226 6 συνδρομή περιφερικού και κεντρικού νεύρωνα επί εδάφους μυατροφικής σκληρύνσεως 59 ιδ.υπάλληλος
227 8,12 αρχόμενη ΟΑ ισχίων/ αρχόμενο πνευμονικό εμφύσημα 56 κεραμοποιός
228 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 43 ιδ.υπάλληλος
229 12 γενικευμένη μορφή μυασθένειας Gravis 54 υπάλληλος
230 6 δεξια πυραμιδική συνδρομή- κρίσεις "Ε" 37 βοηθός μάγειρα
231 10 ΧΝΑ 24 ιδ.υπάλληλος
232 5,6 χρόνιος αλκοολισμος με εκδηλώσεις πολυνευρίτιδας/ καταθλιπτικές εκδηλώσεις/ ημιπάρεση άνω άκρου52 εργάτης
233 5 ψυχωσική συνδρομή 55 οικοδόμος
234 6 πρακτικά τυφλός 61 οικοδόμος
235 8,12 ΑΟ ισχίου/ οσφυοϊσχιαλγία/ χρόνια ασθματική βρογχίτης 49 σιδερώτρια
236 5,7,9 κίρρωση ήπατος επί χρόνιας ηπατίτιδος "Β"/ αγχώδεις νευρωσικές εκδηλώσεις/ αρτηρ.υπέρτ.56 καθαρίστρια
237 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια 53 εργάτης
238 7 ΠΕΜ/ αρτηρική υπέρταση/ στεφαν.νόσος 51 σερβιτόρος
239 3,6,12 ινσουλιν.σακχ.διαβήτης/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ οφθαλμικές επιπλοκές 67 λαντζέρα
240 2 Ca μαστού 50 εργάτρια
241 3,7,9 ινσουλινσακχ.διαβήτης/ στεφανιαία νόσος/ παλαιό ανενεργο ηπατίτιδα Β 58 ιδ.υπάλληλος
242 2 υστερεκτομή λόγς Ca 46 νοσηλεύτρια
243 2 Ca μαστού 50 κομμώτρια
244 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 48 πωλητής 
245 6 δε πυραμιδική συνδρομη 55 χειριστής μηχανημάτων
246 7,12,13 ΟΑ γονάτων/ αρτηρ. Υπέρταση/ βουβωνοκήλη 64 μηχανουργός
247 2 Ca οστών 46 γραμματέας
248 7,12 οσφυοϊσχιαλγία/ αορτοστεφανιαία 60 μηχανοξυλουργός



249 6 ήπια ημιπάρεση,αισθητικές διαταραχές/ βαθμός όρασης 42 γαζώτρια
250 7 στεφανιαία νόσος 56 τεχνικός διευ/ντης
251 3,6 ινσουλιν.σακχ.διαβήτης/ διαβητική πολυνευροπάθεια/ διαβ. Αμφ/θεια 59 καθαρίστρια
252 9 κίρρωση ήπατος 57 υπάλληλος
253 7,8 στηθάγχη/ ΧΑΠ/ πνευμονικό εμφύσημα 53 ελαιοχρωματιστής
254 2 Ca μαστού 50 βιβλιοδέτης
255 7 διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια 36 εισπράκτορας
256 2 Ca πνεύμονα 53 εργάτης
257 3,7,10 νεφρική ανεπάρκεια/σακχ.διαβ./ στεφ.νόσος 54 πωλητής
258 6 αρ. Ημιπάρεση 65 ιδ.υπάλληλος
259 7,9,12 αλκοολική ηπατοπάθεια/ ενοχλ.εκ της ΣΣ/ περιαρθρίτιδα/ ανεπάρκεια αορτής 57 οικοδόμος
260 2 ολική υπερεκτομή/ Ca μαστού 52 ιδ.υπάλληλος
261 2,3 ινσουλ.σακχ.διαβήτης/ ca σιγμοειδούς 58 πωλήτρια
262 5,6 προγεροντική άνοια-εγκεφαλική ατροφία 55 πωλήτρια
263 10 ΧΝΑ 57 οδηγός
264 12 οσφυοϊσχιαλγία 57 οικοδόμος
265 7,12 ισχιαλγία/ αρτηρ.υπέρταση 58 σερβιτόρος
266 7 έμφραγμ.μυοκαρδίου/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 56 περιέλκτης
267 7 αρτηριακή υπέρταση 52 καθαρίστρια
268 7,9 κυκλοφορικού,ερειστικού και γαστρεντερικού συστήματος, διαταραχή ηπατικής λειτουργίας34 οικοδόμος
269 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 47 αισθητικός
270 2 Ca στομάχου 50 οικοδόμος
271 3,6,7,10 σακχ.διαβήτης/ αποφρακτική αρτηριοπάθεια/ διαβητική νεφροπάθεια, αμφ/πάθεια 54 οδηγός
272 2 Ca ορθού 56 οικοδόμος
273 2 διαβητικό καρκίνωμα τραχήλου 53 εργάτρια
274 6,12 αρ.ημιπληγία/ ενοχλ.οσφυαλγία-αυχεναλγία/ οφθαλμική πάθηση 64 λαντζέρα
275 7,12 ολική αρθροπλαστική ισχίων/ ενοχλ.οσφυαλγίας/ κυκλοφορική δυσπραγία φλεβικού δικτύου47 εργάτης
276 6 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή συνέπεια ΑΕΕ 59 εργάτης
277 6,7 πάθηση αορτής/ οφθαλμική πάθηση 45 χρυσοχόος
278 7,8,12 καρδιακή ανεπάρκεια/ ΧΑΠ/ οσφυαλγία 59 πωλητής
279 2 λοβεκτομή λόγω μιτώσεως 54 βοηθός λογιστή
280 7,12 οσφυαλγία/ ΠΕΜ/ στεφ.νόσος 55 καθαριστής
281 10 ΧΝΑ 32 ιδ.υπάλληλος
282 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 50 κομμώτρια
283 5 υποστροφική μελαγχολία 67 υδρονομέας
284 5 νόσος Alzheimer 58 εργάτρια



285 3,7,12 ήπιος σακχ.διαβήτης/ ενοχλ. Εκ της ΣΣ/ στηθαγχική συνδρομή 51 τυπογράφος 1η Α.Υ.Ε.
286 12 ρευματοειδή αρθρίτιδα 51 καθαρίστρια
287 5,12 παραληρητική διαταραχή/ οσφυαλγία 55 σιδηρουργός
288 2 Ca νεφρού 57 λιθογράφος
289 2 Ca μαστού 49 καθαρίστρια
290 8 μείωση αναπνευστικής ικανότητος 56 ιδ.υπάλληλος
291 9 κίρρωση ήπατος μετά ασκίτου 56 οικοδόμος
292 6 πρακτικά τυφλή γαζώτρια
293 6,7,10 ΧΝΑ/ αρτηρ.υπέρταση/ οφθαλμική πάθηση 64 πωλητής
294 6 πυραμιδική συνδρομή 53 οικοδόμος
295 5,6,8 ιδεοληπτική και ψυχαναγκαστική διαταραχή/ βαρηκοϊα/ αποφρακτική πνευμονοπάθεια 53 ελαιοχρωματιστής
296 7 στεφανιαία νόσος 51 οδηγός
297 7 ΠΕΜ 51 πλύντρια
298 9,12 αλκοολική ηπατοπάθεια/ ενοχλ. Εκ της ΣΣ 59 μαρμαράς
299 2,5 χειρ/θεν μελάνωμα ώμου/ αγχώδεις καταθληπτικές εκδηλώσεις αντιδραστικής αρχής 47 οδηγός
300 7 αρτηρ.υπερτ./ στεφαν.νόσος 52 τμηματάρχης εκπαίδευσης
301 3,6 σακχ.διαβήτης/ οφθαλμική πάθηση 56 εργάτης
302 6 βαρεία παρεγκεφαλιδική συνδρομή 65 φύλακας
303 3,6,8,12 θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια/ βαρηκοϊα/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ ευρήματα εμφυσηματικού θώρακα48 ηλεκτρολόγος
304 2 Ca πνεύμονα 50 οικοδόμος
305 1 AIDS 36 πωλητής
306 6 μονοπληγία άνω άκρου και παρετική συνδρομή αρ σκέλους επί εδάφους χειρ/θεισης απόφραξης καρωτίδας30 βοηθ. Λογιστή
307 8 βρογχική υπεραντιδραστικότητα-βρογχεκτάσιες συχνές λοιμώξεις 43 ιδ.υπάλληλος
308 7,8,12 ΠΕΜ/ αρτηρ.υπερταση/ΧΑΠ/ ενοχλήμτατα εκ της ΣΣ 55 επιπλοποιός
309 2 Ca μαστού 50 ιδ.υπάλληλος
310 5 κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία 54 ηλεκτρολόγος
311 2 Ca λάρυγγος 58 εργάτης
312 6 αρχόμενη ανοϊκή συνδρομή στα πλαίσια μετωπιαίας εγκεφαλιής ατροφίας 59 πωλητής
313 2 Ca πνεύμονα 53 οικοδόμος
314 3,7 σακχ.διαβ./ επαναγγείωση 49 οικοδόμος
315 6,7 χρόνια κολπική μαρμαρύγη/ υπερτασική καρδιοπάθεια/ οφθαλμική πάθηση 61 οικοδόμος
316 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 42 ιδ.υπάλληλος
317 2,7 αρτηρ.υπέρταση/ Ca πνεύμονα 59 οδηγός
318 7 στεφανιαία νόσος 52 εργάτης
319 3,8,12 μικτού τύπου πνευμονοπάθεια/ σπονδυλική στένωση κατωτέρας ΟΜΣΣ/ παχυσαρκία 54 εργάτρια
320 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 56 αποθηκάριος



321 2 Ca μαστού 46 εργάτρια
322 7 σύνδρομο στηθάγχης 56 ιδ.υπάλληλος
323 6,12 βαρηκοϊα/ ίλιγγοι/ βαρεία οστεοπόρωση 44 εργάτρια
324 9 χρόνιος ενεργός ηπατίτιδα 49 εργάτρια
325 7,12 αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα / στηθαγχική συνδρομή 51 μάγειρας
326 5,12 παραληρητική διαταραχή/ οσφυαλγία 62 εργάτης
327 7 καρδιακή κάμψη/ αρτηρ.υπέρταση 37 ταπετσέρης
328 12 νόσος συνδετικού ιστού/ φαινόμενο Raynard & Sjogren 48 κοπτοράπτρια
329 6,8 κορτικοεξαρτώμενο βρογχικό ασθμα/ ημιπληγία με αφασικές διαταραχές 52 καθαρίστρια
330 6 πυραμιδική συνδρομή στα πλαίσια εγκεφαλομυελίτιδος 48 υπάλληλος
331 6,8,12 ΟΑ γονάτων/ βρογχήτιδα/ οφθαλμική πάθηση 68 επόπτης
332 5 διπολική διαταραχή-μανιακό επεισόδιο 51 βοηθ. λογιστή
333 7 στεφανιαία νόσος 61 χρυσοχόος
334 9 αλκοολική λίπωση ήπατος 58 καθαρίστρια
335 6,7,10 υπολλειματική πυραμιδική συνδρομή λόγω πλαιάς ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας/ διαροϊκό σύνδρομο/ τροφονευρωτικές διαταραχές (δε) σκέλους εκ θρομβοφλεβίτιδας48 πωλητής λαϊκών αγορών
336 7 σημειολογία καρδιακής ανεπάρκειας εργάτης
337 6,12 ήπιες διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης επί εδάφους αγγειοεγκεφαλικής νόσου/ οστεοαρθρίτιδα57 εργάτης
338 5,12 χρονίσασα καταθλιπτική διαταραχή/ αυχενοβραχιόνιο συνδρομο/ οσφυοϊσχιαγία 50 εργάτης
339 2,12 ρευματοειδή αρθρίτιδα/ Ca πνεύμονα 59 καθαρίστρια
340 2 κακοήθες μη Hodgkin λέμφωμα στομάχου 53 μηχανικός συντηρητής
341 6,8 πυραμιδική συνδρομή λόγω παλαιού ΑΕΕ/ βρογχικό ασθμα 60 κηπουρός
342 9 κίρρωση ήπατος επι εδάφους χρόνιας ενεργού ηπατίτιδος C 63 οικιακή βοηθός
343 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 59 οικοδόμος
344 6 κρίσεις "Ε" 45 βαφέας
345 5 χρονίσασα ψύχωση με καταθλιπτικές εκδηλώσεις 50 πωλήτρια
346 8 βαρύτατη αναπνευστική ανεπάρκεια 60 οικοδόμος
347 1 AIDS 34 δημοσιογράφος
348 7,12 μεταθρομβωτικό σύνδρομο σκέλους/ αρτηρ.υπερταση/ σύνδρομο Kliuefeter/ οσφυοϊσχιαλγία48 στιλβωτής επίπλων
349 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 39 εργάτρια
350 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφαν.νόσος 62 οικοδόμος
351 5 χρονίσασα καταθλιπτική διαταραχή 48 καθαρίστρια
352 7,12 πρόσφατο Non Q έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφ.νόσος/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 51 οικοδόμος
353 12 ζωνιαία μυική δυσπραγία 47 βοηθ.μικροβιολόγου
354 8 TBC πνευμόνος 58 λαχειοπώλης
355 6 ήπιου βαθμού πυραμιδική συνδρομή / κρίσεις "Ε" 42 σερβιτόρος
356 6,7 διαλειπούσης χωλότητος επι εδάφους σακχ.διαβήτη/ αορτ.παράκαμψη 61 υπάλληλος



357 3,7 ήπιος σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση/ επαναγγειωση 56 ιδ.υπάλληλος
358 3,9 βαρια ηπατική ανεπάρκεια συνέπεια ηπατίτιδος Β/ ινσουλιν.σακχ.διαβήτης με οφθαλμικές επιλοκές και πολυνευροπάθεια57 εργάτης
359 2 αδενοκαρκίνωμα αριστερά 54 ταμίας
360 2 non Hodgkin λέμφωμα σε σπόνδυλο 52 εργάτης
361 9,12 χρόνια ηπατίτιδα Β/ αυχεναλγία-οσφυαλγία 68 φύλακας
362 7 αποφρακτικού τύπου υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια/ ΠΕΜ 44 εργάτης
363 2 μιτωτική επεξεργασία σιγμοειδούς υποβληθείσα σε σιγμοειδεκτομή 53 εργάτρια
364 2 Ca μαστού υπάλληλος
365 5 σχιζοφρενική διαταραχή 39 εργάτρια
366 2 Ca μαστού 46 εργάτρια
367 7 προσθετική βαλβίδα αορτής διευθ. Πωλήσεων
368 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη χειριστής μηχανημάτων
369 5 διαταραχή πανικού με αγοραφοβία 52 μηχανοξυλουργός
370 7,10 ασβέστωση αορτικής βαλβίδας/ ΧΝΑ 62 οικονομολόγος
371 8 μικτού τύπου πνευμονοπάθεια 63 τεχνίτης βυρσοδεψείων
372 3,6 ινσουλ.σακχ.διαβήτης/ διαβητική αμφ/παθεια/ αισθητικού τύπου πολυνευροπάθεια 52 ηλεκτροσυγκολητής
373 3,5 χρονίσασα καταθλιπτική διαταραχή/ παχυσαρκία 37 εργάτης
374 3,7 έμφραγμ.μυοκαρδίου/ σακχ.διαβήτης 59 επιθεωρητής
375 3,6,13 ήπια πυραμιδική συνδρομή/ σακχ.διαβ.εχινοκοκκίαση λαγονιαίου ιστού 62 καθαρίστρια
376 12 ρευματοειδή αρθρίτιδα 43 φαρμακοϋπάλληλος
377 6 υψηλή μυωπία 45 οικιακή βοηθός
378 2 οστεοσάρκωμα μηρού 27 ιδ.υπάλληλος
379 2 Ca λάρυγγος 64 σερβιτόρος
380 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 49 υπάλληλος
381 3,7 παλαιό Non Q έμφραγμα/ στηθαγχική συνδρομή/ σακχ. Διαβήτης 56 λιμενεργάτης
382 6,7 παλαιά ενδοεγκεφαλικη αιμορραγία με υπολλειματική δυσαρθρία/ αρτηρ.υπερταση 55 ιδ.υπάλληλος
383 5 καταθλιπτική συνδρομή 53 εργάτης
384 12 εννοχλήματα εκ της κεφαλής πιθανώς λόγοαυχενικού συνδρόμου/ εκφυλιστική σπονδυλοπ΄σθεια57 λαχειοπώλης
385 2 Ca όρχεων 31 μηχ/κος αυτοινήτων
386 2 Ca στομάχου 61 οδηγός
387 12 οσφυαλγία/ πεταλεκτομή-δισκεκτομή 49 καλουπατζής
388 7 στεφανιαία νόσος 61 ιδ.υπάλληλος
389 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 46 κομμώτρια
390 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 51 αρτεργάτης
391 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 56 εφαρμοστής
392 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ αγγειοπλαστική 61 αρτεργάτης



393 2 Ca ορθοσιγμοειδές 54 τορναδόρος
394 7 ΠΕΜ 59 εργάτης
395 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια λογιστής
396 7 επαναγγείωση εργάτρια
397 7 επαναγγείωση 68 θυρωρός
398 3,9 κίρρωση ήπατος επί αλκοολικού εδάφους/ χρόνια παγκρεατίτιδα/ ινσουλιν. Σακχ.διαβήτη 40 οικοδόμος
399 5 καταθλιπτική συνδρομή 47 οδηγός
400 5 ψυχωσιόμορφες εκδηλώσεις επί εδάφους χρόνιου αλκοολισμου 58 εργάτης
401 7 χειρ/θεν ανεύρισμα ανιούσης αορτής/ αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος 57 ιδ.υπάλληλος
402 12 κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου 53 οικοδόμος
403 7 στηθάγχη  35 οπωροπώλης
404 10 TBC νεφρού 50 ιδ.υπάλληλος
405 6 διαταραχή εγκεφαλικών λειτουργιών λόγο ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας 51 λογίστρια
406 3,7 σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση/ φλεβική ανεπάρκεια/ΠΕΜ/ στεφ.καρδιοπάθεια 62 ιδ.υπάλληλος
407 3,7,8,12 αρτηρ.υπέρταση/ ΧΑΠ/ ΟΑ γονάτων/ ήπιος σακχ.διαβήτης 68 εργάτρια
408 6 οφθαλμική πάθηση 38 καθαρίστρια
409 5 ψυχωσική διαταραχή 50 γαζώτρια
410 2 Ca μαστού 59 υπάλληλος
411 2 γενικευμένο λέμφωμα 59 ξυλουργός
412 7 στεφανιαία νόσος 52 ηλεκτρολόγος
413 5,12 αγχώδης καταθλιπτική διαταραχή/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 59 ηλεκτρολόγος
414 7 σύνδρομο άνω κοίλης φλεβός οφειλόμενο σε αναπλαστικό σεμίνωμα μεσοθωράκιων 25 μηχανικός αυτ/των
415 7 στεφανιαία νόσος 60 ιδ.υπάλληλος
416 10 ΧΝΑ 52 πωλητής
417 7 στηθάγχη  57 ιδ.υπάλληλος
418 6 βαρεία παρεγκεφαλιδική αταξία 52 μάγειρας
419 2 Ca ορθού 58 καθαρίστρια
420 2 non Hodgkin λέμφωμα 42 οικοδόμος
421 2 non Hodgkin λέμφωμα 55 εργάτρια
422 2 Ca πνεύμονα 54 μηχανουργός
423 6,12 εξωπυραμιδική συνδρομή/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 47 ξενοδοχοϋπάλληλος
424 6,7 δεξιά ημιπάρεση με δυσφασικές διαταραχές επι εδάφους ΑΕΕ/ μυοκαρδιοπάθεια 61 οικοδόμος
425 6,12 εξωπυραμιδική συνδρομή/ ενοχλήματα επι της ΣΣ 59 μάγειρας
426 6 παρεγκεφαλιδική συνδρομή/ απότοκος χειρ/θεν όγκου εγκεφάλου 36 φούρναρης
427 7 κολπική μαρμαρύγη 65 ιδ.υπάλληλος
428 5,6 υπολειμματική νευρολογική συνδρομή/ καταθλιπτική συνδρομή/ κρίσεις πανικού 59 οικοδόμος



429 7 στηθάγχη  ιδ.υπάλληλος
430 3,6,7 ημιπάρεση λόγο παλαιού ΑΕΕ/ΠΕΜ/ σακχ.διαβ. 62 οικοδόμος
431 6,7 ΠΕΜ/ πυραμιδική δυσπραγία επί παλαιό ΑΕΕ 68 τορναδόρος
432 2 Ca λάρυγγος 50 σερβιτόρος
433 5 ψυχωσική συνδρομή λογίστρια
434 7,12 διατατική μυοκαρδιοπάθεια/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ 63 πωλητής
435 7 αρτηρ.υπέρταση/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 62 ηλεκτρολόγος
436 7,8 ΧΑΠ/ κολπική μαρμαρύγη/ αρτηρ. Υπέρταση 69 ιδ.υπάλληλος
437 5,7,8,10 ήπια ανεπάρκεια αορτής/ αρτηρ.υπέρταση/ ασθματική βρογχίτης/ αντιδραστική κατάθλιψη/ αγγειομυολίπωμα νεφρού53 νοσοκόμα
438 3,6,7,8 βαρεία πάρεση του περονιαίου/ παχυσαρκία/ χρόνια βρογχίτης/ αρτηρ.υπέρταση 49 οικοδόμος
439 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή δυσθυμικού τύπου 50 μαγείρισσα
440 5,6 μονοπολική κατάθλιψη/ κώφωση αμφω 55 λαντζέρα
441 5,7 ιδιοπαθή τρόμο κορμού και άκρων/ αρτηρ. Υπέρταση/ χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή49 ιδ.υπάλληλος
442 7,10,12 νεφρεκτομή λόγω υδρονεφρώσεως/ αυχενοβραχιόνιο συνδρομο/ περιαρθρίτιδα ώμου/ αρτηρ.υπέρταση56 βοηθός λογιστή
443 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 51 οικοδόμος
444 5 ψυχωσιόμορφες εκδηλώσεις 44 βοηθ. Γραμματέα
445 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 43 δημοτικός υπάλληλος
446 2 Ca ουροδόχου κύστεως 52 λογίστρια
447 2 Ca πνεύμονα 54 οδηγός
448 12 νόσος κολλαγόνου 41 εργατοτεχνίτρια
449 2 Ca πνεύμονα 64 χειριστής  
450 10 ΧΝΑ 60 ιδ.υπάλληλος
451 2 σιγμοειδεκτομή λόγω αδενοCa 48 γαζώτρια
452 2 Ca μαστού 44 πωλήτρια
453 7 υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 39 υπάλληλος
454 7 στεφανιαία νόσος 53 οδοκαθαριστής
455 7 επαναγγείωση 51 ιδ.υπάλληλος
456 6,7 ήπια πυραμιδική συνδρομή επι παλαιού ΑΕΕ/ διατατική μυοκαρδιοπάθεια 48 εργάτης
457 2 Ca πνεύμονα 47 ταμίας
458 12 ημιπεταλεκτομή 33 κομμώτρια
459 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 52 οδηγός
460 2 Ca παχεώς εντέρου 60 καθαρίστρια
461 3,6 ακρωτηριασμός λόγω γάγγραινας(διαβητικής)/ σακχ.διαβητης/καταρρακτης 61 οικοδόμος
462 7 έμφραγμαμυοκαρδίου/ στηθάγχη 35 οδηγός
463 9 ηπατοπάθεια και πιθανή κίρρωση του ήπατος επι αλκοολικού εδάφους 57 εργάτης
464 2 Ca πνεύμονα 56 τεχνίτης  



465 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια 36 οδηγός
466 6 νόσος Parkinson 55 τεχνίτης
467 12 ΟΑ ισχίου/ αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο 62 εργάτης
468 6,12 ήπια παρεγκεφαλιδική συνδρομή/ απώλεια μυικού τόνου λόγω ισχαιμίας 51 μηχανικός
469 7 χειρ/θεν διαχωριστικό ανεύρισμα ανιούσης αορτής και αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας/ αρτηρ.υπερταση53 ιδ.υπάλληλος
470 5,8,12 μικτού τύπου πνευμονοπάθεια/ οσφυαλγία/ καταθλιπτική συνδρομή 52 οικοδόμος
471 5 ψυχωσική συνδρομή 61 εμπειροτεχνίτης
472 8 αναπνευστική ανεπάρκεια 62 δημοτικός υπάλληλος
473 3,6,7 σακχ.διαβήτη/ οφθαλμική πάθηση/ παχυσαρκία/ αρτηρ.υπέρταση 53 εργάτης
474 3,7 ΠΕΜ/ αορτοστεφαν.παράκαμψη/ σακχ.διαβήτης 55 δημοτικός υπάλληλος
475 5,7 χρονίσασα συναισθ.διαταραχή/ καρδιακή αρρυθμία 42 τυπογράφος
476 7,8,12 οσφυοϊσχιαλγία/ αρτηρ.υπέρταση/ χρόνια βρογχίτιδα 56 εργάτης
477 7 ολική εντερεκτομή λόγω εμβολής άνω μεσεντέριου αρτηρία 50 ηλεκτρολόγος
478 2 Ca μαστού 42 γαζώτρια
479 5,7 καταθλιπτική συνδρομή/ αρτηρ.υπέρταση 54 πωλήτρια λαϊκών αγορών
480 5 κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία 47 εργάτρια
481 2 γενικευμένη καρκινωμάτωση με πρωτοπαθή εντόπιση παχέως εντέρου 60 ξυλουργός
482 2 πλασματοκυταρρικό λέμφωμα εντέρου 60 οδηγός
483 2 Ca λάρυγγος 59 υποδηματοποιός
484 7 κολπική μαρμαρύγη/ φλεβική ανεπάρκεια 54 ιδ.υπάλληλος
485 3,6 πολυνευροπάθεια/ νευροαισθητήρια βαρηκοϊα/ σακχ.διαβήτης 46 δακτυλογράφος
486 7 ΠΕΜ/ στηθάγχη 51 θεραπευτής
487 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 46 υπάλληλος
488 3,6,7 πολλαπλά  έμφρακτα εγκεφάλου/ αρτηριοσκληρυντική εγκεφαλοπάθεια επι εδάφους σακχ.διαβήτη/ αρτηρ.υπέρταση65 πλανόδιος
489 3,7 στεφαν.καρδιοπάθεια/ σακχ.διαβήτη/ αρτηρ.υπέρταση 56 ελαιοχρωματιστής
490 5,12 οργανικό ψυχοσύνδρομο με συναισθηματικές διαταραχές/ σπονδύλωση 51 εργάτρια
491 7,12 ΟΑ ισχίου/ στηθάγχη 54 τραπεζικός υπάλληλος
492 7,12 σπονδύλωση ΟΜΣΣ/ στηθαγχικό σύνδρομο 64 επιπλοποίος
493 5,6,12 αγχώδεις νευρωσικές εκδηλώσεις/ βαρηκοϊα/ οφθαλμική πάθηση/ ενοχλήματα εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας64 εργάτης
494 2 Ca μαστού 50 γαζώτρια
495 7 χειρ/κη επαναιμάτωση μυοκαρδίου 50 ιδ.υπάλληλος
496 9 παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή 54 εργάτης
497 6,8 βρογχικό άσθμα/ βαρηκοϊα 48 μουσικός
498 7 στεφαν.νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 59 ιδ.υπάλληλος
499 8,12 ΧΑΠ/ οσφυαλγία 54 ιδ.υπάλληλος
500 3,6,7,12 καρδιακή ανεπάρκεια/ διάχυτα οστικά άλγη/ βαρηκοϊα/ θυροειδεκτομή 59 εργάτρια



501 7,8 ΠΕΜ/ χρόνια βρογχίτιδα 67 οδηγός
502 2 χειρ/θεν ορογονιοσάρκωμα 35 βοηθ. λογιστή
503 5 καταθλιπτική συνδρομή 48 λαντζέρα
504 5,7 κατάθλιψη με ψυχαναγκαστικά και παρερμηνευτικά στοιχεία/ αρτηρ.υπέρταση 47 εργάτρια
505 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 44 ελεγκτής
506 12 αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 54 φανοποιός
507 5 σχιζοφρένεια παρανοϊκής μορφής 40 σερβιτόρος
508 2 Ca θυρεοειδούς 48 ιδ.υπάλληλος
509 7 στεφαν. Καρδιοπάθεια 51 ηλεκτροτεχνίτης
510 5,6,12 υποστροφική μικτή ψύχωση/ οφθαλμική πάθηση/ ενοχλήματα οσφυαλγίας 48 ιδ.υπάλληλος
511 7,8 ΠΕΜ/ ΧΑΠ 61 εργάτης
512 7,9,12 ενεργό ελκώδη κολίτιδα/ πολυαρθριτικό σύνδρομο/ αρτηρ.υπέρταση 56 εργάτρια
513 10 ΧΝΑ 46 πωλητής
514 6 οφθαλμική πάθηση 43 εργάτης
515 2 διηθητικό αδενοκαρκίνωμα προστάτου 61 εργάτης
516 5 χρόνιος χρήστης τοξικών ουσιών 35 εργάτης
517 6,9 ελκώδη κολίτιδα/ οφθαλμική πάθηση 43 ιδ.υπάλληλος
518 6 κρίσεις "Ε" 33 σερβιτόρος
519 5 σχιζοσυναισθηματική ψύχωση 58 ιδ.υπάλληλος
520 6,7 ήπια πυραμιδική συνδρομή με κρίσεις "Ε"/ κρίσεις κολπικής μαρμαρύγης 37 καθηγητ.αγγλικών
521 7,12 αρτηρ.υπέρταση/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ ΟΑ γονάτων/ στεφαν.νόσος 61 σερβιτόρος
522 1,9 ελκώδης κολίτιδα/ κακοστομία/ AIDS 34 γκρουπιέρης
523 5 χρόνιος αλκοολισμός με διαταραχές συμπεριφοράς 38 κόπτης κρέατος
524 3,6 νόσος Graves Basedown/ οφθαλμική πάθηση 57 ιδ.υπάλληλος
525 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 52 καθηγήτρια
526 2 Ca πνεύμονα 59 ιδ.υπάλληλος
527 6,8,12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ οφθαλμική πάθηση/ αρχόμενο πνευμονικό εμφύσημα 69 ιδ.υπάλληλος
528 8,12 βαρεια ΟΑ ισχίου/ οσφυαλγία/ περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια 44 κόπτρια
529 5,8,9 νόσος Parkinson- κίρρωση ήπατος/ πνευμονικό εμφύσημα 54 τραπεζικός υπάλληλος
530 2 Ca πνεύμονα 55 βοηθ.ηλεκτρολόγου
531 7,12 βαρεία ΟΑ ισχίου/ οσφυοΙσχιαλγία/ αυχεναλγία/ αρθρίτιδα/ αρτηρ.υπερταση 62 εργάτρια
532 5,7,12 οσφυαλγία/ σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας/ υπερτροφική καρδιοπάθεια 53 οικοδόμος
533 2 Ca ορθού εντέρου 54 οικοδόμος
534 5,6 σπαστική τετραπάρεση/ οργανική συναισθηματική διαταραχή 52 ιδ.υπάλληλος
535 7 υπερτροφική,αποφρακτική καρδιοπάθεια 49 ιδ.υπάλληλος
536 9 κίρρωση ήπατος αλκοολικής αιτιολογίας 56 οικοδόμος



537 2 Ca πνεύμονα/ ήπατος 45 νηπιαγωγός
538 6,8 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ/χρόνια βρογχίτης 64 οικοδόμος
539 5,7,12 καταθλιπτική συνδρομή/οσφυαλγία/ ΟΑ γονάτων/ υπερτασική καρδιοπάθεια 66 καθαρίστρια
540 3,7 σακχ.διαβήτη/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 62 ράπτης
541 6 κρίσεις "Ε" 50 καθαριστής
542 5 σχιζοφρενική διαταραχή παρανοϊκού τύπου 37 ιδ.υπάλληλος
543 5 νόσος Parkinson/ νοητική έκπτωση 54 οικοδόμος
544 7 επαναγγείωση 54 οικοδόμος
545 7,12 ΟΑ γόνατος/ οσφυαλγία/ αρτηρ.υπέρταση 50 καθαριστής
546 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 48 υποδηματοποιός
547 5,12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλιου δίσκου με ελαφρά υπολειμματική νευρολογική συνδρομή/ καταθλιπτική διαταραχή50 λογίστρια
548 7 αρτηρ.υπέρταση/ στηθάγχη 62 κηπουρός
549 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 52 εργάτης
550 3,6 σύνδρομο Sjogren/ παχυσαρκία 43 καθαρίστρια
551 7 στηθάγχη  53 οικοδόμος
552 8 ΧΑΠ/ ανενεργός TBC πνευμόνων 64 πωλητής λαϊκών αγορών
553 7 βαλβιδοπάθεια/ ανεπάρκεια αορτής 55 εφαρμοστής
554 7,8,12 σπονδυλοαρθροπάθεια/ ΟΑ γονάτων/ στηθάγχη/ χρόνια βρογχίτης/ φλεβική ανεπάρκεια 63 καθαρίστρια
555 7,12 υποκειμενικά ενοχλήματα εκ της κεφαλής/ υπερτασική καρδιοπάθεια/ ενοχλήματα εκ της ΣΣ53 καθαρίστρια
556 7 αγγειοπλαστική/ στηθαγχική συνδρομή 59 υπάλληλος
557 7,12 ενοχλήματα οσφυοιχιαλγίας/ αρτηρ.υπερταση 53 οικοδόμος
558 10 ΧΝΑ 44 πρεσσαδόρος
559 7 έμφραγμα μυοκαρδ./ αορτοστ.παράκαμψη 58 χειρίστρια μηχανών
560 5 χρονίσασα αγχώδης και καταθλιπτική συνδρομή 39 σερβιτόρος
561 7 εμφύτευση τεχνιτού βηματοδότη 42 οδηγός
562 5,6 ήπιο οργανικό ψυχοσύνδρομο λόγω υδροκεφαλίας/ βαρηκοϊα 60 νοσοκόμα
563 3,9 χρόνια ηπατίτιδα Β/ σακχ.διαβήτης 58 οικοδόμος
564 1 σάρκωμα KAPOS/ AIDS 55 πωλητής
565 7 καρδιακή ανεπάρκεια/ στεφ.νόσος 59 μηχανικός
566 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου τορναδόρος
567 6,12 κεφαλαλγίες/ οφθαλμική πάθηση 51 ιδ.υπάλληλος
568 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 52 οικοδόμος
569 3,6,8 σακχ.διαβήτης/ κρίσεις "Ε"/ χρόνια βρογχίτης 56 ιδ.υπάλληλος
570 7,12 αρτηρ.υπέρταση/ βαρειές εκφυλιστικές αλλοιώσεις ΑΜΣΣ/ οσφυαλγία/ φλεβική ανεπάρκεια54 λογιστής
571 1,9 κίρρωση ήπατος/ AIDS 59 εργάτης
572 7 στηθαγχική συνδρομή 63 εργάτης



573 2 Ca στομάχου 50 οικοδόμος
574 7 βαλβιδοπάθεια αορτής 52 ξυλουργός 2η Α.Υ.Ε.
575 7 επαναγγείωση 59 οικοδόμος
576 3,7 ΠΕΜ/ καρδ.ανεπάρκεια/ ινσουλιν.σακχ.διαβήτης 57 σιδεράς
577 5 οργανικό ψυχοσύνδρομο με διάσπαρτη και ήπια παρεγκεφαλιδική και πυραμιδική σημειολογία57 εργάτρια
578 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια/ στεφ.παράκαμψη/ στηθάγχη 62 οικοδόμος
579 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 57 οικοδόμος
580 6 πρακτικά τυφλή 49 εργάτρια
581 1 μεσογειακό KAPOSΙ με δερματική εντόπιση 53 ψήστης
582 2 Ca γενικευμένο 53 μηχαν. Αυτοκινήτων
583 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 32 ιδ.υπάλληλος
584 5 μανιοκαταθλιπτική ψύχωση 51 εργάτρια
585 2 Ca τραχήλου μήτρας 50 ιατρός
586 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια/ στεφ.νόσος 61 οδηγός
587 7 στηθαγχική συνδρομή 60 εργάτης
588 7 ενδοκαρδιακή βηματοδότηση 64 εργάτης
589 2 Ca μαστού 38 υπάλληλος
590 7 στεφανιαία νόσος 50 μεταφορέας
591 10 ΧΝΑ 55 οικοδόμος
592 12 οσφυοϊσχιαλγία// εκφυλιστικές αλλοιώσεις ΟΜΣΣ/ ΟΑ ισχίου 56 οικοδόμος
593 7 επαναγγείωση 64 υποδηματοποιός
594 2 Ca πνεύμονα 47 ιδ.υπάλληλος
595 5,6 καταθλιπτική νεύρωση/ κρίσεις "Ε" 56 φυσιοθεραπεύτρια
596 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 43 ιδ.υπάλληλος
597 8,9,12 χρόνιος αλκοολισμός με ελαφρό περιορισμό ηπατικής λειτουργίας/ χρόνια βρογχίτιδα/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια63 οικοδόμος
598 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 58 βοηθ. λογιστή
599 3,7 σακχ.διαβήτης/ έμφραγμα μυοκαρδίου 55 ζαχαροπλάστης
600 7 χειρ/κη επαναιμάτωση μυοκαρδίου/ στηθάγχη 51 οικοδόμος
601 5,12 υποστροφική κατάθλιψη/ ενοχλήματα οσφυαλγίας,αυχεναλγίας 57 ιατρικός επισκέπτης
602 12 οσφυαλγία 56 οικοδόμος
603 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 42 πωλητής
604 3,5,6 ινσουλιν.σακχ.διαβήτης/οφθαλμική πάθηση/ χρονίσασα καταθλιπτική ψυχωσική συνδρομή52 τεχνίτης
605 7 επαναγγείωση 59 οδηγός
606 8 χρόνια πνευμονοπάθεια 61 ξυλουργός
607 5 ψυχωσικά και καταθλιπτικά επεισόδια 58 υπάλληλος
608 9 αλκοολική κίρρωση ήπατος 55 σερβιτόρος



609 6,12 ολική αρθροπλαστική/ κώφωση νευροαισθητήρια βαρηκοϊα 59 οξυγονοκολητής
610 7 επαναγγείωση 48 σερβιτόρος
611 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 59 αρτεργάτης
612 7 στηθάγχη  58 τεχνίτης
613 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας/ στεφ.νόσος 60 οδηγός
614 7 ΠΕΜ 61 οδηγός
615 5 καταθλιπτική συνδρομή με ψυχωσικά στοιχεία 45 ιδ.υπάλληλος
616 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 39 οικοδόμος
617 6 σκλήρυνση κατά πλάκας σπαστική παραπάρεση 27 ιδ.υπάλληλος
618 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 62 τραπεζικός υπάλληλος
619 2 Ca νεφρού 49 εργάτρια
620 12 ολική αρθροπλαστική ΔΕ ισχίου 43 εργάτρια
621 7 ΠΕΜ/ στεφαν.νόσος 56 οικοδόμος
622 12 αυχενική μυελοπάθεια 52 λογίστρια
623 7,12 οσφυοϊσχιαλγία/ έμφραγμα μυοκαρδίου 53 υποδηματοποιός
624 2 Ca ορθοσιγμοειδές 50 τεχνίτης
625 5 συχνά καταθλιπτικά επεισόδια 51 πωλητής
626 6,12 εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια ΟΜΣΣ/ οφθαλμική πάθηση/ κώφωση 53 γαζώτρια
627 3,5,12 καταθλιπτική διαταραχή/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια/ παχυσαρκία 57 καθαρίστρια
628 5 χρόνια ψύχωση ΣΧ τύπου 57 σερβιτόρος
629 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 47 ράπτρια
630 5,6 εγκεφαλική αγγειακή εγκεφαλοπάθεια/ καταθλιπτική συνδρομή 54 εργάτης
631 7 ΠΕΜ/ στεφαν.νόσος 57 τεχνίτης
632 6 διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα 49 οδηγός
633 2 μη Hodgkin λέμφωμα 47 ιδ.υπάλληλος
634 5 σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου 41 εργάτρια
635 7,12 ΟΑ ισχίων/ στεφ.νόσος 58 ιδ.υπάλληλος
636 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ ισχαιμία μυοκαρδίου 50 νοσοκόμος
637 5 βαρεία νεύρωση με καταθλιπτικούς συντελεστές 44 καθαριστής
638 6 σκλήρυνση κατά πλάκας 49 οικοδόμος
639 7 ΠΕΜ/ επαναγγείωση 59 οικοδόμος
640 3,7 σακχ.διαβήτης/ στηθαγχικό συνδρομο 60 ιατρικός επισκέπτης
641 1 AIDS 24 κομμωτής
642 7 φλεβική θρόμβωση 45 σερβιτόρος
643 6 Δε ομόνυμη ημιανοψία(οφθαλμική πάθηση) 47 οδηγός
644 2 Ca ορθοσιγμοειδές 59 εργάτρια



645 3,12 ΟΑ ισχίων/ εκφυλ.σπονδυλοπάθεια/ παχυσαρκία 44 εργάτρια
646 6 απομυελινωτική νόσος με πυραμιδικές-αισθητικές και κυστικές διαταραχές 44 εργάτρια
647 1 AIDS 43 σερβιτόρος
648 7,12 στηθάγχη/ οσφυαλγία 59 εργάτης
649 2 χειρ/θεν γλοίωμα εγκεφάλου 40 κοπτοράπτρια
650 2 Ca ωοθηκών 47 καθαρίστρια
651 2 Ca παχεώς εντέρου 56 δακτυλογράφος
652 2 Ca ορθού 61 εργάτης
653 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας 34 οικοδόμος
654 6 κρίσεις "Ε" 28 ελαιοχρωματιστής
655 2 Ca προστάτου 63
656 7 στεφανιαία νόσος 66 καθαρίστρια
657 5,6,7 εξωπυραμιδική συνδρομή/ οργανικό ψυχοσύνδρομο/ στεφαν.νόσος 56 ιδ.υπάλληλος
658 2 Ca μαστού 56 καθαρίστρια
659 7 επαναγγείωση 63 δημοτικός υπάλληλος
660 7 ακρωτηριασμός λόγω φλεβικής γάγγραινας 45 εργάτρια
661 10,12 συστηματική ερυθρομάτωση λύκου/ ΧΝΑ 51 ιδ.υπάλληλος
662 3,7 ΠΕΜ/ κολπική μαρμαρύγη/ παχυσαρκία 57 σιδηρουργός
663 2,9 εντερίτιδα/ ενδοκρανιακό όγκο 49 ιδ.υπάλληλος
664 5 ανοϊκή συνδρομή 64 εργάτης
665 2 Ca μαστού 50 καθαρίστρια
666 2 χρόνια λεμφιγενή λευχαιμία/ non-Hodgkin λέμφωμα 50 μουσικός
667 2 Ca ορθού 53 έμπορος
668 7 στεφανιαία νόσος 49 ηλεκτρολόγος
669 6 κρίσεις "Ε" 53 περιπτεριούχα
670 7 ΠΕΜ/ υπολειμματική ισχαιμία 55 οικοδόμος
671 7,8 ΧΑΠ/ διατατική μυοκαρδιοπάθεια 60 οδηγός
672 7 στεφανιαία νόσος 50 ιδ.υπάλληλος
673 6 οφθαλμική πάθηση 51 υπάλληλος
674 7 αρτηρ.υπέρταση/στεφαν.καρδιοπάθεια 63 οικοδόμος
675 2 Ca ωοθηκών 57 εργάτρια
676 7 στεφ.καρδιοπάθεια 63 επιχειρηματίας
677 5 ψυχωσική συνδρομή 46 πατρονίστα
678 12 οσφυοϊσχιαλγία 51 οικοδόμος
679 2 αδενοκαρκίνωμα στομάχου 46 ελαιοχρωματιστής
680 5 αγχώδη καταθλιπτική διαταραχή 36 καθαρίστρια



681 7 επαναγγείωση 60 εστιάτορας
682 7 φλεβική ανεπάρκεια 46 πωλητής
683 9 χρόνια ηπατίτιδα C 37 βιβλιοδέτης
684 5 κατάθλιψη επί εδάφους χρόνιου αλκοολισμού 58 ιδ.υπάλληλος
685 3,6 σακχ.διαβήτης/ κρίσεις "Ε" 50 πωλητής
686 5,6 μονοπολική κατάθλιψη/ οφθαλμική πάθηση 39 οδηγός
687 6,7 χειρ/κη επαναιμάτωση/ οφθαλμική πάθηση 64 οδηγός
688 6,7 γλαύκωμα οφθαλμών/ αρτηρ.υπέρταση 59 ξυλουργός
689 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 πωλητής
690 6 αφωνία απότοκος παλαιάς θυρεοειδεκτομής 47 καθηγήτρια
691 7 στεφανιαία νόσος 56 εργάτης
692 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 48 οικοδόμος
693 2 Ca εγκεφάλου 58 υπάλληλος
694 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 60 ψυκτικός
695 6,7 δεξιά ημιπάρεση λόγω ισχαιμιών ΑΕΕ/ αρτηριοσκληρυντική εγκεφαλοπάθεια/ αρτηρ.υπέρταση62 καθαρίστρια
696 6,7,12 οφθαλμική πάθηση/ ανισοσκελία μικρού βαθμού/ αρτηρ.υπέρταση 63 εργάτρια
697 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 62 λογιστής
698 7 επέμβαση ενδοαρτηριακής καρωτίδος/αρτηρ.υπέρταση 55 οικοδόμος
699 6 αμφοτερόπλευρη πυραμιδική συνδρομή με σπαστική ημιπάρεση 55 ιδ.υπάλληλος
700 12 πιθανή μυοπάθεια 60 γαζώτρια
701 2 Ca πνεύμονα 48 ιδ.υπάλληλος
702 2 Ca ήπατος 64 ηλεκτρολόγος
703 3,5 σακχ.διαβήτης/ ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις 53 γαζώτρια
704 6,7,8 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ/χρόνια βρογχίτης/ αρτηρ.υπέρταση 55 ελαιοχρωματιστής
705 3 ινσουλιν.σακχ.διαβήτης 56 μάγειρας
706 12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ χειρ/σα κήλη ΜΔ ο4ο5 57 οικοδόμος
707 5 χρονίσασα ψυχωσική συνδρομή 53 οικοδόμος
708 3,6 σακχ.διαβήτης/ διαβητική πολυνευροπάθεια 57 ταπετσέρης
709 10 ΧΝΑ 63 υδραυλικός
710 1,9 σάρκωμα KAPOSΙ/ ενεργός ηπατίτιδα Β/ AIDS 28 γεωπόνος
711 11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 46 υπάλληλος
712 2 Ca ρινοφάρυγγα 49 οικοδόμος
713 3,7,8,12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ/ ΟΑ γονάτων/ βρογχικό άσθμα/ σακχ.διαβήτης/ αρτηρ.υπέρταση 65 καθαρίστρια
714 10 ΧΝΑ 40 εργάτρια
715 5 σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή 57 πωλητής
716 6 απομυελινωτική νόσος 42 εργάτρια



717 6 απομυελινωτική νόσος 44 παιδοψυχολόγος
718 7 στεφανιαία νόσος 63 οδηγός
719 7 στεφανιαία νόσος 51 οικοδόμος
720 7 στηθαγχική συνδρομή 57 οικοδόμος
721 5 ψυχωσική συνδρομή 60 εργάτρια
722 2 Ca παχεώς εντέρου 59 οικοδόμος
723 7 στεφανιαία νόσος 59 υπάλληλος
724 10 ΧΝΑ 43 υποδηματοποιός
725 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 22 εργάτης
726 10 ΧΝΑ 52 νοσηλεύτρια
727 7 στηθάγχη 62 οικοδόμος
728 7 ΠΕΜ/ αγγειοπλαστική 49 οικοδόμος
729 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 48 κλώστρια
730 7 Non Q έμφραγμα μυοκαρδίου 59 ιδ.υπάλληλος
731 5 καταθλιπτική συνδρομή 54 ιδ.υπάλληλος
732 6 αριστ. Ημιπάρεση λόγω ΑΕΕ 66 τορναδόρος
733 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 58 καθαρίστρια
734 12 σπονδύλωση ΟΜΣΣ 55 οικιακή βοηθός
735 5 ψυχωσική συνδρομή 50 γαζώτρια
736 6,12 ολική αρθροπλαστική ισχίου,ΟΑ γονάτων/ πολυνευροπάθεια 64 υφάντρια
737 7,8 χειρ/κη επαναιμάτωση μυοκαρδίου/ ΧΑΠ 59 φανοποιός
738 2 Ca παγκρέατος 54 πωλητής λαϊκών αγορών
739 6,7 ΔΕ πυραμιδική συνδρομή/ αρτηριοφλεβική δυσπραγία 46 εργοδηγός
740 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας/ επαναγγείωση 62 ηλεκτρολόγος
741 2 Ca μαστού 34 βοηθός λογιστή
742 3,6,8,12 εξωπυραμιδική συνδρομή/ σακχ.διαβήτης/ χρόνια βρογχίτης/ εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ΟΜΣΣ63 οικοδόμος
743 7 στεφ. Νόσος 46 ιδ. υπάλληλος
744 2 Ca βάσεως γλώσσης 49 ιδ. υπάλληλος
745 7,8 ΧΑΠ / στεφ. Νόσος 65 υπάλληλος
746 10 σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια 52 εργάτρια
747 2 Ca μαστού 50 ηθοποιός
748 2.3 Ca παγκρέατος / ινσουλινοεξ. Σακχ. Διαβ. 55 ψυκτικός
749 3,6,8 σακχ. Διαβ. / πνευμονοπάθεια / μέτρια βαρηκοΐα 61 ταμίας
750 7 ΠΕΜ / αγγειοπλαστική 60 υπάλληλος
751 3.7 αορτοστεφ. Παράκαμψη / σακχ. Διαβ. / ΠΕΜ 58 οικοδόμος
752 7.12 εμφραγμα μυοκαρδ. / στηθάχη / εκφυλιστική σπονδυλ θεαια / ΟΑ γόνατος 58 λαντζέρα



753 7 στηθάγχη / αρτηρ. υπερτ. / φλεβική ανεπάρκεια 57 πωλητής
754 12 άτυπη νέκρωση κεφαλών μηριαίου με περωνιαίο μόσχευμα λόγω χρόνιου αλκοολισμού 37 τραπεζικός υπάλληλος
755 5 συναισθ. Ψύχωση 36 οικοδόμος
756 11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 47 εμποροϋπάλληλος
757 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 οικοδόμος
758 7 ακρωτηριασμός λόγω αποφρακτικής αρτηριοπάθειας άκρων 52 φύλακας
759 8.12 ΧΑΠ / Βαρεία ΟΑ ώμου / οσφυαλγία 57 οικοδόμος
760 2 Ca πνεύμονα 53 εργάτης
761 5,6,12 ήπια νοητική έκπτωση / ήπια παρεγκεφαλιδική σημειολογία / ενοχλήματα οσφυαλγίας 59 πωλητής λαϊκών αγορών
762 2 καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθήλιου επιγλωτίδας 66 μαραγκός
763 2 Ca παγκρέατος  68 μηχανικός
764 4.7 στηθάγχη / λευκοπενία 55 εργάτης
765 5,7,12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ / φλεβική ανεπάρκεια / καταθλιπτική συνδρομή 49 ιδ. υπάλληλος
766 5,7 στεφ. νόσος / υποστροφική ψύχωση 46 ελασματουργός
767 12 οσφυοϊσχυαλγία 50 εργάτης
768 2 μαστεκτομή λόγω διποπτικού καρκινώματος 49 ιδ. υπάλληλος
769 6 οφθλαμική πάθηση 57 υποδηματοποιός
770 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 39 αποθηκάριος
771 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 35 καθαρίστρια
772 7 στηθαγχική συνδρομή 52 οικοδόμος
773 6,9 κρίσεις "ε" / συμφυτικό ειλέου 47 νοσοκόμα
774 7 χει/σα διαλλείπουσα χωλότητα στα πλαίσια αποφρακτικής αρτηριοπάθειας 60 ιδ. υπάλληλος
775 12 οσφυοϊσχυαλγία 56 φορτοεκφορτωτής
776 5,7 υποστροφική ψύχωση / αρτηρ. Υπερτ 53 ιδ. υπάλληλος
777 2 Ca λάρυγγος 59 εργάτης
778 7 θωρακικά άλγη μετά από αγγειοπλαστική 58 εργάτης
779 8,12 δυσπλαστικά ισχία / οστεροαρθρίτιδα / χρόνια βρογχίτιδα 51 εργάτης
780 7 επαναγγείωση 62 μάγειρας
781 2,3 μιτωτική εξεργασία ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος / ινσουλινοεξ.σακχ. διατ. 60 λογιστής
782 2 Ca οισοφάγου 38 λιθογράφος
783 2 Ca πνεύμονα 62 φύλακας
784 2 Ca τυφλού 45 ξενοδοχοϋπάλληλος
785 3,7,8 ΠΕΜ / στηθάγχη / βρογχίτιδα / σακχ. διαβ. 47 ψήστης
786 6 οφθαλμική πάθηση 61 καθαρίστρια
787 7 ΠΕΜ / στεφ. νόσος 49 οικοδόμος
788 7 στηθάγχική συνδρομή 60 ιδ. υπάλληλος



789 7.8 στεφαν. νόσος / ΧΑΠ / αποφρακτ. Αρτηριοπάθεια 58 μεταφορέας
790 5 διπολική συναισθημ. διαταραχή 45 δημ. Υπάλληλος
791 6,10 νεφρική ανεπάρκεια / οφθαλμ. πάθηση 51 οδηγός
792 2 κακοήθες νεόπλασμα εξωτράχηλου 50 πωλήτρια λαϊκών αγορών
793 7 στηθάγχη / ενοχλήματα σαρκός 53 ελαιοχρωματιστής
794 2 Ca μαστού 40 εμποροϋπάλληλος
795 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 59 κηπουρός 
796 11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 37 ιδ. υπάλληλος
797 7,12 στεφ. Νόσος / αρτηρ. υπερσ. / εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 59 ιδ. υπάλληλος
798 9 μετεγχ/κή παγκρεατίτιδα μετά ενδοκολιακών συριγγίων 58 σιδεράς
799 5 περιοδική ψύχωση 39 υπάλληλος γραφείου
800 7 καρδιακή ανεπάρκεια 41 σερβιτόρος
801 3,7,12 νόσος Pagel / ΟΑ ισχίου / ενοχλήματα εκ της ΣΣ / σακχ. διαβήτης / αρτηρ. υπερτ. 60 καθαρίστρια
802 7,8 στεφ. νόσος / χρονια βρογχίτιδα 64 πωλητής λαϊκών αγορών
803 7 χειρ/κή επαναιμάτωση μυοκαρδίου 49 ιδ. υπάλληλος
804 3,7,10,12 νεφρωτικό σύνδρομο / αρτηρ. υπερτ. / σακχ. διαθ. / ΟΑ γονάτων - ιδ. υπάλληλος
805 7 στηθαγχική συνδρομή 61 εργάτης
806 3,7,12 απνοϊκό σύνδρομο / αρτηρ. υπερτ. / σακχ. διαβ. / ΟΑ γονάτων 54 οικοδόμος
807 5,7,12 κατάθλιψη με ψυχωτικά στοιχεία / στηθαγχικά ενοχλήματα / ενοχλήματα οσφυαλγία / χρόνια βρογχίτιδα51 εργάτης
808 2 Ca πνεύμονα 58 τορναδόρος
809 7 στηθαγχική συνδρομή 55 μηχανικός
810 4 απλαστική αναιμία 51 -
811 6 αμφω πυραμιδική συνδρομή κάτω άκρων 37 εργάτρια
812 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος 51 λογιστής Τέλος 3η ΑΥΕ
813 7,12 ισχαιμία μυοκαρδίου / ενοχλήματα εκ της ΣΣ 67 πωλητής λαϊκών αγορών
814 7,10 μείωση νεφρικής λειτουργίας / αρτηρ. υπερτ. 50 μηχανικός
815 7 εμφρ. Μυοκαρδ. / επαναγγείωση 60 ιδ. υπάλληλος
816 6 πυραμιδική συνδρομή λόγω παλαιού ΑΕΕ 61 εργάτρια
817 6 ημιπάρεση άνω άκρου / ήπια εξωπυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ 60 οδηγός
818 12 χερι/σα κήλη δίσκου 54 οικοδόμος
819 5 ανάπτυξη αλκοολικής πολυνευροπάθειας 56 εργάτης
820 8,9,12 λοιπώδης διείθηση του ήπατος λόγω αλκοόλ με πολυνευροπάθεια / χρόνια βρογχίτης / ενοχλήματα εκ της ΣΣ / ΟΑ ισχύου63 οδοκαθαριστής
821 7.8 ΠΕΜ / στεφ. Νόσος / χρόνια βρογχίτιδα 60 οικοδόμος
822 3,5 συχνές υπογλυκαιμικές κρίσεις / αντιδραστική κατάθλιψη 53 πορτιέρης
823 7,12 ΟΑ γονάτων / αρτηρ. Υπέρταση 36 οδηγός
824 7.12 αρτηρ. υπερτ / οσφυαλγία 55 οδηγός



825 7 υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια 46 οδηγός
826 7 στεφανιαία νόσος 55 υπάλληλος
827 6.7 στεφ. νόσος / ΠΕΜ / σπαστική ημιπάρεση ισχαιμικής αιτιολογίας - διαβ. πολυνευροπάθ. 63 ηλεκτροσυγκολητής
828 2 Ca λάρυγγος 53 μαρμαράς
829 6 σύνδρομο Reiter με πολυαρθραλγίες / οφθαλμ. πάθηση 45 μηχανολόγος
830 1 AIDS 38 λογίστρια
831 6,12 πυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ / βαρειά κωφωσκολίωση 56 οικοδόμος
832 2 Ca προστάτου 60 τεχνίτης ανελκυστήρα
833 5,8,12 συναισθηματική διαταρχή δυσθυμικού τύπου / αυχεναλγία, οσφυαλγία / χρόνια βρογχίτης 47 ηλεκτρολόγος
834 6.7 στεφ. νόσος / ΠΕΜ / σπαστική ημιπάρεση ισχαιμικής αιτιολογίας - διαβ. πολυνευροπάθ.- οδηγός
835 2 γαστρεκτομή λόγω Non - Hodgkin λεμφώματος 62 γαζώτρια
836 5 ψυχωτική συνδρομή 38 επιπλοποιός
837 7 ΠΕΜ / επαναγγείωση 65 τραπεζοϋπάλληλος
838 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 39 εργάτρια
839 6 ημιπληγία συνέπεια χειρ/ντος ενδοεγκεφαλικού αιματώματος 40 βοηθ. συμβολαιογράφου
840 2 Ca ορθού 55 εργάτης
841 7 αορτοστεφ. Παράκαμψη / αρτηρ. υπέρκ. 63 εργάτρια
842 2 Ca μαστού 62 εργάτρια
843 6 υπολειμματική νευρολογική βλάβη εκ της παρεγκεφαλίτιδας 63 οικοδόμος
844 7 στεφανιαία νόσος 60 ξυλουργός
845 2 Ca τραχήλου - μήτρας 47 εργάτρια
846 6 εξωπυραμιδική συνδρομή / βαρυκοΐα 62 εργάτης
847 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 οδηγός
848 7 στεφανιαία νόσος 52 καθαρίστρια
849 6,8,12 ΧΑΠ / ενοχλήματα εκ της ΣΣ / οφθαλμ. πάθηση 69 καθαρίστρια
850 5 σχιζοφρενική διαταραχή 30 μηχανουργός
851 2 θηλώδες καρκίνωμα επιθηλίου ουροδόχου κύστεως 57 απολυμαντής
852 2 Ca ουροδόχου κύστεως 51 τεχνίτης  
853 6 δε πυραμιδική συνδρομή επί παλαιού ισταιμικού εγκεφαλ. επεισοδίου 59 οικοδόμος
854 6,7,12 αρτηρ. υπερτ. / ενοχλήματα οσφυαλγίας / οφθαλμ. Πάθηση (λόγω υπερτ.) 53 οικοδόμος
855 7 ΠΕΜ / αγγειοπλαστική 50 ελαιοχρωματιστής
856 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 50 ιδ. υπάλληλος
857 7,12 αρθρίτιδα / αυχεναλγία / ΟΑ γονάτων / αρτηρ. υπερτ. 56 ηλεκτρολόγος
858 7 στηθαγχικό σύνδρομο 50 οδηγός
859 7.8 ΠΕΜ / στεφ. Νόσος / ΧΑΠ 52 εργάτης
860 5 παραληρητική μελαγχολία 51 εργάτης



861 5 καταθλιπτική συνδρομή 51 ηλεκτροσυγκολητής
862 5.6 οργανική συναισθηματική διαταραχή / ήπια πυραμιδική συνδρομή 55 εργάτης
863 2 Ca λάρυγγα 58 οικοδόμος
864 2 νόσος Hodgkin 38 μηχανικός ανελκυστήρων
865 7 εμφρ. Μυοκαρδ. / στεφ. νόσος 61 οικοδόμος
866 2 Ca μαστού 64 καθηγήτρια
867 7 αντικατάσταση βαλβίδος / κολπικά μαρμαρύγη 59 οικοδόμος
868 7 υπέρταση / στεφ. Νόσος 57 σοβατζής
869 3,5 ψυχωτική συνδρομή παρανοϊκού τύπου / παχυσαρκία 35 εργάτρια
870 12 ολική αρθροπλαστική άμφω ισχίων λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας 55 φανοποιός
871 7,10,12 κοπρόχοο συρίγγιο επί παλαιας τμηματεκτομής εγκαρσίου / σπονδύλωση ΟΜΣΣ / αρτηρ. υπερ.59 κρεοπώλης
872 7 βαλβιδοπάθεια / στεφ. νόσος 61 ηλεκτροσυγκολητής
873 7,8,12 ΧΑΠ / αρτηρ. υπερτ./ Οσφυαλγία 57 μαρμαράς
874 7,8,12 ΧΑΠ/ Διατατική μυοκαρδιοπάθεια / ΟΑ γονάτων 57 εργάτης
875 2 Non Hodgin λέμφωμα 50 σερβιτόρος
876 7 επαναγγείωση 53 εργοδηγός
877 5,9,12 ενοχλήματα εκ της ΣΣ / καταθλιπτική συνδρομή / λιπώδη διέιθηση του ήπατος 57 εργάτης
878 1 σάρκωμα Kaposi (αρ/γαστροκρημιαίας με HIV 63 εργάτρια
879 5.7 στηθαγχική συνδρομή / καταθλιπτική συνδρομή 53 σιδηρουργός
880 5 ψυχωτική συνδρομή 54 συντηρητής ανελκυστήρων
881 6,12 δε πυραμιδική συνδρομή / ζάλη - κεφαλαλγία / ήπια δυσαρθρία 51 οδηγός
882 5.12 σπονδύλωση ΟΜΣΣ / χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 50 νοσοκόμα
883 12 ρευματοειδής αρθρίτις 46 εργάτρια
884 2 Ca πνεύμονα 55 οδηγός
885 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 63 οδηγός
886 6 οφθαλμ. Πάθηση / βαρυκοΐα 67 υπάλληλος
887 7 εμφραγμ. Μυοκαρδίου / αγγειοπλαστική 63 χειριστής γερανού
888 6 νόσος (Markot (μυατροφική σκλήρυνση) 55 εργάτης
889 6.12 ΟΑ ισχίου / ενοχλήματα οσφυαλγίας / βαρηκοΐα 43 μαραγκός
890 6 δε ημιπληγία με αφύσικες διαταραχές λόγω ΑΕΕ 58 ιδ. υπάλληλος
891 2 Ca ουροδόχου κύστεως 63 μπάρμαν
892 7 τεχνητός βηματοδότης / καρδιακή ανεπάρκεια 64 χειριστής κιν/φου
893 7 ΠΕΜ / αορτοστεφ. Παράκαμψη 52 ηθοποιός
894 2,3 Non Hodgin λέμφωμα / σακχ. διαβ. 54 αμμοβολιστής
895 5 μονοπολική κατάθλιψη 57 γαζώτρια
896 5 ψυχωτική συνδρομή 47 ταχυδρόμος



897 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδυλώτη δίσκου 45 υπάλληλος
898 2 Ca προστάτου 60 ιδ. υπάλληλος
899 7,8,12 κοπλική μαρμαρύγη / ΧΑΠ / ενοχλήματα οσφυαλγίας 60 φανοποιός
900 3,6,9,12 αλκοολική κύρρωση ήπατος / αλκοολική πολυνευροπάθεια / σακχ. διαβήτης / ενοχλήματα εκ της ΣΣ59 μάγειρας
901 8.12 ΧΑΠ / πνευμονικό εμφύσημα / ενοχλήματα εκ της ΣΣ 53 υφαντής
902 3,5,6 σακχ. διαβ./ οφθαλ. Πάθηση / αγχώδης νεύρωση με καταθλιπτ. Στοιχεία 53 τεχνίτης
903 8,12 εξωγενές βροχικό άσθμα / ενοχλήματα εκ της ΣΣ 59 οδηγός
904 7 στηθαγχικό σύνδρομο 57 ηλεκτρολόγος
905 12 ρευματοειδής αρθρίτις 51 πωλήτρια  
906 2 Ca πνεύμονα 43 οικοδόμος
907 7 εμφραγμα μυοκαρδίου 47 ψήστης
908 2 Ca πνεύμονα 59 υπάλληλος ΗΛΠΑΠ
909 5.6 οφθαλμ. Πάθηση / αγχώδη καταθλιπτική αντίδραση 38 γαζώτρια
910 2 Ca μαστού 42 εργάτρια
911 3,10 ΧΝΑ / ινσουλινοεξ. σακχ.διαβ. 57 φύλακας
912 12 βαρία ρευματοειδής αρθρίτιδα 41 λογίστρια
913 2 κακοήθες μελάνωμα ράχεως 52 φύλακας
914 7,10 έμφραγμα μυοκαρδίου / ΧΝΑ ανεπάρκεια 62 φύλακας
915 7 κοπλική μαρμαρύγη  54 μηχανικός αυτοκινήτων
916 7 ΠΕΜ / στεφ. νόσος 49 οδηγός
917 7 έμφραγμα μυοκαρδίου  55 οικοδόμος
918 2 Ca προστάτου 60 πωλητής
919 5,12 παναλγία αμφω επι χονδροπάθειας / επικομματική ψύχωση 52 λαντζέρης
920 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 51 οδηγός
921 2 Ca πνεύμονα 50 υποδηματοποιός
922 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου 31 κοπτοράπτρια
923 3.6 ινσουλιν. σακχ. διαβ. / οφθαλ. πάθηση 54 ξυλουργός
924 7 αρτηριοπάθεια / στηθάγχη 57 μάγειρας
925 8 βρογχικό άσθμα 46 καθαρίστρια
926 2 νεφρεκτομή λόγο καρκινώματος 42 εργάτης
927 6 κρίσεις απώλειας συνειδήσεως 58 υπάλληλος 
928 7.12 καρδιακή ανεπάρκεια / ραχιαλγία - οσφυαλγία 46 σωληνουργός
929 2 Ca μαστού 50 ιδ. υπάλληλος
930 7,8,12 διάχυτο συστηματικό σκληρόδερμα με προσβολή αναπνευστικού / ΠΕΜ / αυχενικό σύνδρομο- οδηγός
931 9,12 κιρσούς οισοφάσου / δυσχέρεια βασίσεως 61 ιδ. υπάλληλος
932 2 υπογλωττιδική λαρυγγεκτομή Ca επιγλωτίδος 67 λαντζέρα



933 3,6,7 ημιπληγία λόγω ΑΕΕ / αρτστρ. υπερτ. / σακχ. διαβ. 52 οικοδόμος
934 5 ψυχωσιόμορφες εκδηλώσεις χρόνιου αλκοολισμού - ηλεκτρολόγος
935 2 Ca ενδομητρίου 56 ιδ. υπάλληλος
936 6,7 Σ.Ε.Λ. 34 εργάτης
937 5 ψυχωτική συνδρομή ΣΧ τύπου 52 ιδ. υπάλληλος
938 3.7 ΠΕΜ / στηθάγχη / σακχ. διαβ. 61 εργάτης
939 2 ολική υπερεκτομή λόγω Ca 50 ιδ. υπάλληλος
940 6.12 μυοτονική δυστροφία / οφθαλμ. πάθηση 46 λογίστρια
941 6,7 ημιπληγία λόγω ΑΕΕ / κολπική μαρμαρύγη / αρτηρ.υπερτ. 61 οικοδόμος
942 3,12 σακχ. Διαβ./ παχυσαρκία / ενοχλήματα εκ της ΣΣ 42 -
943 7 στεφ. νόσος / αρτηρ. υπερτ. 58 μηχανικός αυτοκινήτων
944 7 στεφανιαία νόσος 58 τεχνίτης
945 3,7,8 σακχ. διαβ./ αρτηρ. Υπερτ. / αποφρακτική πνευμονοπάθεια 50 μάγειρας
946 3,9 σακχ. διαβ. / χρόνια ηπατοπάθεια 51 λαντζέρης
947 2 Ca μεταβατικού επιθηλίου 59 σχεδιαστής
948 12 ενοχλήματα αυχεναλγίας - οσφυαλγίας 43 εργάτης
949 5,8,12 συναισθηματική διαταραχή καταθλιπτικού τύπου / ενοχλήματα εκ της ΣΣ / χρόνια βρογχίτιδα57 υπάλληλος
950 1 AIDS 38 σερβιτόρος
951 3,6 σακχ. διαβ. εκ διαβητική ομφ/θεια / υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή 43 συνοδός τυφλού
952 3,7 κολπική μαρμαρύγη / αρτηρ. υπερτ./ σακχ. διαβ. 50 ελαιοχρωματιστής
953 7 κολπική μαρμαρύγη / ανεπάρκεια αορτής 57 γραμματέας
954 7 στεφ. νόσος / εμφρ. Μυοκαρδ. 46 ελαιοχρωματιστής
955 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 ταμίας
956 7 στεφανιαία νόσος 46 ιδ. υπάλληλος
957 2 Ca γλώσσας 58 τσαγκάρης
958 7 στεφ. Νόσο / εμφρ. Μυοκαρδ. 60 οικοδόμος
959 6,7 παρεγκεφαλιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ / απάρκος απόφραξης σπονδυλικής αρτηρίας 46 ιδ. υπάλληλος
960 4 μυελοσκλήρυνση 60 οικοδόμος
961 6,12 παραπληγία της χειρ/νεος όγκου ΟΜΣΣ / υδροκεφαλία 48 οδηγός
962 6,7 παρεγκεφαλιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ / αρτηρ. Υπερτ. 59 μπάρμαν
963 2,8,12 κυστεοαδενοκαρκίνωμα ωοθηκών / χρόνια βρογχίτης / αυχεναλγία οσφυαλγία 51 υπάλληλος γραφείου
964 2.7 Ca ορθού / σύνδρομο Leriche / αρτηρ. αποφρακτική νόσο 61 εργάτης
965 7 στηθάγχη 60 ξυλουργός
966 6 περιφερική νευροπάθεια άνω κάτω άκρων 41 μουσικός
967 7 εμφρ. μυοκαρδ./ στεφ. Νόσος - οδηγός
968 5,9 ηπατίτιδα επί αλκαλικού εδάφους / ψυχοπαθητική προσωπικότητα 35 εργάτης



969 2 Ca νεφρού 40 καθαρίστρια
970 5 ψυχωτική συνδρομή 44 εργατοτεχνίτης
971 6 υπολειμματική ημιπάρεση (εξωπυραμιδική ημιαλγία / αρτηρ. υπερτ. 47 οικοδόμος Τέλος 4η ΑΥΕ (1999)
972 6 εγκατεστημένη πυραμιδική συνδρομή απότασης ΑΕΕ 57 -
973 2 πολλαπλό μυέλωμα 53 νοσηλεύτρια
974 10 ΧΝΑ 40 ιδ. υπάλληλος
975 2 Ca μαστού 52 κόπτρια
976 7 διατατική μυοκαδιοπάθεια 54 οδηγός
977 2 Ca γλώσσας 50 καθαρίστρια
978 6.7 στηθάγχη / οφθαλμ. Πάθηση 52 πωλητής λαϊκών αγορών
979 3.6 σακχ. διαβ. / διαβ. πολυνευροπάθεια / διαβ. οφθαλμοπάθεια 62 εργάτης
980 6 βαρειά πυραμιδική βλάβη λόγω αγγειακής διαταραχής 47 λαμαρινοκατασκευαστής
981 7,10 ΧΝΑ / στεφ. Νόσος 51 ξενοδοχοϋπάλληλος
982 3.5 σχιζοφρενική διαταραχή παρανοϊκού τύπου / σακχ. διαβ. 53 υπάλληλος γραφείου
983 9 κύρωση ήπατος λόγω ηπατίτιδος 51 φορτοεκφορτωτής
984 6,7 εμφραγμ. Μυοκαρδίου / ημιπληγία μετ' αφασικών διαταραχών 64 υπάλληλος
985 5,7,8,12 πλευριτική συλλογή / αναπνευστιή ανεπάρκεια / αγχώδεις καταθλ. Εκδηλώσεις / οσφυαλγία / αρτηρ. υπερτ.50 εφαρμοστής
986 10 μεταμόσχευση νεφρού 31 ιδ. υπάλληλος
987 7,8,12 στεφ. νόσος / βρογχικό άσθμα / ενοχλήματα εκ της οσφύος 53 οδηγός
988 12 ρευματοειδή αρθρίτιδα 61 εργάτρια
989 7 στηθάγχη / αρτηρ. Υπερτ. 56 ιδ. υπάλληλος
990 5.9 καταθλιπτική συνδρομή / αιμοραγική κολίτιδα 52 υπάλληλος
991 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 εργάτης
992 1 AIDS 59 ιδ. υπάλληλος
993 2 Ca μαστού 55 ιδ. υπάλληλος
994 2 Ca λάρυγγος 53 οικοδόμος
995 4,5,12 αυτοάνοσο θρομβοπενική παρφύρα / αγχώδη καταθλιπτική νεύρωση / οσφυαλγία 56 εργάτρια
996 7,12 δισκεκτομή / αρτηρ. υπερτ. 59 σιδηρουργός
997 5 ψυχωτική συνδρομή 42 ιδ. υπάλληλος
998 2 Ca πνεύμονα 55 κλητήρας
999 6 σπαστική νευροπάρεση με ορθοκυστικές διαταραχές 39 οδηγός

1000 6 οφθαλμ. πάθηση 39 ιδ. υπάλληλος
1001 2 Ca ουροδόχου κύστεως 51 εργάτης
1002 5 ψυχωτική συνδρομή 43 οικοδόμος
1003 2 Ca στόματος 42 οικοδόμος
1004 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 βαφέας



1005 2.7 Ca μαστού / αρτηρ. υπερτ. 53 καθαρίστρια
1006 6 κρίσεις "ε"  54 οικοδόμος
1007 6 οφθαλμ. πάθηση 46 κοπτοράπτρια
1008 7 στεφανιαία νόσος 55 θυρωρός
1009 7 στεφανιαία νόσος 57 κλιβανέας
1010 12 ενοχλ. οσφυαλγίας 38 πωλήτρια
1011 2 Ca κεφαλής παγκρέατος 58 λογιστής
1012 3.7 αορτοστεφ. παράκαμψη / σακχ. διαβ. 61 δασοπυροσβέστης
1013 6,12 αγγειακή εγκεφαλοπάθεια / αρχόμενη εγκαφαλική ατροφία / ενοχλ. εκ της ΣΣ 56 καθαρίστρια
1014 3,7 καρδιακή ανεπάρκεια / σακχ. διαβ. 59 εργάτης
1015 7 επαναγγείωση 44 κρεοπώλης
1016 2.6 Ca πνεύμονα / κρίσεις "ε" 53 οικοδόμος
1017 7 στεφανιαία νόσος 52 επιπλοποιός
1018 3,12 αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, εκ σεσημασμένη οστεροαρθρίτιδα τοχίων / ασβεστοποιός παχυσαρκία58 ηλεκτρονικός
1019 5,6,7 ΔΕ ημιπάρεση / ήπια νοητική έκπτωση / αρτηρ. υπερτ. 57 ηλεκτροσυγκολητής
1020 3 νόσο Addison / υποθυρεοειδισμός / ινσουλινοσ. σακχ. διαβ. 33 ιδ. υπάλληλος
1021 5 συμπεριφεριολογικές διαταραχές και ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις 46 εργάτης
1022 7 ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος 53 ελαιοχρωματιστής
1023 3,7,8 πνευμονική σαρκοείδωση / σακχ. διαβ./ σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος 54 γαζώτρια
1024 6 επιληπτικές κρίσεις 44 οδηγός
1025 7 στεφανιαία νόσος 65 πωλητής
1026 3.5 ψυχωτική συνδρομή / σακχ. διαβ. 46 εργάτης
1027 7 στεφανιαία νόσος 56 υφαντουργός
1028 7,10 εμφραγμ. μυοκαρδ. / ΧΝΑ / νεφρογενής αρτηρ. υπερτ. 55 μάγειρας
1029 9 αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια / αλκοολική ηπατοπάθεια 36 τεχνίτης αλουμ. σκευών 
1030 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 54 ιδ. υπάλληλος
1031 11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 54 γαζώτρια
1032 6,7,12 διαβ. αμφ/πάθεια/ στηθάγχη / επιδείνωση της ΟΑ των ισχύων 52 συνοδός  
1033 7.12 ενοχλ. Εκ της ΣΣ / ημιπεταλεκτομή / ΠΕΜ / στεφ. νόσος 51 οδηγός
1034 5 διαταραχές συμπεριφοράς 57 εργάτης
1035 3.7 αορτοστεφ. παράκαμψη / σακχ. διαβ. 56 εργάτης
1036 7 επαναγγείωση / αρτηριοπάθεια 54 ιδ. υπάλληλος
1037 2 Ca μαστού 43 καθαρίστρια
1038 5 αλκοολική ψύχωση 44 υποδηματεργάτης
1039 7 ΠΕΜ 55 μαρμαράς
1040 7 στεφανιαία νόσος 54 οδηγός



1041 6 παρεγκεφαλιδική συνδρομή 38 ιδ. υπάλληλος
1042 7,12 αθηροσκλήρωση καρωτίδων / αρτηρ. υπερτ./ ρευματοειδής αρθρίτης 62 σερβιτόρος
1043 7,9 ρήξη εκκολπώματος σιγμοειδούς / ανεύρισμα κοιλιακής αορτής / αρτηριοπάθεια 62 οικοδόμος
1044 6.7 επαναγγείωση / βαρηκοΐα 58 φύλακας
1045 7 ΠΕΜ / πάθηση αγγείου 43 σωληνουργός
1046 9 κύρωση ήπατος αλκοολικής αιτιολογίας 51 οδηγός
1047 8.12 ΧΑΠ / ενοχλημ. εκ της ΣΣ / παλαιά ανενεργός TBC πνευμόνων 47 υφάντρια
1048 4,7 ακρωτηριασμός λόγω γάγγραινας / αρτηρ. ανεπάρκεια / νόσος Buerger 41 ταπετσέρης
1049 7 εμφραγμ. μυοκαρδ. / αορτοστεφ. παράκαμψη 51 οδηγός
1050 3,5,6 ινσουλινο εξ σακχ. διαβ./ αγγειοσκλήρωση εκ των οφθαλμών / διαταραχές πανικού 38 εργάτρια
1051 3,6 παλαιό ΑΕΕ / σακχ. διαβ.με επιπλοκές 61 εμποροϋπάλληλος
1052 6.12 υποτροπή Αρ. οσφυοισχυαλγίας / πάρεση 47 ξυλουργός
1053 12 ανάπτυξη αρθρίτιδας / οσφυαλγία 51 οδηγός
1054 3,7,12 παχυσαρκία / τοξική βρογχοκήλη / οστεοαρθρίτιδα γονάτων / ανεπάρκεια μητροειδώς 47 ιδ. υπάλληλος
1055 6,12 νευρολογική πάθηση / μυικές ατροφίες, μυική αδυναμία 66 υπάλληλος γραφείου
1056 6 ΔΕ πυραμιδική συνδρομή λόγω ΑΕΕ 54 ηλεκτρολόγος
1057 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 61 φορτοεκφορτωτής
1058 2 Ca πνεύμονα 60 δημόσιος υπάλληλος
1059 5 διπολική συναισθημ. διαταραχή 52 υπάλληλος 
1060 2,6,7 στεφ. νόσος / χρόνια λεμφογενή λευχαιμία / βαρηκοΐα 60 σερβιτόρος
1061 7 εμφραγμ. Μυοκαρδίου / στεφ. Νόσος / αποφρακτική αρτηριοπάθεια 27 τεχνίτης αλουμινίων
1062 7 στηθάγχη 41 τεχνολόγος μηχανικός
1063 12 αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα 37 τεχνίτης
1064 6 ήπια εξωπυραμιδική συνδρομή με ελαφρές διαταραχές μνήμης λόγω αποφρακτικής υδροκεφαλίαςεργάτρια
1065 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 52 τυπογράφος
1066 7 στηθάγχη 42 ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
1067 2 Ca όρχεων 26 οικοδόμος
1068 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 51 ιατρικός επισκέπτης
1069 2 Ca πνεύμονα 59 οικοδόμος
1070 7 κολπική μαρμαρύγη 51 ταπετσέρης
1071 10 ΧΝΑ  20 κλητήρας
1072 7 επαναγγείωση 51 διευθυντής εργοστασίου
1073 2 Ca ρινοφάρυγγα 41 καθαρίστρια
1074 7 στηθάγχη 53 επιπλοποιός
1075 9.12 αλκοολική πολυνευροπάθεια / αυχεναλγία / οσφυαλγία / διόγκωση ήπατος 52 οικοδόμος
1076 7 καρδιακή ανεπάρκεια 57 εργάτρια



1077 7 καρδιακή ανεπάρκεια / χρόνια κολπική μαρμαρύγη 48 έμπορος ψιλικών
1078 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 57 οδηγός
1079 3,6,7,12 επαναγγείωση / ΠΕΜ / ΟΑ ισχίων / ινσουλ. σακχ. διαβ. / οφθαλμ. πάθηση 65 μάγειρας
1080 11 σκληροδερμία με υποτροπιάζουσα υγρά περικαρδίτιδα 52 υπάλληλος γραφείου
1081 11 συστηματική σκληροδερμία με συμμετοχή οισοφάγου πνευμόνων 39 φύλακας
1082 13 χειρ/σα οσχεοβουβωνοκήλη 61 φύλακας
1083 7 στηθάγχη 52 ηλεκτροτεχνίτης
1084 6,10,12 διαρροϊκό σύνδρομο λόγω εντερεκτομής συνεπεία ελέου / βαρηκοΐα / εκφυλιστική σπονδυλίτιδα64 οικοδόμος
1085 7,10 ΧΝΑ / αρτηρ. υπέρταση 47 καθαρίστρια
1086 7 στηθάγχη 60 οδηγός
1087 2 Ca φάρυγγα 52 καθαρίστρια
1088 7 χει/κή επαναιμάτωση 47 οικοδόμος
1089 2 Ca μαστού 49 ιδ. υπάλληλος
1090 2 Ca ουροδόχου κύστεως 60 νοσοκόμος
1091 6 πρακτικά τυφλός 37 πωλητής λαϊκών αγορών
1092 2 Ca παχέως εντέρου 48 ιδ. υπάλληλος
1093 6,7 διαβ. πολυνευροπάθεια / αρτηριοπάθεια / αρτηρ. υπερτ. 56 επιπλοποιός
1094 7 στεφ. νόσος / ΠΕΜ  49 εργάτης τυπογραφείου
1095 5.12 κατάθλιψη με ψυχωτικά στοιχεία / ενοχλ. εκ της ΣΣ / ΟΑ γονάτων 48 ιδ. υπάλληλος
1096 12 ρευματοειδής αρθρίτιδα 41 συνοδός εδάφους
1097 2 Ca χοληφόρων 51 φύλακας
1098 6 ήπια παρεγκεφαλιδική συνδρομή 42 μαρμαράς
1099 1 AIDS 32 ξενοδοχοϋπάλληλος
1100 7 καρδιακή ανεπάρκεια / κολπική μαρμαρύγη 48 τεχνικός 
1101 5,6,7 χρόνιος αλκοολισμός / γενικευμένη αγγειοπάθεια / χρόνιο γλαύκωμα 59 τεχνίτης
1102 5 παραληρητική διαταραχή 60 οικοδόμος
1103 5 σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς 37 εργάτης
1104 7.12 ενοχλ. Οσφυαλγίας / αρτηρ. υπερτ. 53 μαγείρισσα
1105 5.7 αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις / ελαφρά ισχαιμία / αρτηρ. υπερτ. 46 εργάτρια
1106 5 οργανικό ψυχοσύνδρομο 49 οικοδόμος
1107 5 ψυχωτική συνδρομή 34 βιβλιοδέτης
1108 5 χροονίσασα ψυχωτική συνδρομή 57 εργάτρια
1109 6.12 δυσβασία λόγω εγκεφαλικής ισχαιμίας / οφθαλμ. πάθηση / αυχεναλγία, οσφυαλγία 49 βαφέας
1110 6 αισθητική αταξία λόγω αισθητικής πολυνευροπάθειας 43 ξενοδοχοϋπάλληλος
1111 7 στεφανιαία νόσος 59 βαφέας επίπλων
1112 7 στεφ. νόσος / στηθάγχη 57 τεχνίτης υποδημάτων



1113 6.12 οφθαλμ. πάθηση / ενοχλ. Αυχεναλγίας, οσφυαλγίας 63 καθαρίστρια
1114 1 σάρκωμα Caposi / λοιμώδη HIV 44 ηθοποιός
1115 2 Ca ορθού 52 κοπτοράπτρια
1116 2 χειρ/ς όγκος καρωτιδικού σωματίου 49 ελασματουργός
1117 7.12 στεφ. νόσος / ΠΕΜ / αρχόμενη ΟΑ ισχίων / εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 55 χειριστής μηχανημάτων
1118 7 στηθάγχη 64 εργάτης
1119 10 ΧΝΑ 30 σχεδιαστής
1120 11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 63 καθαρίστρια
1121 2 Ca ορθού και μήτρας 56 καθαρίστρια
1122 3,7 στεφ. νόσος / σακχ. διαβ. 60 εργάτης
1123 6 κρίσεις "ε" 35 εργάτης
1124 2 Ca πνεύμονα 63 επιπλοποιός
1125 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 51 ελεγκτής
1126 5 ψυχωτική συνδρομή ΣΧ τύπου 52 οικοδόμος
1127 2 Ca πνεύμονα 54 οικοδόμος
1128 2 Ca μαστού 43 βοηθός λογιστού
1129 6.7 ΠΕΜ / στηθάγχη / υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή 58 αρτοϋπάλληλος
1130 7 ΠΕΜ / στεφ. νόσος 32 εργάτης
1131 7 απόφραξη κερκιδικής αρτηρίας / νόσος Burger 48 οικοδόμος
1132 7 στεφανιαία νόσος 62 εφαρμοστής
1133 3.6 ενεργό έλκος / ινσουλ. σακχ. διαβ. / οφθαλμ. Πάθηση (διαβ. αμφ/πάθεια) 51 ιδ. υπάλληλος
1134 6 υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή 41 ηλεκτροτεχνίτης
1135 7 διατατικού τύπου καρδιοπάθεια / κολπική μαρμαρύγη 62 φορτοεκφορτωτής
1136 7 Νon Q έμφραγμα μυοκαρδίου / αορτοστεφ. παράκαμψη 58 μηχανοξυλουργός
1137 1 AIDS 34 ιδ. υπάλληλος
1138 2 Ca μαστού 54 καθαρίστρια
1139 8,9 χρόνιος ενεργός ηπατίτης C / χρόνια ασθματική βρογχίτης 43 κόπτης υφασμάτων
1140 5 χρονίσασα ψυχωτική συνδρομή 42 ιδ. υπάλληλος
1141 7.12 στεφ. νόσος / οσφυαλγία 56 οδηγός
1142 12 πεταλεκτομή / αρχόμενη ΟΑ γονάτων 57 οικοδόμος
1143 2 Ca πνεύμονα 47 εργάτης χυτηρείου
1144 6 ΔΕ πυραμιδική συνδρομή λόγω απομυελινωτικής νόσου 43 βιβλιοδέτης
1145 10 ΧΝΑ επί εδάφους ινσουλιν. σακχ. διαβ. 40 ηλεκτρονικός
1146 5 μείζων κατάθλιψη με ψυχωτικά στοιχεία 47 αισθητικός
1147 5 σχιζοσυναισθηματική ψύχωση 48 πωλητής  
1148 7 περιεμφραγματική ισχαιμία 56 τραπεζικός υπάλληλος



1149 2 Ca μαστού 51 εργάτρια
1150 3,7 εμφραγμ. μυοκαρδ./ στεφ. νόσου / ινσουλιν. σακχ. διαβ. 60 εργάτης
1151 5,12 χειρ/σα ΚΜΔ / διαταραχή μετατροπής 42 βοηθός βιβλιοδέτη
1152 2 Ca πνεύμονα 59 θυρωρός
1153 7 ΠΕΜ/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 58 υπάλληλος γραφείου
1154 5 ψυχωτική συνδρομή ΣΧ τύπου 49 σερβιτόρος
1155 2 χειρ/θεν μελάνωμα ράχεως 51 σχεδιάστρια
1156 12 ΣΕΙ άμφω 40 ιδ. υπάλληλος
1157 9 χρόνια ενεργός ηπατίτης C 57 ιατρικός επισκέπτης
1158 7,12 εμφραγμ. μυοκαρδ. / στεφ. νόσος / εκφυλιστική αρθροπάθεια ΠΜΣΣ και ισχίων 60 εργάτης
1159 7 χειρ/κη επαναιμάτωση 55 -
1160 7 χειρ/κη επαναιμάτωση 65 υπάλληλος ΕΡΤ
1161 7 στεφαν.καρδιοπάθεια 57 εργάτης
1162 12 ΟΑ ισχίων οικοδόμος
1163 2 Ca πνεύμονα 55 μαρμαράς
1164 7 ισχαιμική καρδιοπάθεια / αρτηρ. υπερτ. 48 οδηγός τέλος 5η ΑΥΕ
1165 5 ψυχωτική συνδρομή 34 σερβιτόρος
1166 6,7 ανεύρισμα ανιούσης αορτής / ολική θυρεοδεκτομή λόγω πολυωζόδους βρογχοκήλης 53 υπάλληλος γραφείου
1167 7 επαναγγείωση 50 τεχνίτης
1168 3.7 αορτοστεφ. παράκαμψη / ήπιος σακχ. διαβ. 65 ιδ. υπάλληλος
1169 6,7,12 στένωση αορτικής βαλβίδος / οσφυαλγία / μέτρια βαρηκοΐα / οφθαλμ. πάθηση 49 εργάτης 
1170 6 πρακτικά τυφλή 47 γαζώτρια
1171 5 ψυχωτική συνδρομή 46 ιδ. υπάλληλος
1172 6 νόσος κινητικού νεύρωνα 48 εργάτης
1173 7 Non Q εμφράγματος / ισχαιμία μυοκαρδίου 48 ηλεκτροσυγκολητής
1174 5 σχιζοφρενική διαταραχή 48 εργάτρια
1175 3,6,7 ινσουλιν. Σακχ.διαβ. / οφθαλμ. Πάθηση / αρτηρ. Υπέρταση 29 εργάτρια
1176 5 ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις 46 λογιστής
1177 4 ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα 43 λογίστρια
1178 6 χειρ/σα αυχενική μυελοπάθεια 36 φορτοεκφορτωτής
1179 2 Ca τυφλού ωοθηκεκτομή 64 καθαρίστρια
1180 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 63 ανθοπώλης
1181 7 επαναγγείωση 63 μηχανουργός
1182 6.7 επαναγγείωση / αμφοτερόπλευρη πυραμιδική συνδρομή 52 ηλεκτρολόγος
1183 7 στηθαγχικό σύνδρομο / εκτεταμένη αρτηριοπάθεια 60 ιδ. υπάλληλος
1184 10 ανάπτυξη εντεροδερματικό συρίγγιο 58 οδηγός



1185 4.5 σχιζοφρενική ψύχωση / ακρωτηριασμός λόγω γάγγραινας 57 εργάτης
1186 7,8,12 ΟΑ γόνατος, σπονδυλοαρθρίτιδα / χρόνια βρογχίτιδα / αρτηρ. υπέρταση 59 καθαριστής
1187 2 σεμίνωμα όρχεος 41 τεχνίτης υποδημάτων
1188 2 Ca μαστού 59 κεραμίστας
1189 10 νεφρίτιδος 38 δακτυλογράφος
1190 7 ΠΕΜ /πάθηση 1 αγγείου 62 ξυλουργός
1191 5 διαταραχές μνήμης/ κατάθλιψη 62 γερανίστας
1192 3,7,8 στηθάγχη / ΠΕΜ / σακχ. διαβ. / απλή χρόνια βρογχίτης 53 σιδεράς
1193 6.7 χρόνια εγκεφαλική συνδρομή / ΠΕΜ 55 οικοδόμος
1194 7.12 στηθάγχη / ενοχλ. εκ της ΟΜΣΣ 51 εργάτης
1195 3,6,7,12 πολυνευροπάθεια / εμφραγμ. μυοκαρδ. / αρτηρ. υπερτ. / οσφυαλγία / παχυσαρκία 47 ψήστης
1196 12 χειρ/σα κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου 39 βοηθός λογιστού
1197 7,12 ολική αρθροπλαστική γόνατος λόγω ΟΑ / αρτηρ. υπερτ. 68 νοσοκόμος
1198 5 ψυχωτική συνδρμοή ΣΧ τύπου 40 οικοδόμος
1199 12 ενοχλ. οσφυαλγίας 43 εργάτρια
1200 6,7,12 καρδιακή ανεπάρκεια / οφθαλμ. πάθηση / αυχεναλγία 63 εργάτης
1201 7 αντικατάσταση της βαλβίδος 52 ιδ. υπάλληλος
1202 6,9 ελκώδης κολίτης / πάρεση κάτω άκρου 57 οδηγός λεωφορείου
1203 7 στεφανιαία νόσος 52 οικοδόμος
1204 6.12 ίλιγγος θέσεως αυχενικής αιτιολογίας / βαρηκοΐα / αυχεναλγία, οσφυαλγία 53 εργάτης
1205 7 αντικατάσταση βαλβίδος  53 οικοδόμος
1206 5,9 χρόνιος αλκοολισμός / λιπώδη εκφύλλιση ήπατος 53 μαρμαράς
1207 2 Ca πνεύμονα 46 νοσοκόμος
1208 12 ΟΑ γονάτων  48 οικιακή βοηθός
1209 3.7 ΠΕΜ / στεφ. νόσος / ήπιος σακχ. διαβ. 55 εργατοτεχνίτης
1210 2 Ca μαστού 54 εργάτρια
1211 7 αορτοστεφ. παράκαμψη / αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος 55 χειριστής μηχανών
1212 5.7 ψυχωτική συνδρομή / αρτηρ. υπερτ. 55 καμαριέρα
1213 7 ασβεστώσεως της βαλβίδας 36 υαλοτεχνίτης 
1214 5 διπολική συναισθηματική διαταραχή 32 εργάτης
1215 2,6,7 αθηρωμάτωση καρωτίδας / ημιπάρεση λόγω ΑΕΕ / αρτηριοπάθεια / Ca κάτω γνάθου 57 ψήστης
1216 7 στεφανιαία νόσος 53 οικοδόμος
1217 12 αυχενική μυελοπάθεια / κήλη δίσκου 57 βοηθός υαλοτύπου
1218 6 κρανιοφαρυγγίωμα / οφθαλμ. πάθηση 55 εργάτης
1219 3.7 ΠΕΜ / ισχαιμία του μυοκαρδίου / σακχ. Διαβ. 46 ιδ. υπάλληλος
1220 6,7,12 βαρηκοΐα / αρτηρ. υπερτ./ ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας / ενοχλ. εκ της ΣΣ 63 εργάτης



1221 7 στηθαγχική συνδρομή 54 οικοδόμος
1222 7 ΠΕΜ / στεφ. νόσος 50 οικοδόμος
1223 3.7 επαναγγείωση / ήπιοι σακχ. διαβ. 53 οδηγός
1224 5,6,7,12 αγχώδης καταθλιπτ. διαταραχή / κόφωση / αρτηρ. υπερτ. / ενοχλ. εκ της ΣΣ 53 πωλήτρια
1225 5.7 στεφ. νόσος / καταθλιπτική συνδρομή 57 σερβιτόρος
1226 5 ψυχωσική συνδρομή 30 οικοδόμος
1227 7 στεφανιαία νόσος 55 λογιστής
1228 7 στεφανιαία νόσος 59 σταθμάρχης
1229 12 ρευματοειδής αρθρίτιδα 51 ιδ. υπάλληλος
1230 7 στεφανιαία νόσος 56 συντηρητής κτιριακών εγκατ.
1231 7.12 στεφ. νόσος / αρτηρ. Υπερτ. / ενοχλ. οσφυαλγίας 55 νοσοκόμα
1232 7 ΠΕΜ / αορτοστεφ. παράκαμψη 42 πωλητής κρεάτων
1233 5,7,12 διατατική μυοκαρδιοπάθεια / ενοχλ. εκ της ΣΣ / αγχώδεις εκδηλώσεις 50 οικοδόμος
1234 7 στηθαγχικό σύνδρομο 51 εργατοτεχνίτης
1235 6,8,12 σπονδυλική στένωση ΟΜΣΣ / χρόνια βρογχίτιδα / κώφωση 57 μαρμαράς
1236 7 ΠΕΜ / κολπική μαρμαρύγη 62 εργάτης
1237 7 εμφραγμ. μυοκαρδ. 49 οδηγός
1238 7 στεφανιαία νόσος 56 οικοδόμος
1239 6,13 χειρ/θεν αιμάτωμα εγκεφάλου λόγω ρήξεως ανευρίσματος/ κρίσεις "ε" 35 εργάτης
1240 5,12 μακροαδένωμα υπόφυσης 56 εργάτης
1241 7 έμφραγμα μυοκαρδίας 53 χειριστής μηχανημάτων
1242 3,9 χρόνια παγκρεατίτιδα / σακχ. διαβ. 64 πωλητής
1243 2 Ca ορθού 66 κλητήρας
1244 5 χρόνιο οργανικό ψυχοσύνδρομο 51 υπάλληλος 
1245 2 Ca στομάχου 46 εργάτης
1246 6 εγκατεστημένη πάρεση υπορηλατίου νεύρου 57 οικοδόμος
1247 7 ΠΕΜ / στεφ. Νόσος 50 εφαρμοστής
1248 9 λιπώδη διήθηση ήπατος λόγω εξάρτησης από αλκοόλ 52 καθαριστής
1249 12 ολική αρθροπλαστική λόγω ΟΑ 50 οικοδόμος
1250 5 ψυχωσική συνδρομή 67 ταμίας
1251 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου  43 εργάτης
1252 2 Ca παχέως εντέρου 52 καθαρίστρια
1253 3,7 στεφ. νόσος / αρτηρ. υπερτ. / θυρεοειδεκτομή 48 εργάτρια
1254 5 ψυχοσιόμορφη διαταραχή 41 οδοκαθαριστής
1255 3,12 ενοχλημ. εκ της ΣΣ / αρχόμενη ΟΑ γονάτων / σακχ. διαβήτης 63 αποκλειστική νοσοκόμα
1256 5 δισθυμικού τύπου καταθλιπτική διαταραχή 37 φύλακας



1257 7 επαναγγείωση 44 υδραυλικός
1258 6 πολυριζονευρίτιδα 28 αισθητικός
1259 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 64 εργάτης
1260 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια 54 μηχανοξυλουργός
1261 7 καρδιακή ανεπάρκεια 45 οδηγός
1262 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 39 οδηγός φορ/γων
1263 7,10 ΧΝΑ / αρτηρ. υπέρταση 63 εργάτης
1264 2,12 χειρ/θεν αστροκύττωμα εγκεφάλου / ΔΕ ημιπληγία 34 επιγραφοποιός
1265 6 παραεγκεφαλιδική αταξία με διαταραχές 24 ιδ. υπάλληλος
1266 2,12 αστροκύττωμα / αδυναμία ορθοστατήσεως και βαδίσεως 42 οικοδόμος
1267 7 ΠΕΜ / στηθάγχη 64 επιπλοποιός
1268 7 μυοκαρδιοπάθεια 43 αποθηκάριος
1269 6,8,12 κρίσεις ιλίγγου αγγειοκινητικής αιτιολογίας / βρογχικό άσθμα / αυχεναλγία 57 ιδ. υπάλληλος
1270 5,8 νόσος Parkinson / χρόνια βρογχίτιδα 60 οικοδόμος
1271 3,7,8 περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια / φλεβική ανεπάρκεια / ήπιο σακχ. διαβ./ αρτηρ. υπερτ.53 εργάτρια
1272 5 ψυχωσική συνδρομή 47 ιδ. υπάλληλος
1273 5,7,8,12 χρόνιο βρογχικό άσθμα / αρτηρ. υπερ. / καταθλιπτική διαταραχή δυσθυμικού τύπου / οσφυαλγία61 υπάλληλος
1274 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 35 πρακτ. Μηχανικός
1275 6 οφθαλμική πάθηση 42 βοηθ. προγρ. Εισπράξεων
1276 5,8 εμφύσημα κύστης πνεύμονα / αγχώδεις εκδηλώσεις 58 καθηγητής
1277 3,7,12 οσφυοϊσχιαλγία / παχυσαρκία / αρτηρ. υπερτ. 56 λογίστρια
1278 3.6 νευροαισθητήριες διαταραχές λόγω σακχ. διαβ. / οφθαλμ. πάθηση 51 ιδ. υπάλληλος
1279 5,6 αρχόμενη ανοϊκή συνδρομή / πολυεμφρακτική εγκεφαλοπάθεια 64 εργάτης
1280 2 Ca μαστού 40 ιδ. υπάλληλος
1281 2 Ca κύστεως 56 τεχνικός 
1282 5 υποτροφική κατάθλιψη 52 ιδ. υπάλληλος
1283 5 διπολική συναισθημ. διαταραχή 47 οικιακή βοηθός
1284 2 Ca τραχήλου - μήτρας 45 εργάτρια
1285 6 βαρηκοΐα / χρόνια ωτίτιδα 64 εργάτης
1286 6,7 πυραμιδική συνδρομή / αρτηρ. Υπερτ. 62 υποδηματοτεχνίτης
1287 5,6,7 υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια / καταθλ. Συνδρομή / βαρυκοΐα 52 ελασματουργός
1288 10 ΧΝΑ 41 ιδ. υπάλληλος
1289 6 αριστερό πλάγιο προμηκικό σύνδρομο και αρ. ημιπάρεση λόγω θρομβόσεως αρτηρίας 58 επιπλοποιός
1290 5.6 οφθαλμ. πάθηση / αγχώδεις διαταραχές 43 οικοδόμος
1291 2 Ca πνεύμονα 41 οδηγός
1292 6 κρίσεις "ε" 50 εργάτρια



1293 1,6 παρεγκεφαλιδική συνδρομή / AIDS 35 κομμώτρια
1294 2 Ca ωοθήκης 43 οικιακή βοηθός
1295 5 ψυχωσική συνδρομή 37 δημόσιος υπάλληλος
1296 7 εμφραγμ. μυοκαρδίου / στεφ. Νόσος 62 ιδ. υπάλληλος
1297 1 AIDS 30 οδοντοτεχνίτης
1298 7 στηθάγχη 58 ιδ. υπάλληλος
1299 5 ψυχωσή σχιζοσυναισθηματική 35 πωλήτρια
1300 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου 35 εργάτης
1301 5.6 κρίσεις "ε" / αγχώδης καταθλιπτική νεύρωση 27 επιπλοποιός
1302 1 AIDS 47 έμπορος  
1303 2 Ca μαστού 42 βοηθ. φαρμακείου
1304 7 στηθάγχη 55 ελαιοχρωματιστής
1305 2 Ca ρινοφάρυγγα 53 οδηγός
1306 7,12 ρευματοειδή αρθρίτιδα / αρτηρ. υπερτ. 62 εργάτρια
1307 5 σχιζοφρενική ψύχωση παρανοϊκού τύπου 41 κηπουρός
1308 7 στεφανιαία νόσος 51 ιδ. υπάλληλος
1309 5.6 ψυχωσική συνδρομή / βαρηκοΐα 42 οικοδόμος
1310 8,12 πνευμονικό εμφύσημα / οστεοπόρωση 63 δημοσ. Υπάλληλος
1311 10 ΧΝΑ 25 οικοδόμος
1312 8.12 ενοχλ. Οσφυαλγίας, αυχεναλγίας / αρχόμενη ΟΑ / δυσπνοια 49 καθαρίστρια
1313 5 πρόσφατο ψυχωτικό επεισόδιο 28 ιδ. υπάλληλος
1314 5.7 αορτοστεφ. παρακαμψ. / παρανοϊκή διαταραχή ιδ. υπάλληλος
1315 5,6,9 ηπατίτιδα Β / βαρηκοΐα / παρανοειδής δαταραχή προσωπικότητας 46 νοσοκόμος
1316 3,7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια / σακχ. διαβ. 58 νυχτοφύλακας
1317 2 Ca μαστού 60 πωλήτρια
1318 5 ψυχωσική συνδρομή 42 σερβιτόρος
1319 2 Ca παχέως εντέρου 58 υπάλληλος γραφείου
1320 3,6,7 υπολειμματική ημιπάρεση λόγω ΑΕΕ / διαβητική πολυνευροπάθεια / σακχ. διαβ. / αρτηρ. υπερ. ενοχ.αυχεναλγίας67 εργάτης
1321 6,7,12 διαβητική αμφ/πάθεια / οφθαλμ. πάθηση / υπερτασική καρδιοπάθεια / ενοχλ. Οσφυαλγίας 49 καθαρίστρια
1322 2 Ca επιγλωτίδος 55 οδηγός
1323 2 Ca πνεύμονα 52 ασβεστοποιός
1324 7 στηθαγχικό άλγος / υπερτροφία (αρ.) κοιλίας 52 οικοδόμος
1325 3,7,12 στεφ. νόσος / σακχ. Διαβ./ αρτηρ. υπερ. / ενοχλ. οσφυαλγίας - αυχεναλγίας 59 πωλητής
1326 5 ψυχωσική διαταραχή 37 εργάτης
1327 7 χειρ/κη αντικατάσταση βαλβίδας / κολπική μαρμαρύγη 45 ιδ. υπάλληλος
1328 12 ολική αρθροπλαστική 52 πωλήτρια



1329 2 λέμφωμα στομάχου 65 ιδ. υπάλληλος
1330 3,6,7,12 έκφυλ. σπονδ/θεια / βαρηκοΐα / σακχ. διαβ. / αρτηρ. υπερτ. 69 μασουρίστρα
1331 2 Ca μαστού 53 καθαρίστρια
1332 7 στηθάγχη / αποφρακτική αρτηριοπάθεια 51 οδηγός
1333 2 Ca μαστού 54 διακοσμήτρια
1334 5 ψυχωσική συνδρομή 33 αν. μηχανικός
1335 7 εμφραγμ. μυοκαρδίου / στεφ. νόσος 53 καθαρίστρια
1336 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 55 ιδ. υπάλληλος
1337 7 ανεύρισμα σπονδυλικής στήλης 41 καμαριέρα
1338 7 στεφανιαία νόσος 59 μηχανουργός
1339 2 ολική γαστρεκτομή Ca στομάχου 32 βοηθός τεχνίτη
1340 5.12 ερυθηματώδη λύκο / καταθλιπτική διαταραχή δυσθυμικού τύπου 45 εργάτρια
1341 10 ΧΝΑ 67 υποδηματοποιός
1342 2 Ca παχέως εντέρου 50 καθαρίστρια
1343 7 στεφανιαία νόσος 44 ηλεκτροτεχνίτης
1344 5,7,9,12 στεφ. νόσος / οσφυαλγία, γοναλγία / ελκος βολβού δωδεκαδάκτυλου / αγχώδεις εκδηλώσεις62 καθαρίστρια
1345 6,7,8 μικρού τύπου πνευμονοπάθεια / υπερτασική καριοδπάθεια / ημιπάρεση δε 60 πωλητής
1346 7 ΠΕΜ / αορτοστεφ. Παράκαμψη 58 ελαιοχρωματιστής
1347 2 Ca παχέως εντέρου 53 εργάτρια
1348 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 56 εργάτης
1349 5,6 πυραμιδική σημειολογία / αταξία, νοητική έκπτωση 62 εργάτης
1350 8,12 πιθανή σαρκοείδωση με επίπτωση στην αναπνευστική ικανότητα / διάχυτες αρθραλγίες 39 σερβιτόρος
1351 5.12 ΟΑ ισχίου / ενοχλήματα εκ της ΣΣ / καταθλιπτική συνδρομή με διαταραχές πανικού 54 εργάτης
1352 7 4η αορτοστεφ. παράκαμψη 61 σερβιτόρος
1353 5.6 ψυχωσική συνδρομή / οφθαλμ. πάθηση 53 αρτεργάτης
1354 3.7 στηθάγχη / σακχ. διαβ. 47 υπάλληλος
1355 6,7 χειρ/σα αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία / κρίσεις "ε" 50 λογίστρια
1356 2 Ca λάρυγγος 59 οδηγός
1357 2,5,6,12 Ca ενδομητρίου / ενοχλ. εκ της ΣΣ / χειρ/θεν σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος / αγχώδεις εκδηλώσεις45 νοσηλεύτρια
1358 7,12 δερματομυοσ/της / αρτηρ. υπερτ. 51 υπάλληλος τουρισμού
1359 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 57 πωλητής
1360 5,6,7,8 ΧΑΠ / αρτηρ. Υπερτ./ (ενοχλ.) εκ της ΣΣ / οφθαλμοπάθεια / βαρηκοΐα / αγχώδεις νευρωτικές εκδηλώσεις51 ηλεκτρολόγος
1361 7.12 υπερτασική καρδιοπάθεια / αυχεναλγία, οσφυαλγία 56 εργάτης 
1362 3,6,8,12 σακχ.διαβ. / οστεοαρθρίτιδα γονάτων / χρόνια βρογχίτης / βαρηκο΅οα 57 εργατοτεχνίτης
1363 7 εμφραγμ.μυοκαρδίου 58 ιδ. υπάλληλος
1364 11 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 49 σουβλατζής



1365 6 ΔΕ ημιπληγία / δυσχέρεια βαδίσεως λόγω παλαιού ΑΕΕ 52 εργάτης 
1366 2 Ca ουροδόχου κύστεως 58 οικοδόμος
1367 6 δυσχέρεια βαδίσεως / κρίσεις ιλίγγου (ατύχημα) 39 εργάτρια
1368 7 στεφ.καρδιοπάθεια / ΠΕΜ 54 εργοδηγός χαρτοποιίσας
1369 2 Ca στομάχου 47 ναυπηγός
1370 7 ΠΕΜ / στηθάγχη 60 εργάτης
1371 3 ολική θυρεοειδεκτομή 46 λαντζέρα
1372 7 ΠΕΜ / στηθάγχη / ισχαιμία 52 οδηγός 
1373 6 οφθαλμ.πάθηση 53 πωλητής τέλος 6η ΑΥΕ
1374 7 στεφ.νόσος / αρτηρ.υπερτ. 58 ιδ. υπάλληλος
1375 6,7,12 ΟΑ γονάτων / αρτηρ.υπέρτ. / βαρηκοΐα /δυσκίνηση εκ της ΣΣ 64 εργάτης
1376 7 στεφαν.καρδιοπάθεια 50 εργάτης
1377 3,5,7 στηθαγχική συνδρομή / παχυσαρκία / ήπιος σακχ. διαβ. / καταθλιπτική διαταραχή 60 ιατρικός επισκέπτης
1378 2 Ca πνεύμονος 48 οξυγονοκολλητής
1379 2 Ca μαστού 65 ιδ. υπάλληλος
1380 5.6 κρίσεις "ε" / αγχώδης καταθλ. Νεύρωση τραπεζικός  
1381 6 οφθαλμ. Πάθηση / βαρυκοΐα ηλεκτροσυγκολητής
1382 8 ενεργό σπηλαιώδη φυματίωση πνεύμονα 36 γαζώτρια
1383 2 Ca στομάχου 57 νυχτοφύλακας
1384 2 Ca μαστού 61 καθαρίστρια
1385 7 στεφανιαία νόσος 47 σφαγέας
1386 9 πρόσφατη οξεία νεκρωτική αιμορραγική παγκρεατίτιδα 32 υπάλληλος γραφείου
1387 12 ενοχλ. Οσφυοϊσχιαλγίας και αυχεναλγίας 67 εργάτης
1388 7 ΠΕΜ / στεφ. νόσος 51 πωλητής
1389 5 χρονίσασα καταθλ. διαταραχή επί εδάφους αλκοολισμού 52 νοσοκόμος
1390 6,7,8,12 ΟΑ γονάτων / αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο εκφυλ. σπονδυλοαρθροπάθεια / βρογχικό άσθμα / βαρηκοΐα / αρτηρ. υπερτ.61 εργάτης
1391 6 υπολειμμ. Πυραμιδική συνδρομή με κρίσεις "ε" 53 ηλεκτροσυγκολητής
1392 5.7 αορτοστεφ. παράκαμψη / στηθαγχική συνδρομή / διαταραχή πανικού 57 ιδ. υπάλληλος
1393 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 47 ιδ. υπάλληλος
1394 7 στεφανιαία νόσος 61 οικοδόμος
1395 2 Ca ωοθήκης 57 ιδ. υπάλληλος
1396 2 Ca λάρυγγος 52 εργάτης
1397 5,6 επιλιπτικές κρίσεις/ αγχώδεις συναισθηματικές διαταραχές 29 εργάτρια
1398 12 οσφυοϊσχιαλγία  57 ταπετσέρης
1399 7 στεφανιαία νόσος λιθογράφος
1400 5 ψυχωσική συνδρομή 35 σιδερώτρια



1401 12 οστεοαρθρίτδα ισχίου, ολική αρθροπλαστική 52 εργάτρια
1402 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 27 εργάτης



Έτος 1996 % 1997 % ΣΥΝΟΛΟ %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1'659 1'402 3'061
Χωρίς Ηλικία 29 29 58
Χωρίς Επάγγελμα 15 11 26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  (με ηλικία) 1'630 1'378 3'008

1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 23 1.40% 22 1.59% 45 1.49%
2 Νεοπλάσματα γενικώς 286 17.54% 242 17.56% 528 17.55% 5

3
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, διαταραχές 
θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές 122 7.48% 124 8.99% 246 8.17%

4
Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών 
οργάνων 26 1.59% 9 0.65% 35 1.16%

5 Ψυχικές Διαταραχές 305 18.71% 262 19.01% 567 18.84% 4

6
Νόσοι του νευρικού συστήματος & των 
αισθητήριων οργάνων 320 19.63% 285 20.68% 605 20.11% 2

7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 671 41.16% 576 41.79% 1247 41.45% 1
8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 145 8.89% 100 7.25% 245 8.14%
9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος 53 3.25% 54 3.91% 107 3.55%

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 51 3.12% 52 3.77% 103 3.42%
11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού 12 0.73% 10 0.72% 22 0.73%

12
Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & του 
συνδετικού ιστού 320 19.63% 259 18.79% 579 19.24% 3

13
Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες 
παθολογικές καταστάσεις 6 0.36% 4 0.29% 10 0.33%



Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 1
Νεοπλάσματα γενικώς 2
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, 
διαταραχές θρέψεως και 
ανοσολογικές διαταραχές 3
Νόσοι του αίματος και των 
αιμοποιητικών οργάνων 4
Ψυχικές διαταραχές 5
Νόσοι του νευρικού συστήματος & 
των αισθητήριων οργάνων 6

Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 7
Νόσοι του αναπνευστικού 
συστήματος 8
Νόσοι του πεπτικού συστήματος 9
Νόσοι ουροποιογεννητικού 
συστήματος 10
Νόσοι του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού 11
Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & 
του συνδετικού ιστού 12
Συμπτώματα & ασαφώς 
περιγραφόμενες παθολογικές 
καταστάσεις 13



ΕΤΟΣ   1996 Α.Μ.Σ. ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΗ

80703 2 Ca στομάχου 1958 124 μηχανοδηγός
80881 2 Ca στομάχου 1947 170 ναύτης/ασυρματιστής
80895 6 νόσος Parkinson 1935 75 μάγειρας
80901 6.3 υπολλειματική πυραμιδική συνδρομή/ σακχαρώδης διαβήτης 1942 102 ανθυπ./υποπλοίαρχος
80903 2 Ca στομάχου 1944 137 ναύτης
80913 12.7 αυχενική συνδρομή/ οσφυοισχιαλγία/ αρτηριακή υπέρταση 1938 105 θαλαμηπόλος
80914 7,8,12 αρτηριακή υπέρταση/ πνευμονοπάθεια/ οσφυοισχιαλγία 1939 64 ναύτης
80916 7 στεφανιαία νόσος 1947 245 ηλεκτρολόγος
81010 7.12 οσφυοισχιαλγία/ αρτηριακή υπέρταση 1941 112 μηχαν. β-γ
81092 2 Ca νεφρού 1950 173 λιπαντής/μηχανικός γ
81094 7,8,12 καρδιακή ανεπάρκεια/ βρογχικό άσθμα/ ραχαλγία-οσφυοισχιαλγία 1941 132 ναύτης/κυβερνήτης
81210 6 χαλαρά παραπληγία λόγω χειρ/θέντος αστροκυττώματος της Σ.Σ 1966 63 δόκιμος μηχανικός
81211 2 Ca πνεύμονα 1945 89 μηχανικός
81214 7,12,6 υπέρταση/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια/ βαρηκοϊα 1942 87 θαλαμηπόλος
81215 6,7,12 βαρηκοϊα/ αρτηριακή υπέρταση/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 1931 61 ναύτης
81217 12 δυσκαμψία 1962 70 χυτροκαθαριστής/ναυτοπαίς
81219 3 σακχαρώδης διαβήτης 1963 66 καθαριστής/λιπαντής
81227 6 δίπλευρος ημιπάρεση λόγω ΑΕΕ 1951 115 υποπλοίαρχος
81228 7 στεφανιαία νόσος 1945 140 ναύτης
81229 7 εν το βάθει φλεμβοθρώμβωση φλεβικού δικτύου 1948 138 ασυρματιστής
81231 7,12,8 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοισχιαλγία/ χρόνια βρογχίτης 1942 62 θερμαστής 
81232 2 Ca πνεύμονα 1947 60 ανθυποπλοίαρχος
81244 2 Ca παγκρέατος 1945 158 μηχανικός
81248 7,6,12,8 αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα/ οσφυοϊσχιαλγία/ χρόνια βρογχίτης 1937 61 ναύτης
81249 8,7,3 ΧΑΠ/ στεφανιαία νόσος/ σακχ.διαβήτης 1947 193 θερμαστής/λιπαντής/μηχ.γ
81250 7 στένωση μητροειδούς και αορτικής βαλβίδας 1950 124 ναύτης
81335 6,7,8,12 βρογχικό άσθμα/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα/ αρτηριακή υπέρταση 1947 119 ανθυπ./υποπλοίαρχος
81337 8.12 αυχενική συνδρομή/ οσφυοισχιαλγία/ χρόνια βρογχίτης 1940 122 μηχαν.γ
81432 7 καρδιακή ανεπάρκεια 1960 118 ναύκληρος
81435 6 τετραπληγία λόγω ΑΕΕ/ ΧΝΑ 1949 127 μηχανοδηγός
81436 6,7,12 φλεβική ανεπάρκεια/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα 1949 228 χυτροκαθαριστής/μάγειρος
81437 11 χορεία Huntington 1954 145 ναύτης
81439 8 βρογχικό άσθμα 1950 187 μηχανοδηγός/μηχαν.γ



81442 5 χρόνιος αλκοολισμός 1946 139 ναύκληρος
81443 2 Ca εγκεφάλου 1947 210 ανθυπ./υποπλοίαρχος/πλοίαρχος
81444 2 Ca ουροδόχου κύστεως 1946 184 κυβερνήτης/ναύτης
81446 7,7,6 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια/ καρδιακή ανεπάρκεια/ ημιπληγία λόγω ΑΕΕ1945 138 ανθυποπλοίαρχος
81447 2 Ca κύστεως 1946 106 αντλιώρος
81451 9 κύρρωση ήπατος 1947 197 φροντιστής
81453 2 Ca κεφαλής παγκρέατος 1944 167 υποπλ./πλοίαρχος
81627 7.8 στεφανιαία νόσος/ παλ.έμφραγμα μυοκαρδίου/ πνευμονοπάθεια1946 191 μάγειρας
81631 6 υπολλειματική αρ. Ημιπάρεση/ κρίσεις "Ε" 1962 74 βοηθ.θαλαμηπόλος/επικ.αν
81633 5.12 καταθλιπτική συνδρομή με φοβικές εκδηλώσεις/ οσφυοϊσχιαλγία1945 115 μηχανοδηγός
81635 6,7,12 αυχενική συνδρομή/ οσφυοισχιαλγία/ βαρηκοϊα/ αρτηριακή υπέρταση1947 156 ανθυπ./υποπλοίαρχος/πλοίαρχος
81636 7 στεφανιαία νόσος 1947 60 ναύτης
81651 7 στεφανιαία νόσος 1947 188 χυτροκαθαριστής/μάγειρος
81652 7.12 ισχαιμική καρδιοπάθεια/ οσφυοϊσχιαλγία 1950 124 ναύτης
81653 2 Ca λάρυγγος 1939 136 θερμαστής/μηχαν.γ
81654 12,12,6,8 αυχενική συνδρομή/ οσφυοισχιαλγία/ βαρηκοϊα/ βρογχικό άσθμα1948 108 μηχαν.γ
81655 3,7,12 σακχαρώδης διαβήτης/οσφυοϊσχιαλγία/ αρτηριακή υπέρταση 1934 77 μάγειρας
81656 6.6 ενδοεγκεφαλική αιμοραγία/ τετραπληγία 1948 204 μηχαν.γ
81708 5,7,12 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοισχιαλγία/ χρόνια καταθλιπτική συνδρομή1948 132 ναύτης
81709 9.8 αλκοολική ηπατοπάθεια/ αποφρακτική πνευμονοπάθεια 1935 125 ναύτης
81735 6 αμφοτερόπλευρη πυραμιδική συνδρομή 1950 136 ναύτης
81736 2 καρκινοειδές δεξιού πνεύμονα 1952 144 μάγειρας
81738 12.7 αυχενικό σύνδρομο/ αρτηριακή υπέρταση 1938 105 ναύκληρος
81739 12 οσφυοισχιαλγία 1948 146 μηχανοδηγός/λιπαντής
81740 7.12 υπερτασική καρδιοπάθεια/ οσφυοϊσχιαλγία 1944 107 θερμαστής
81741 2 Ca κάτω χείλους και κάτω γνάθου 1939 82 ναύτης
81742 6,7,12 αρτηριακή υπέρτση/ αυχεναλγία/ βαρηκοϊα 1945 100 κυβερνήτης/θαλαμηπόλος
81743 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1948 182 κυβερνήτης
81880 7 π.έμφραγμα μυοκαρδίου 1955 120 μάγειρας/θαλαμηπόλος
81883 9 ενεργό κιρσορραγία επί εδάφους κυρώσεως ήπατος 1958 115 ναύτης
81885 6 ΟΜΛ τύπου Μ2 1948 62 ναύτης/λιπαντής
81887 5 ψυχωσική συνδρομή 1944 136 μάγειρας
81888 6 ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα 1949 206 ναύτης



81889 7 στένωση αορτικής βαλβίδος 1946 121 θερμαστής/λιπαντής
81890 2 Ca πνεύμονα 1946 235 ναύτης
81892 6,7,12 αρτηριακή υπέρτση/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα 1942 88 μηχανοδηγός
81893 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1947 185 μηχαν.β-γ
81894 2 Ca πνεύμονα 1941 139 ναύκληρος
81911 2 Ca στομάχου 1960 138 ναύτης
81912 12 οσφυοϊσχιαλγία 1933 77 λιπαντής
82077 7 στεφανιαία νόσος 1954 73 ναύτης
82079 7 στεφανιαία νόσος 1953 111 μηχανοδηγός
82082 9,8,8 σύνδρομο dumping/ ΧΑΠ/ πνευμονικό εμφύσημα 1935 120 ανθυποπλοίαρχος
82083 7 υπερτασική καρδιοπάθεια 1945 145 μηχανοδηγός
82084 7.3 στεφανιαία νόσος/ σακχ.διαβήτης 1946 114 μάγειρας
82085 6,7,12 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα 1939 118 θαλαμηπόλος
82086 3.6 διάτρηση κερατοειδούς/ σακχ.διαβήτης 1943 63 ναύτης
82087 7.12 αυχενική-οσφυική δισκαρθροπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση 1937 130 ναύτης
82089 2 Ca εγκεφάλου 1945 93 θαλαμηπόλος
82090 5 σχιζοφρενική ψύχωση παρανοϊκού τύπου 1953 66 μηχαν.γ
82092 7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ καρδιακή ανεπάρκεια 1936 77 ναύτης
82125 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 1946 166 μηχανικός
82126 12 ηπιότατου βαθμού έκπτωση μυικής ισχύος (Guillain Barre) 1936 64 μηχανικός
82129 2 Hodgkin λέμφωμα 1948 166 ναύτης
82150 2 χειρ/θεν αστροκύττωμα τύπου Ι  εώς ΙΙ 1958 118 μάγειρας
82151 7.12 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία 1944 100 βοηθ.φροντιστή
82152 6,7,8,12 αρτηριακή υπέρταση/ χρόνια βρογχίτης/ βαρηκοϊα/ αυχενικό σύνδρομο1944 103 μάγειρας
82155 8.12 βρογχικό άσθμα/ σπονδυλοπάθεια αυχένος 1945 134 ανθυπ./υποπλοίαρχος
82185 2 Ca λάρυγγος 1950 207 μηχαν.γ
82186 2 Ca στομάχου 1952 154 μάγειρας
82187 5 ψυχωσική συνδρομή Σ.Τα 1960 60 ναύτης
82188 5.5 νοητική ανεπάρκεια με διαταραχές συμπεριφοράς, κατάθλιψη 1950 187 βοηθ.θαλαμηπόλος
82189 2 Ca πνεύμονα 1949 206 ανθυπ./υποπλ./πλοίαρχος
82190 5.7 αρτηριακή υπέρταση/ αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις 1935 78 καμαριέρα
82191 6,6,5 νόσος Δυτών/ παραπληγία/ κατάθλιψη 1937 80 δύτης/ χειρ.μηχανής
82193 6 ΑΕΕ 1937 102 ασυρματιστής



82194 7 στεφανιαία νόσος 1937 140 ανθυπ./υποπλοίαρχος
82260 7 στεφανιαία νόσος 1953 67 μηχαν.γ
82261 7 π.έμφραγμα μυοκαρδίου 1952 204 αλιεύς
82262 5 ψυχωσική συνδρομή Σ.Τύπου 1954 149 θαλαμηπόλος
82263 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 1949 203 ανθυπ./υποπλ./πλοίαρχος
82264 7 διατακτική καρδιοπάθεια 1942 102 χειρ.μηχανής
82265 3 νόσος κεντρικού κινητικού νεύρωνα με γλωσσοφαρυγγική παράληση1943 102 θαλαμηπόλος
82266 6,8,12 πνευμονοπάθεια/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα 1941 100 ναύκληρος
82267 6,8,12 οσφυοϊσχιαλγία/ χρόνια βρογχίτης/ βαρηκοϊα 1949 98 θαλαμηπόλος
82268 3.7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη/ σακχ.διαβήτης 1933 105 μηχαν.α
82269 7,12,6 κοιλιακή διδυμία(καρδιά)/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα 1936 120 θερμαστής/λιπαντής
82270 9 αλκοολική κύρωση ήπατος 1944 98 ναύτης
82371 7 στεφανιαία νόσος 1949 211 θερμαστής/λιπαντής/μηχανικός
82372 12 οσφυοϊσχιαλγία 1955 110 ανθυπ./υποπλοίαρχος
82374 7,12,7 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία/ σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα1948 93 μάγειρας
82376 5,7,12 χρόνιος αλκοολισμός/ αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία 1938 78 κυβερνήτης/ναύτης
82426 2 Ca όρχεως 1963 130 ναύτης
82427 6 σπαστική ημιπληγία δεξιά επι εδάφους ΑΕΕ 1949 129 μάγειρας
82429 6,7,8 ισχαιμική καρδιοπάθεια/ ΧΑΠ/ βαρηκοϊα 1952 94 ναύτης
82430 5 ψυχωσική συνδρομή 1957 71 καθαριστής/λιπαντής
82432 3.3 σακχ.διαβήτης/ παχυσαρκία 1946 114 ανθυποπλοίαρχος
82433 7 στεφανιαία νόσος 1946 77 μηχαν.β-γ
82435 6.12 οσφυαλγία/ βαρηκοϊα 1947 96 μηχαν.β-γ
82436 7 στεφανιαία ανεπάρκεια/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1942 117 ναύτης
82437 12 αυχενική συνδρομή/ οσφυοϊσχιαλγία 1949 112 ανθυπ./υποπλοίαρχος
82478 5 ψυχωσική συνδρομή 1949 62 ναύτης
82479 7 στεφανιαία νόσος 1948 131 μηχαν.β-γ
82515 6 κρίσεις "Ε" κατόπιν χειρ/θεν ανευρίσματος 1944 89 θερμαστής/λιπαντής/μηχανικός
82517 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 1947 86 ηλεκτρολόγος
82518 6,7,8 ΧΑΠ/ αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα 1936 88 θερμαστής/λιπαντής
82519 7 αρτηριακή υπέρταση/ στεφανιαία νόσος 1944 124 λιπαντής
82520 7 στεφανιαία νόσος/ παλ.έμφραγμα μυοκαρδίου 1948 180 μηχαν.γ
82521 6,7,8,12 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία/ χρόνια βρογχίτης/ βαρηκοϊα1938 68 ανθυποπλοίαρχος



82546 5 ψυχωσική συνδρομή 1953 61 ναύτης
82547 7 π.έμφραγμα μυοκαρδίου 1952 206 μάγειρας
82548 2 Ca λάρυγγος 1948 199 χειρ.μηχανής
82550 3.7 σακχ.διαβήτης/ αρτηριακή υπέρταση 1949 83 ναύκληρος
82551 2.1 σάρκωμα Caposi/ σύνδρομο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας1945 118 ασυρματιστής
82552 5.6 αγχώδης καταθλιπτική συνδρομή/ απώλεια οράσεως 1946 120 ναύτης
82562 3.7 στεφανιαία νόσος/ σακχ.διαβήτης 1950 133 ασυρματιστής
82563 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 1947 220 θερμαστής/λιπαντής/μηχανικός
82564 7 στεφανιαία νόσος 1934 107 μηχανοδηγός/λιπαντής
82565 3,5,12 αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο/ παρανοϊκή διαταραχή/ σακχ.διαβήτης1940 72 μηχαν.γ
82566 5 ψυχωσική συνδρομή 1947 105 μάγειρας
82604 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1945 167 καθαριστής/μηχαν.γ
82605 1 φορέας AIDS 1960 124 ναύτης
82606 1 φορέας AIDS 1938 164 μάγειρας/ναύτης
82656 4 β΄ μεσογειακή αναιμία 1957 119 ναύτης
82657 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1951 60 ανθυποπλοίαρχος
82658 5 σχιζοφρενική ψύχωση παρανοϊκού τύπου 1955 167 ναύτης
82660 6,7,9 ΑΕΕ/ αρτηριακή υπέρταση/ αλκοολική ηπατίτης 1954 121 θαλαμηπόλος
82661 5.8 χρήστης τοξικών ουσιών/ αποφρακτική πνευμονοπάθια 1950 135 ναύτης
82662 6,7,12 οσφυοϊσχιαλγία/ αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα 1946 175 ανθυπ./υποπλοίαρχος
82663 12 εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια/ αυχενικό σύνδρομο 1936 88 θερμαστής
82664 6,7,12 υπερτασική καρδιοπάθεια/ βαρειά σπονδυλοπάθεια/ βαρηκοϊα 1938 117 ηλεκτρολόγος
82665 7.6 στεφανιαία νόσος/ παλαιό ΑΕΕ 1934 89 ξυλουργός/ανθυποπλοίαρχος
82666 2 Ca πνεύμονα 1941 135 μάγειρας
82667 6,12,7 οφθαλμική πάθηση με τύφλωση/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση1947 180 μηχαν.α-β
82668 5 ψυχωσική συνδρομή 1941 108 ναύτης
82669 12 οσφυοϊσχιαλγία/ αυχενοβραγχιόνιο σύνδρομο 1942 141 ηλεκτρολόγος
82726 12,8,3 οσφυοϊσχιαλγία/ χρόνια βρογχίτης/ παχυσαρκία 1948 128 μηχανικός
82727 7.12 αρτηριακή υπέρταση/ αυχενική συνδρομή/ οσφυοϊσχυαλγία 1940 116 μηχαν.β-γ
82735 1 σύνδρομο AIDS 1955 109 ναύτης
82736 7 στεφανιαία νόσος 1947 61 θερμαστής/καθαριστής
82737 8 μητροειδίκή ανεπάρκεια (σχετικό με πνεύμονα) 1943 73 θαλαμηπόλος
82738 7 πρόσφατο επεισόδιο ασταθούς στηθάγχης 1946 74 ναύτης/ανθυποπλοίαρχος



82819 2 κακοήθης λέμφωμα 1957 74 λιπαντής
82820 12 οσφυοϊσχιαλγία 1937 145 ναύτης/θερμαστής
82821 5 χρήστης τοξικών ουσιών 1949 86 θερμαστής/λιπαντής
82822 2 Ca κεφαλής παγκρέατος 1945 87 ανθυποπλοίαρχος
82823 5 καταθλιπτική συνδρομή 1957 153 θαλαμηπόλος
82861 6,7,12 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία/ ελαφρά βαρηκοϊα 1946 70 ναύτης
82862 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1958 65 ναύτης
82863 5 ψυχωσική συνδρομή 1953 73 μηχαν.β-γ
82864 2 λεμφική λευχαιμία στάδιο Α 1950 129 ναύκληρος
82865 6.7 π.έμφραγμα μυοκαρδίου/ βαρηκοϊα 1949 78 ναύτης
82866 7 στεφανιαία νόσος/ καρδιακή ανεπάρκεια 1961 120 ναύτης
82867 7 υπερτασική καρδιοπάθεια 1960 71 ανθυποπλοίαρχος
82868 7 στεφανιαία νόσος 1950 186 θερμαστής/μηχαν.γ
82871 8.12 χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ χρόνια οσφυαλγία 1940 120 κυβερνήτης
82872 10,7,4 βαρειά νεφρική ανεπάρκεια/ υπέρταση/ αναιμία 1943 86 ναύτης
82873 2 Ca πνεύμονα 1945 157 ναύτης
82902 7 στεφανιαία νόσος/ π.έμφραγμα μυοκαρδίου 1950 141 ηλεκτρολόγος
82926 6,7,12 αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα 1943 116 ανθυποπλοίαρχος
82970 1 AIDS 1951 139 μηχανοδηγός
82973 6,8,12 οσφυοϊσχιαλγία/ χρόνια βρογχίτης/ βαρηκοϊα 1941 92 ναύτης
82975 12 οσφυαλγία/ αυχενοβραχιόνια συνδρομή 1935 121 μάγειρας
82976 2 Ca προστάτου 1932 86 μηχανικός
82979 7.8 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια/ ήπια πνευμονική υπέρταση 1946 159 μηχαν.β-γ
82980 9.6 αλκοολική ηπατοπάθεια/ αλκοολική μεικτού τύπου πολυνευροπάθεια1948 191 ναύτης
82982 7 στεφανιαία νόσος 1945 72 θερμαστής/λιπαντής
83077 6,6,3 εκτεταμένο ΑΕΕ/ τετραπληγία/ σακχ.διαβήτης 1952 85 ναύτης
83079 7 στεφανιαία νόσος 1944 71 ηλεκτρολόγος
83080 5 συναισθηματική περιοδική ψύχωση 1947 126 ασυρματιστής
83165 7.12 στεφανιαία νόσος/ οσφυοϊσχιαλγία 1952 154 μηχαν.β-γ
83169 6,8,12 περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα1940 93 θαλαμηπόλος
83170 7 στεφανιαία νόσος/ π.έμφραγμα μυοκαρδίου 1950 195 μηχανοδηγός
83172 5 ψυχωσική συνδρομή 1961 61 ασυρματιστής
83173 7 στεφανιαία νόσος 1937 74 θαλαμηπόλος



83174 7,7,8 κρίσεις ταχυκαρδίας/ στηθάγχη/ ΧΑΠ 1941 88 μάγειρας
83326 5 καταθλιπτική συνδρομή 1947 84 ναύτης
83356 7 στεφανιαία νόσος 1948 119 θερμαστής/λιπαντής
83358 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 1949 156 υποπλοίαρχος
83360 7 αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος 1944 98 ανθυπ./υποπλοίαρχος
83411 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 1956 105 ναύτης/κυβερνήτης
83412 12.11 σπονδυλοαρθροπάθεια/ κυρσούς και οιδήματα κάτω άκρων 1950 128 ναύτης
83414 6,7,8,12 αυχεναλγία-οσφυαλγία/ βαρηκοϊα/ αρτηριακή υπέρταση/ χρόνια βρογχίτης1937 63 θερμαστής/λιπαντής
83437 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια 1952 78 μάγειρας
83438 7 στεφανιαία νόσος 1955 77 ανθυπ./υποπλοίαρχος
83455 5 χρόνια ψύχωση σχιζοφρενικού τύπου 1951 74 καθαριστής
83543 2 κακοήθη παχυσαρκία λεμφαγγίτης 1949 238 ναύτης
83594 6 ελαφρά τετραπάρεση Barene 304 1954 114 ναύτης
83677 8.12 οσφυαλγία/ ΧΑΠ 1947 61 καθαριστής/λιπαντής
83861 7 ισχαιμική καρδιοπάθεια 1937 112 λιπαντής/μηχαν.β-γ
84037 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 1945 77 ναύτης
84039 5 χρόνια ψυχωσική συνδρομή 1952 126 λιπαντής
84041 7 στεφανιαία νόσος 1938 84 θαλαμηπόλος
84043 7 στεφανιαία νόσος 1934 66 μηχανικός
84044 6 ημιπάρεση λόγω ΑΕΕ 1948 95 θαλαμηπόλος
84065 5 ψυχωσική συνδρομή 1945 136 μηχανικός
84076 2 Ca λεμφαδένων 1945 93 μηχανοδηγός
84203 6.12 παλαιά ΚΕΚ/ βαρηκοϊα 1959 66 ναύτης
84253 6,7,8,12 υπερτασική καρδιοπάθεια/ ΧΑΠ/ οσφυαλγία/ βαρηκοϊα 1939 77 μάγειρας
84631 6,7,12 οσφυοϊσχιαλγία/ αυχενική συνδρομή/ αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα1933 61 ηλεκτρολόγος
84659 7 στεφανιαία νόσος 1936 92 καθαριστής/θερμαστής
84769 2 Ca στομάχου 1947 134 ναύτης
84800 12 άσηπτη νέκρωση(Δ) μηριαίας κεφαλής και αρχόμενη ΟΑ ισχίου 1948 82 ναύτης
84801 12.7 οσφυοϊσχιαλγία/ αρτηριακή υπέρταση 1945 100 μάγειρας
84828 4 σπαστική ημιπάρεση επί τόπου π. θρομβοεμβολικού επεισοδίου1944 80 ναύτης/αντλιωρός
85712 6,8,12 οσφυαλγία/ χρόνια βρογχίτης/ νευροαισθητήριος βαρηκοϊα 1952 69 ναύτης
85739 12,8,7,12 οσφυαλγία/ χρόνια βρογχίτης/ Αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα 1938 85 ναύκληρος
85773 12,13,7,10 λοβεκτομή λόγω T.B.C./ στεφανιαία νόσος/ αρτηριακή υπέρταση/ αυχενικό σύνδρομο/ φλεβική ανεπάρκεια/ αρ. Βουβουνοκήλη1945 78 θερμαστής/λιπαντής



86900 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 1947 83 ναύτης/αντλιωρός
88233 12.5 οστεοαρθρίτιδα/ αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις 1949 172 θαλαμηπόλος
92444 7.12 στεφανιαία νόσος/ αυχενοαλγία-οσφυοαλγία-σπονδυλοαρθροπάθεια1942 24 θαλαμηπόλος
92448 7.8 βαρειά χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση1933 132 πλοίαρχος β
92466 6,7,7,7 ημιπληγία συνέπεια ΑΕΕ/ έμφραγμα μυοκαρδίου/ στεφανιαία νόσος/ αρτηριακή υπέρταση1942 117 θαλαμηπόλος/μάγειρας
92479 3,6,7 σακχαρώδη διαβήτη/ στεφανιαία νόσος/ καρδιακή ανεπάρκεια/ βαρηκοϊα1945 93 ναύτης
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82869 5 ψυχωσική συνδρομή 1952 172 λιπαντής
82870 13 αρ. Κρανιοτομία για αφαίρεση χωροκατακτικής εξεργασίας με αφασικές διαταραχές λήψεως και εκπομπής1951 159 θαλαμηπόλος
82874 3,6,7 σακχαρώδης διαβήτης/ ΑΕΕ/ αρτηριακή υπέρταση 1941 99 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
82967 8 ΧΝΑ  1960 64 μηχανικός γ
82974 2 Ca κοιλιακού τοιχώματος 1939 167 θερμαστής/ λιπαντής
82977 8 XNA 1946 161 θαλαμηπόλος
82981 7,8,12 υπερτασική καρδιοπάθεια/ ασθματική βρογχίτιδα/ οσφυοϊσχιαλγία/ απώλεια ακοής1947 143 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83078 6 απομυελιωτική νόσος με ήπια νευρ/κη σημειολογία/ σκλήρυνση κατα πλάκας1968 69 μάγειρας
83160 1 HIV  1942 114 μάγειρας
83167 5 ψυχωσική συνδρομή 1957 104 κυβερνήτης
83171 7 στεφανιαία νόσος/ παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου 1946 183 λιπαντής/μηχαν. Γ
83175 5 ψυχωσική συνδρομή 1941 64 καμαριέρα
83177 7 στεφανιαία νόσος/ παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου 1936 67 ναύτης
83324 7 στεφανιαία νόσος 1947 183 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83325 7 στεφανιαία νόσος 1947 172 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83357 6.7 παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου/ βαρηκοϊα 1944 137 ηλεκτρολόγος
83413 2 Ca παχέως εντέρου 1947 77 ναύκληρος
83435 7 στεφανιαία νόσος 1951 138 μηχαν. β-γ
83456 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια/ καρδιακή ανεπάρκεια 1950 189 ξυλουργός/ναύτης
83457 10,12 χειρου/σα δισκοκήλη/ οσφυοισχιαλγία 1955 111 λιπαντής/καθαριστής
83459 2 Ca φάρυγγα 1937 122 θαλαμηπόλος
83460 7 στεφανιαία νόσος 1948 184 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83462 7 στεφανιαία νόσος 1947 225 ναύτης
83540 3 πολυνευροπάθεια εκφυλιστικού τύπου 1955 107 χειρ.μηχανής/ναύτης
83541 8,12 χρόνια βρογχίτης/  οσφοϊσχιαλγία λόγο εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας 1942 129 θαλαμηπόλος
83542 7 μεσοκολπική επικοινωνία στένωση πνευμονικής βαλβίδος 1945 82 ναύτης
83574 6,7 αξονικού τύπου ήπια αισθη/κή πολυνευροπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση 1940 133 θαλαμηπόλος
83575 7 στεφανιαία νόσος 1934 72 θαλαμηπόλος
83576 2 Ca πρωκτικής χώρας 1947 131 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83577 3,12 σακχαρώδης διαβήτης/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 1952 74 ηλεκτρολόγος
83578 7 στεφανιαία νόσος/ παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου 1950 65 μηχαν. β-γ
83589 7 στεφανιαία νόσος 1949 132 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος



83591 3 σακχαρώδης διαβήτης 1950 166 θερμαστής/μηχ. Γ
83593 5 ψυχωσική συνδρομή
83669 5 μείζων καταθλιπτική συνδρομή 1954 179 ναύτης
83670 2 Ca πνεύμονος 1953 138 θερμαστής/ναύτης
83672 3.7 σακχαρώδης διαβήτης/ στένωση καρωτίδων από ΑΕΕ 1938 154 λιπαντής/αντλιώρος
83673 2 Ca πνεύμονος 1947 161 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83674 2 Ca πνεύμονος 1947 182 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83675 5 διαταραχή προσωπικότητας με καταθλιπτικά επεισόδια 1945 105 λιπαντής/μηχαν. γ
83676 6 δυσπλασία Arnold-Chiari συριγγομυελία 1946 177 θαλαμηπόλος
83854 1 μείωση αναπνευστικής ικανότητας λόγο TBC 1953 116 ναύτης
83855 7 στεφανιαία νόσος 1958 110 χειρ.μηχανής/θαλαμηπόλος
83858 6.12 οσφυοϊσχιαλγία/ μερική βαρηκοϊα 1945 60 ναύτης
83859 2 Ca πνεύμονος 1946 77 μάγειρος
83860 2 Ca πνεύμονος 1939 175 μάγειρος
83927 6.5 πάρεση απαγωγού και προσωπικό νεύρου επί εδάφους βαρείας ΚΕΚ/ αντιδραστικού τύπου κατάθλιψη1966 89 ηλεκτρολόγος
83929 3.7 στεφανιαία νόσος/ σακχαρώδης διαβήτης 1950 140 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83930 7 στεφανιαία νόσος/ αρτηριακή υπέρταση 1945 79 θαλαμηπόλος
83931 7 αρτηριακή υπέρταση και ανεπάρκεια καρδιάς 1940 77 θαλαμηπόλος
83932 5 πολυτοξικομανία 1943 76 μηχαν. β-γ
83933 7 στεφανιαία νόσος 1943 109 μηχαν. Γ
83957 7 π. έμφραγμα μυοκαρδίου 1953 219 ναύτης
83958 1 χρόνια ηπατίτιδα β 1953 144 ναύτης
83959 7.12 στεφανιαία νόσος/ οστεοαρθρίτιδα 1951 138 λιπαντής/θερμαστής/μηχανικός
83960 6 απομυελιωτική νόσος 1945 141 μηχαν. β-γ
83961 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 1948 226 μηχανικός/αντλιώρος
83962 12 αυχεναλγία/ οσφυαλγία επί εδάφους σπονδυλοπάθειας 1943 109 ναύτης/ανθυποπλοίαρχος
83963 11 συστηματικές ερυθηματόδης λύκος νεφρίτιδα 1949 147 μηχανικός
83964 8.12 οσφυοϊσχιαλγία/ πνευμονοπάθεια 1948 74 μηχανικός
83965 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 1935 60 μάγειρας/θαλαμηπόλος
83966 6,7,8,12 οσφυοϊσχιαλγία/ αρτηριακή υπέρταση/ χρόνια βρογχίτης/ βαρηκοϊα 1938 117 ναύτης
83967 6,7,12 οσφυοϊσχιαλγία/ αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα 1936 96 λιπαντής/θερμαστής
83968 3,7,8,12 αναπνευστική ανεπάρκεια/ σακχ. Διαβήτης/αρτηριακή υπέρταση/ εκφυλιστική αρθροπάθεια1943 99 ηλεκτρολόγος
83969 2 κακοηθές μελάνωμα κοριοειδούς 1934 168 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
83972 2 Ca πνεύμονος 1951 133 θερμαστής/μηχαν. α-β



84038 3.5 ψυχωσική συνδρομή/ ήπιος σακχ. Διαβήτης 1957 82 λιπαντής
84040 5.7 ψυχωσική συνδρομή/ αρτηριακή υπέρταση 1947 160 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
84042 12 οσφυοϊσχιαλγία 1934 75 θερμαστής/μηχανοδηγός
84067 7 στεφανιαία νόσος 1941 96 ηλεκτρολόγος
84068 5 ψυχωσικη συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1947 165 χυτροκαθαριστής/μάγειρας
84112 3.7 στεφανιαία νόσος/ εμφραγμα μυοκαρδίου/ σακχ.διαβήτης 1945 107 μάγειρας
84113 2 Ca πνεύμονος 1952 126 βοηθ.φροντ./φροντηστής
84204 5.7 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή/ αρτηριακή υπέρταση 1948 89 θαλαμηπόλος
84205 3.7 στεφανιαία νόσος/ σακχαρώδης διαβήτης 1944 133 ναύτης
84206 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 1934 72 μάγειρας
84207 6 Νόσος Parkinson - αυχενοκεφαλικό σύνδρομο 1941 115 μηχανικός γ
84208 2 νόσος Hodgkin 1947 165 χειρ.μηχανής
84209 7 π. έμφραγμα μυοκαρδίου/ καρδιακή ανεπάρκεια 1953 183 ναύτης
84210 2 Ca λάρυγγος 1947 154 ναύτης
84211 3,6,7 Σ.Δ. διαβητικού τύπου/ διαβητική αρτιριοπάθεια/ πολυνευροπάθεια 1951 149 μάγειρας
84213 2 Ca ρινοφάρυγγος 1951 163 ναύτης
84225 5 παρανοϊκή ψύχωση 1937 98 ναύτης
84226 7,8,12 χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια1943 101 ηλεκτρολόγος
84227 1 AIDS 1949 119 ναύτης
84229 2 κακοηθές μελάνωμα αντιβραχίου 1951 129 υποπλοίαρχος/πλοίαρχος
84252 3.7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη/ σακχ.διαβήτης 1933 128 ναύτης
84254 6 κρίσεις "Ε"/ ψυχοκινητικές αντιδράσεις ψυχωσικού τύπου 1953 150 μηχαν. γ
84255 3,3,12,5 σακχ. διαβήτης/ διαβητική πολυνευροπάθεια/ οσφυαλγία/ αγχώδης κατάθλιψη1953 142 βοηθ. Θαλαμηπόλου
84256 7 αγγειοπλαστία/ εμφραγμα μυοκαρδίου 1950 178 μηχαν. α-β-γ
84257 6,8,12 ΧΑΠ/ πνευμονικό εμφύσημα/ οσφυοϊσχιαλγία/ βαρηκοϊα 1941 75 ναύτης
84284 8.12 οσφυαλγία/ χρόνια βρογχίτιδα 1945 139 μάγειρας
84286 6,7,8 ΑΕΕ/ κολπική μαρμαρύγη/ χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια 1927 139 κυβερνήτης
84418 3.7 φλεβική ανεπάρκεια/ σακχ. Διαβητης 1949 184 μάγειρας/θαλαμηπόλος
84453 2 Ca ορθοσυγμοειδούς 1943 86 ναύκληρος
84454 2 αδενοκαρκίνωμα παχέως εντέρου 1936 129 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
84457 12,8,7,6 οσφυαλγία/ χρόνια βρογχίτιδα/ αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα 1940 86 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
84458 7 στεφανιαία νόσος/ π. Εμφραγμα μυοκαρδίου 1946 127 μηχαν. γ
84459 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια/ κολπική μαρμαρυγή 1952 104 λιπαντής/θαλαμηπόλος
84460 5.6 ψυχωσική συνδρομή/ οφθαλμολογική πάθηση 1957 91 βοηθ.μάγειρα 



84462 5 ψυχωτική κατάθλιψη 1959 78 επικ. Αν
84463 7.8 ανεπάρκεια αορτής/ βρογχικό ασθμα 1960 82 ?
84476 2 Ca πνεύμονος 1948 257 υποπλοίαρχος/πλοίαρχος
84477 2 Ca πνεύμονος 1942 134 ναύτης
84593 3.7 εμφραγμα μυοκαρδίου/ σακχ. Διαβήτης 1940 134 κυβερνήτης
84594 7 στεφανιαία νόσος 1941 117 ηλεκτρολόγος
84626 12,5,6,7 οσφυοϊσχιαλγία/άτυπη κατάθλιψη/ μέτρια βαρηκοϊα/ αρτηριακή υπέρταση 1940 94 θαλαμηπόλος
84627 7.8 στεφανιαία νόσος/ αποφρακτική πνευμονοπάθεια 1937 63 ναύτης
84628 1 σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας 1950 139 αντλιώρος
84629 3 κακοήθης λιποδυστροφία πιθανώς ορμονική αιτιολόγηση 1946 96 ναύκληρος/υποπλοίαρχος
84632 7,8,12 ΧΑΠ/ αρτηριακή υπέρταση/ αυχεναλγία 1945 131 ναύτης
84633 5.6 οφθαλμική πάθηση/ αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις 1948 123 μηχαν. β-γ
84634 7 στεφανιαία νόσος 1950 101 μηχαν. γ
84657 7 ανεύρισμα εγκεφάλου/ αρ. Ημιπάρεση 1950 272 ναύτης
84658 7,8,12 οσφυαλγία/ περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση 1942 124 ναύτης
84660 7 αρτηριακή υπέρταση  1947 169 μηχαν. γ
84768 5 ψυχωσική συνδρομή 1955 63 βοηθ.θαλαμηπόλου
84802 12,12 αυχενοβραχιόνια συνδρομή λόγω κήλης/ οστεοπόρωση 1942 97 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
84803 7.12 ισχαιμική καρδιοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση/ οσφυοϊσχιαλγία 1944 127 μηχαν. γ
84804 12 ραιβοϊπποποδία άμφω-κοιλοποδία 1962 95 μάγειρος
84805 6,7,12 οσφυαλγία/ αρτηριακή υπέρταση/ βαρηκοϊα 1941 102 ναύτης
84806 7,8 υπερτασική καρδιοπάθεια ΧΑΠ 1944 121 μάγειρος
84830 3,6,7 στεφανιαία νόσος/ ημιπάρεση δε/ σακχ. Διαβήτηςμε πολυνευροπάθεια 1938 133 μάγειρος
84832 5.12 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή/ αυχεναλγία-οσφυαλγία 1938 60 λιπαντής/θερμαστής
84924 6 οφθαλμολογική πάθηση (πρακτικά τυφλός) 1956 127 θαλαμηπόλος
84925 2 Ca αριστερής νεφρικής πυέλου 1933 77 λιπαντής/μηχαν. γ
84926 7,6 παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου/ πρόσφατο ΑΕΕ 1936 143 θαλαμηπόλος
84939 7 στεφανιαία νόσος/ παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου 1947 111 μηχαν. γ
84940 6,8 χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ μέτρια βαρηκοϊα 1939 116 μηχανικός
84974 5 σχιζοφρενική ψύχωση παρανοϊκου τύπου 1954 87 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
84975 7 ανεπάρκεια μητροειδούς και αορτής 1960 74 λιπαντής
84977 6.12 αρθρίτιδα/ οσφυοϊσχιαλγία/ μέτρια βαρηκοϊα 1942 138 θαλαμηπόλος
84978 2 Ca πνεύμονος 1951 192 ανθυποπλ./υποπλοίαρχος
85184 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1953 113 λιπαντής/μηχανοδηγός



85185 12 αγκυλοποιητική σπονδυλοαρ8ροπάθεια με βαριά προσβολή ΑΜΣΣ και μεγάλεσ αρθρώσεις ιδίου ισχίου1962 95 λιπαντής
85187 1 HIV λοίμωξη στάδιο Β3 1952 209 ανθυπ./υποπλ./πλοίαρχος
85188 7 στεφανιαία νόσος 4απλό by-pass 1944 169 μηχανοδηγός
85272 8,7 ΧΝΑ τελικό στάδιο/ υπέρταση 1947 155 ανθυπ./υποπλ./πλοίαρχος
85273 2 Ca παχέως εντέρου 1946 144 μηχανικός β - γ
85274 2 Ca λάρυγγος 1948 75 μηχανικός γ
85353 8 αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ 1944 198 θαλαμηπόλος
85354 12,9,5 δισκοπάθεια με στένωση/ χρόνιο έλκος/ αγχώδης μελαγχολική συνδρομή 1948 206 ναύκληρος
85355 7,8 έμφραγμα μυοκαρδίου/ ήπιος βαθμός ΧΑΠ 1953 164 ηλεκτρολόγος
85429 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1954
85430 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1947 96 ναύτης
85468 5,7 παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου/ ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1951 181 λιπαντής
85469 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1949 161 ναύτης
85470 2 Ca προστάτου μέτα οστικών μεταστάσεων 1934 96 μηχανικός β - γ
85471 7 Ήπια στένωση μητροειδούς βαλβίδας 1945 161 ανθυπ./υποπλ./πλοίαρχος
85472 2.12 Ca παγκρέατος/ γενικευμένη ρευματολογική νόσος μέτα δυσκαμψίας όλων των αρθρώσεων1932 163 βοηθός φροντιστή
85581 7.12 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου/ οσφυαλγία 1954 79 ναύτης
85582 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1963 106 βοηθ.θαλαμηπόλου
85583 7 ισχαιμική καρδιοπάθεια 1955 122 ναύτης
85710 12,12 ορθοκωλήτης/ οσφυαλγία 1949 68 ηλεκτρολόγος
85711 7 στεφανιαία νόσος 1945 86 ανθυπ./υποπλ./πλοίαρχος
85714 12,12 βαρύτατη οστεοαρθρήτης σε γόνατο/ οσφυαλγία 1946 122 υποπλοίαρχος
85715 7,12 by-pass ορτής/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια 1938 97 λιπαντής/θερμαστής
85716 1 ενεργός T.B.C. Πνευμόνων 1953 73 ναύτης
85717 7.8 στεφανιαία νόσος/ ασθματική βρογχίτιδα 1934 60 λιπαντής/θερμαστής
85718 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1951 84 μηχανικός β - γ
85727 6 υψηλή μυωπία/ αποκόλληση υαλοειδούς και ρωγμή/ χρόνιο έλκος βολβού1950 77 ηλεκτρολόγος
85740 12 οσφυοισχιαλγία 1940 108 θερμαστής/καθαριστής
85741 7 στεφανιαία νόσος 1955 77 θερμαστής/λιπαντής
85752 7,5 νόσος αδαμαντιάδη Behcef με βαρειά οφθ/κη προσβολή και δερματικές εκσδηλώσεις/ καταθλιπτική συνδρομή1954 118 ναύτης
85754 7 στεφανιαία νόσος 1946 101 ναύτης/θερμαστής
85757 6 ημιπληγία (ΔΕ) λόγω Α.Ε.Ε 1941 111 ηλεκτρολόγος
85774 7 στεφανιαία νόσος 1947 182 χειρ.μηχανής/μηχανοδηγός
85776 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 1953 80 ναύτης



85817 8 δύσπνοια/ βρογχίτιδα 1939 104 μηχανικός β  
85818 2 λευχαιμία 1950
85820 2,8,7 Ca πνεύμονος/ πνευμονικό οίδημα/ καρδιακή κάμψη 1944 102 ναύτης
85821 2 Ca πνεύμονος 1952 133 θαλαμηπόλος
85845 7 στεφανιαία νόσος/ καρδιακή ανεπάρκεια 1951 82 αντλιώρος
85846 6 νόσοι περιφερειακού και κεντρικού κινητικού νευρώνα 1956 123 ηλεκτρολόγος
85968 7.8 χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση 1949 121 ναύτης
85969 6 πρακτικός κωφός από μακρού 1934 60 λιπαντής/θερμαστής
85982 7 αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια 1934 86 υποπλ./πλοίαρχος
86061 6 κρίσεις "Ε" κροταφικού τύπου
86063 7,6 έμφραγμα μυοκαρδίου/ βαρηκοϊα 1947 137 μηχανικός β - γ
86066 6.7 κρίσεις "Ε" και ενδοκράνιος υπέρταση 1951 111 μηχανικός β - γ
86068 5.6 παραληρηματική μελαγχολία - Ν. Παρκινσον 1942 149 ανθυπ./υποπλ./πλοίαρχος
86161 8 πνευμονικό εμφύσημα/ αναπνευστική ανεπάρκεια ιι τύπου/ χρόνια βρογχίτης1937 100 ναύτης
86257 2 Ca πνεύμονος 1941 112 ναύτης/ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
86304 7.6 διατατική μυοκαρδιοπάθεια/ αρρυθμία/ μέτρια βαρηκοϊα 1935 107 ναύτης/ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
86405 7 στεφανιαία νόσος/ αποφρακτική αρτιριοπάθεια 1936 129 ανθυπ./υποπλοίαρχος
86407 7 τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη 1945 134 βοηθός φροντιστή
86412 12 ρευματοειδής αρθρίτης/ ήπια μυασθένια 1954 238 βοηθ.μάγειρα/δοκ.μηχανικός/μηχανικός γ
86413 5 ψυχωσική συνδρομή Σ.Χ. τύπου 1964 81 ανθυπ./υποπλοίαρχος/πλοίαρχος
86447 12 οσφυαλγία χωρίς νευρολογικά ευρύματα 1948 166 μηχανικός γ
86486 3,6,12 οφθαλμολογική πάθηση/ σακχαρώδης διαβήτης/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια1940 74 ξυλουργός
86556 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1938 62 ναύτης
86557 5 χρόνιος αλκοολισμός/ διαταραχές προσωπικότητας 1959 99 μηχανοδηγός
86619 3,7,8,12 χρόνια βρογχίτης/ αρτηριακή υπέρταση/ ήπιος σακχαρώδης διαβήτης/ οσφοϊσχιαλγία λόγο εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας1945 107 μηχανικός γ
86754 2 λευχαιμία 1941 84 μηχανοδηγός/ηλεκτρολόγος
86837 7 οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 1939 93 θερμαστής/λιπαντής/ναύτης
86905 7.12 οσφυοϊσχιαλγία/ σύνδρομο καρδιακού σωλήνα/ αρτηριακή υπέρταση 1937 129 καθαριστής/βοηθ.μηχανικού
87072 3,7,8 έμφραγμα μυοκαρδίου/ χρόνια βρογχίτης/ σακχαρώδης διαβήτης 1949 60 ναύτης
87073 7 ανεύρυσμα αορτής 1940 115 ναύτης
87088 8 ΧΑΠ σοβαράς μορφής 1939 75 ναύτης/θαλαμηπόλος
87089 6 υπολειμματική αρ. Ημιπληγία συνέπεια ΑΕΕ 1936 65 ναυτοπαίς/κυβερνήτης
87186 5 ψυχωσική συνδρομή με διαταραχές συμπεριφοράς 1961 123 ναύτης
87950 6 δεξιά υπολειμματική πυραμιδική συνδρομή 1937 106 ηλεκτρολόγος



88317 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 3πλό by-pass 1943 94 ναύτης/χειριστής μηχανής
88678 7.12 στεφανιαία νόσος/ εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια 1943 139 θαλαμηπόλος
92484 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου 1957 69 λιπαντής
92490 7 στεφανιαία νόσος 1943 106 θαλαμηπόλος
92491 2 Ca πνεύμονος 1946 125 μάγειρας
92494 5 ψυχωσική συνδρομή 1951 65 μηχανικός  
92495 2 Ca λάρυγγος 1940 60 μάγειρας
92506 6,7,8,12 υπερτασική καρδιοπάθεια/ χρόνια βρογχίτης/ οσφυαλγία/ απώλεια ακοής 1943 83 θερμαστής/καθαριστής
92515 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη/ παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου/ αρτηριακή υπέρταση1948 124 λογιστής
92516 5 ψυχωσική συνδρομή Σ.Χ. τύπου 1953 73 ασυρματιστής



ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 212
Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 7 3.3%
Νεοπλάσματα γενικώς 33 15.5%
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και 
ανοσολογικές διαταραχές 20 9.4%
Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 0 0.0%
Ψυχικές Διαταραχές 32 15.1%
Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων 38 17.9%
Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 102 48.1%
Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 30 14.1%
Νόσοι του πεπτικού συστήματος 1 0.5%
Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 1 0.5%
Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού 1 0.5%
Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & του συνδετικού ιστού 41 19.3%

Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές καταστάσεις 1 0.5%



ΕΤΟΣ  1998  Α.Μ.Σ. 
85352 2 2 Ca λάρυγγος
85467 6 6 δυσαρθρίες και δεξιάς ημιπάρεσης λόγω εγκεφαλικού
85579 10.7 10.7 ΧΝΑ τελικού σταδίου/ ισχαιμική καρδιοπάθεια
85580 7 7 οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
85602 2.1 2.1 λέμφωμα εγκεφάλου/ οξεία παγκρεατίτης
85713 2 2 Ca στομάχου
85753 2 2 Ca λάρυγγος
85755 6 6 πολλαπλά Α.Ε.Ε. Αρ. Ημιπληγία
86060 5 5 ψυχωσική συνδρομή
86062 7.12 7.12 αρτηριακή υπέρταση/ υπερτασική καρδιοπάθεια/ οσφυαλγία
86065 2 2 Ca στομάχου/ ακρωτηριασμός αρ. Σκέλους λόγω αποφρακτικής αρτιριοπάθειας
86158 7 7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια
86159 5.3 5.3 χρόνιος αλκοολισμός/ σακχαρώδης διαβήτης
86160 2 2 οστολυτική επεξεργασία
86162 7.3 7.3 στεφανιαία νόσος/ παχυσαρκεία
86208 2 2 Ca λάρυγγος
86209 2 2 λευχαιμία
86210 5 5 ψυχωσική συνδρομή
86349 5 5 χρόνιος αλκοολισμός
86411 6.8 6.8 σοβαρό βρογχικό άσθμα/ οφθαλμολογική πάθηση
86416 5 5 ψυχωσική συνδρομή/ τετραπάρετη συνδρομή
86448 12 12 νευριτιδικής μορφής μυατροφία N.Scarkot-Marie-tooth)
86483 2 2 Ca παγκρέατος
86484 7,7,10 7,7,1 έμφραγμα μυοκαρδίου/ αρτηριακή υπέρταση/ νεφρική ανεπάρκεια
86485 5,7,8 5,7,8 αρτηριακή υπέρταση/ πνευμονικό εμφύσημα/ αγχώδεις εκδηλώσεις
86501 12.3 12.3 οσφυοϊσχιαλγία/ ελάττωση οξύτητας
86558 7 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου
86620 6 6 αρχόμενες αλλοιώσεις στην περιοχή της ώχρας αμφιβληστροειδούς
86621 3 3 σύνδρομος επίκτητης ανοσοιολογικής ανεπάρκειας
86622 4.8 4.8 ιδιοπαθής θρομβοκυταρροαναιμία επηρεασμός ηπατικής λειτουργίας/ πνευμονοπάθεια
86623 5 5 χρόνιος αλκοολισμός/ μείζων κατάθλιψη
86635 5.12 5.12 οστεοαρθρίτιδα γονάτων/ χρόνια κατάθλιψη
86637 5 5 καταθλιπτική συνδρομή
86640 1 1 σύνδρομο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας
86641 12 12 μετατραυματική αρθροπάθεια γόνατος
86676 6 6 επιληπτικές κρίσεις μετατραυματικής αιτιολογίας
86686 5 5 καταθλιπτική συνδρομή
86687 2 2 λέμφωμα Hodgin
86702 2 2 Ca πνεύμονα
86742 7 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου
86752 7 7 στεφανιαία νόσος/ παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου
86800 12 12 χρόνια οσφυοϊσχιαλγία/ σπονδυλοπάθεια
86838 13 13 κεφαλαλγία (ατύχημα)
86891 5 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου



86901 3.7 3.7 στεφανιαία νόσος/ σακχαρώδης διαβήτης
86902 2.5 2.5 Ca μαστεκτομή/ αγχώδεις καταθληπτικές εκδηλώσεις
86903 6.7 6.7 αρ.πυραμιδική συνδρομή παλαιού ΑΕΕ/ υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια
86904 10,6,12 10,6,12 νεφρεκτομή/ υψηλού βαθμού βαρηκοϊα/ σπονδυλοαρθροπάθεια
86908 2 2 Ca στομάχου
86968 7 7 στεφανιαία νοσος
87074 7 7 στεφανιαία νοσος
87113 12 12 μετατραυματική αρθροπάθεια γόνατος/ισχυαλγία/ σπονδυλοαρθροπάθεια
87115 2 2 Ca κύστεως
87189 7 7 στεφανιαία νοσος
87253 7 7 στεφανιαία νόσος/ παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου
87255 7,8,12 7,8,12 ΧΑΠ/ στεφανιαία νόσος/ οσφυαλγία
87366 7 7 στεφανιαία νοσος
87397 6 6 δεξιά σπαστική ημιπληγία
87398 6 6 αρ.πυραμιδική /ισχαιμικό ΑΕΕ
87399 7 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη 4 αγγείων
87455 7 7 ισχαιμική καρδιοπάθεια/ στεφανιαία νόσος/παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου
87457 6 6 ΑΕΕ(ενδικρανιακή αιμορραγία)/ δυσαρθρία/ δυσκινησία
87458 7 7 στεφανιαία νόσος
87460 3,7,12 3,7,12 στεφανιαία νόσος/σακχ.διαβήτης/δισκοκήλη
87461 7 7 στεφανιαία νόσος
87462 2 2 Ca πνεύμονα
87493 5.6 5.6 κρίσεις "Ε" / ψυχωσικές εκδηλώσεις
87529 4 4 οξεία μυελοβλαστική αναιμία
87582 5.6 5.6 ανοφθαλμία/ καταρράκτης/ καταθλιπτική συνδρομή
87601 8 8 χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ αναπνευστική ανεπάρκεια
87652 5 5 χρόνια ψυχωσική συνδρομή
87653 6,8,12 6,8,12 οσφυοισχιαλγία/ χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ χρόνια βρογχίτης/ μέτρια βαρηκοϊα
87692 6 6 βαρειά ΚΕΚ με σπαστική τετραπάρεση ιδία δεξιά
87711 1 1 AIDS
87739 2,3,12 2,3,12 κακοήθες λέμφωμα/ σακχ.διαβήτης/ δυσκαμψία
87788 5 5 ψυχωσιόμορφες εκδηλώσεις με καταθλιπτικούς συντελεστές
87801 5 5 ψυχωσική συνδρομή
87806 2 2 καρκίνωμα πέους
87807 2 2 Ca λάρυγγος
87895 2 2 Ca πνεύμονα
87932 6 6 δεξιά ημιπληγία λόγω ΑΕΕ
87951 2 2 Ca λάρυγγος
88235 7 7 στεφανιαία νόσος
88316 5 5 βαρειά νοητική καθυστέρηση
88318 7.12 7.12 αρτηριακή υπέρταση/  εμφραγμα μυοκαρδίου/ οσφυαλγία-δυσκαμψία
88434 9,3,9 9,3,9 χολοκυστεκτομή/ σακχ.διαβήτης/ παγκρεατίτιδα
88955 2 2 πολυεστιακό γλοίωμα αριστερού ημισφαιρίου
89939 5 5 σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας
92520 2 2 αστροκύττωμα ιι βαθμού κακοήθειας/ όγκος



92540 7 7 στεφανιαία ανεπάρκεια
92545 6,12,13 6,12,13 αυχενοβραχίονος συνδρομή/ οσφυοισχιαλγία/ κρίσεις κεφαλαλγίας
92546 12.12 12.12 οσφυαλγία/ πτώση κεφαλών μεταταρσίου
92552 7 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 
96736 7 7 υπέρταση/ καρδιοπάθεια

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι
2 Νεοπλάσματα γενικώς

3
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και 
ανοσολογικές διαταραχές

4 Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων
5 Ψυχικές Διαταραχές

6 Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων
7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος
8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος
9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος
11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού
12 Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & του συνδετικού ιστού

13
Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές 
καταστάσεις



ΕΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΘΕΣΗ
1952 145 ασυρματιστής
1951 219 λιπαντής
1950 224 μάγειρας/θαλαμηπόλος
1949 169 μηχανικός γ
1945 158 θαλαμηπόλος
1943 181 μάγειρας
1952 162 ναύτης/δύτης
1939 116 μάγειρας
1957 104 βοηθ.φροντιστή
1958 77 μηχανοδηγός/μηχανικός γ
1943 104 ναύκληρος
1949 187 ασυρματιστής
1949 152 λιπαντής/μηχανικός γ
1949 192 ναύκληρος
1936 126 ηλεκτρολόγος
1938 81 ηλεκτρολόγος
1951 189 ασυρματιστής
1953 130 ηλεκτρολόγος
1961 61 ναύτης
1947 179 θερμαστής/λιπαντής
1948 90 μάγειρας/χυτροκαθαριστής
1952 170 ασυρματιστής
1948 157 μηχανικός
1952 180 χειρ.μηχανης
1949 138 μάγειρας
1951 182 ναύτης/κυβερνήτης
1954 168 μηχανικός β
1946 138 μηχανικός
1959 76 θαλαμηπόλος
1950 134 μηχανικός γ
1949 69 ναύτης
1965 95 ναύτης
1950
1951 175 ασυρματιστής
1940 259 ναύτης
1960 138 λιπαντής/καθαριστής/ναύτης
1944 120 λιπαντής/μηχανικός
1948 169 ασυρματιστής
1950 124 ναύτης
1952 150 θερμαστής/μηχανικός
1956 103 θαλαμηπόλος
1950 124 ναύτης/ μεταφορεύς

1953 ? ?



1958 103 καθαριστής/λιπαντής/θερμαντής
1945 91 θαλαμηπόλος
1948 302 κυβερνήτης/λιπαντής/καθαριστής
1952 118 ναύτης
1937 122 ναύτης
1951 146 μηχανικός γ
1951 162 θαλαμηπόλος
1963 85 ναύτης
1953 211 ναύτης
1949 216 ναύτης
1949 156 μηχανικός β
1939 105 λιπαντής/ μηχανικός γ
1936 116 μηχανικός β-γ
1949 273 ασυρματιστής
1946 155 πλοίαρχος
1951 206 μηχανικός β
1937 119 ηλεκτρολόγος
1945 140 ναύτης/λιπαντής
1956 135 ναύτης
1950 140 μάγειρας
1946 157 αρχιθερμαστής/μηχανικός α-β-γ
1949 169 ναύτης
1957 113 δοκ.μηχανικός/λιπαντής
1951 178 ανθυποπλοίαρχος
1945 190 ηλεκτρολόγος
1944 152 ναύτης
1958 157 θαλαμηπόλος
1935 99 ναύτης
1958 102 ναύτης
1950 99 ναύτης
1936 66 θαλαμηπόλος
1950 148 ναύτης
1958 123 ναύτης
1941 109 μηχανικός α-β
1950 206 μηχανικός
1938 167 ναύτης/μηχανοδηγός
1937 128 θαλαμηπόλος
1952 116 λιπαντής/μηχανοδηγός
1938 85 μάγειρας/θαλαμηπόλος
1944 165 καθαριστής/ναύτης
1933 74 λιπαντής/ναύτης
1959 160 θαλαμηπόλος
1964 78 ανθυποπλοίαρχος
1935 113 θερμαστής/λιπαντής
1954 203 ξυλουργός



1946 78 ναύτης
1952 126 χειρ.μηχανης
1942 92 ναύτης/μηχανοδηγός
1959 99 μηχανικός γ
1945 101 μηχανικός γ

94
3 3.2%

22 23.4%

8 8.5%
2 2.4%

19 20.2%

16 17.0%
28 29.8%
6 6.4%
1 1.1%
3 3.2%
0 0.0%

15 15.9%

2 2.4%



ΕΤΟΣ  1999   Α.Μ.Σ.
87584 7 7 στεφανιαία νόσος
87585 1 3 AIDS
87586 10 ηπατοσπληνική διόγκωση λόγω χρόνιας ηπατίτιδας
87803 2 2 Ca ουροδόχου κύστεως
87804 6 6 κρίσεις "Ε" 
87954 5.12 5.12 χρόνιος αλκοολισμός/ οσφυαλγία
87999 7 7 έμφραγμα μυοκαρδίου
88000 5 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου
88014 5 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου
88176 7 7 στεφανιαία νόσος
88177 2 2 Ca πνεύμονα
88237 6 6 επιληψία Grade Male
88238 10 12 χειρουργηθείσες δισκοκήλες ΚΜΔ ΟΜΣΣ
88318 7.12 7.12 παλ.έμφραγμα μυοκαρδίου/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια
88332 6,8,12 6,8,12 ενοχλήσεις οσφυαλγίας/ βρογχικό άσθμα/ βαρηκοϊα
88333 2 2 Ca παγκρέατος/ σακχ.διαβήτης
88334 5 5 κατάθλιψη ψυχωσικού τύπου
88335 2 2 Ca στομάχου
88479 2 2 πολύμορφο γλοιοβλάστωμα εγκεφάλου
88521 7 7 οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
88522 1 1 AIDS
88523 8 10 ΧΝΑ τελικού σταδίου
88524 2 2 Ca ήπατος
88525 5 5 παρανοειδή ψύχωση
88526 6.12 6.12 υπολλειματική ακοή/ οσφυαλγία
88571 2 2 χρόνια λευχαιμία
88572 5 5 σχιζοφρενική ψύχωση
88573 1 1 AIDS
88575 5 5 ψυχωσική συνδρομή με καταθλιπτικά στοιχεία
88576 6 6 οφθαλμολογική πάθηση-καταρράκτης
88577 7.6 7.6 έμφραγμα μυοκαρδίου/ πυραμιδική συνδρομή ΑΕΕ
88642 13.12 12.13 ενοχλήσεις οσφυαλγίας/ ινοκυστική μαστοπάθεια
88676 6 6 αριστερή ημιπλιγία επί εδάφους παλαιού ΑΕΕ
88677 8.7 10.7 ΧΝΑ/ αρτηριακή υπέρταση
88679 6,12,5 6,12,5 αγγειακές εγκεφαλικές διαταραχές/ παραμορφωτική αρθρίτης/ αγχώδεις εκδηλώσεις μετά καταθλιπτικών συντελεστών
88734 8.7 10.7 ΧΝΑ/ υπερτασική καρδιοπάθεια
88735 2 2 Ca εγκεφάλου
88736 6 6 κρίσεις "Ε" μετατραυματική αιτιολογία
88772 1 1 ηπατίτιδα β
88773 13.12 13.12 οπίσθια αποκόλληση κωλόδους με έντονες φωταψίες και μυοψίες/ αυχενική και οσφυική δισκοπάθεια
88776 8 8 αποφρακτική πνευμονοπάθεια
88831 5 5 αλκοολική ψύχωση πολυνευροπάθεια
88832 2 2 Ca πνεύμονα
88833 7 7 στεφανιαία νόσος/ παλ.έμγραγμα μυοκαρδίου



88834 6.7 6.7 στεφανιαία νόσος/ υπερτασική καρδιοπάθεια/ κώφωση-βαρηκοϊα
88853 5 5 καταθλιπτική συνδρομή λόγω αλκοολισμού
88974 7 7 ανεύρισμα πρόσθιας αναστομοτικής αρτηρίας εγκεφάλου
88975 6 6 βαρηκοϊα
89037 7 7 στεφανιαία νόσος
89038 6 6 ΑΕΕ αρ. ημιπάρεση
89039 5 5 μείζων κατάθλιψη
89044 5 5 βαρεία κατάθλιψη συνδρομή
89046 7 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη
89047 2 2 Ca χοληδόχου κύστεως
89048 10 10 νεφρική ανεπάρκεια
89245 7 7 παλ.έμφραγμα μυοκαρδίου
89246 5 5 μείζων κατάθλιπτική διαταραχή
89247 12 12 μυασθένεια
89248 7 7 στεφανιαία νόσος
89249 9.12 9.12 γαστροραγίες/ σπονδυλοαρθροπάθεια
89251 5,7,12 5,7,12 ενοχλήματα οσφυοϊσχιαλγίας/ αρτηριακή υπέρταση/ αγχώδεις εκδηλώσεις
89265 7.6 7.6 στεφανιαία νόσος/ δε.ημιπληγία λόγω ισχαιμικού ΑΕΕ
89266 3.12 3.12 σακχ.διαβήτης τύπου ΙΙ/ σπονδυλοαρθροπάθεια
89356 7 7 στεφανιαία νόσος/ παλ.έμγραγμα μυοκαρδίου
89357 5 5 παρανοϊκού τύπου σχιζοφρενική ψύχωση
89358 12 12 υμέντης γόνατος/ εκφυλιστικές αλλοιώσεις ΟΜΣΣ
89359 2 2 Ca πνεύμονα
89360 1,8,5 1,8,5 πολυομυελίτιδα αρ.κάτω άκρου/ ΧΑΠ/ αγχώδεις νεύρωση με κατάθλιψη
89428 6.12 6.12 κρίσεις "Ε"/ εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια ΑΜΣΣ
89487 7 7 αποφρακτική αρτιριοπάθεια/ αρτηριακή υπέρταση
89545 5 5 κατάθλιψη  
89546 3,5,12 3,5,12 χρόνια ψύχωση/ σακχ.διαβήτης/ δισκοπάθεια
89665 5 5 αντιδραστική μελαγχολία μετά από ΚΕΚ
89720 1 1 χρόνια ηπατίτιδα C
89725 9.12 9.12 βρογχοκήλη/ δισκοπάθεια
89726 7 7 στεφανιαία νόσος/ παλ.έμγραγμα μυοκαρδίου
89735 7 7 παλ.έμφραγμα μυοκαρδίου
89782 1.5 1.5 HIV/ αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις
89985 3.7 3.7 καρδιακή ανεπάρκεια/ σακχ.διαβήτης/ παλ.έμφραγμα μυοκαρδίου
89997 9,6, 9,6,6 δισκοκήλη/ μείωση οράσεως/ ελαφρά βαρηκοϊα
92561 5 5 σχιζοφρενική ψύχωση
92570 13.6 6 αρ.ημιπάρεση/ κρίσεις "Ε"
92574 7 7 ισχαιμική καρδιοπάθεια/ έμφραγμα μυοκαρδίου
92623 6 6 ήπια υπολλειματική πυραμιδική συνδρομή
95170 5.7 5.7 στεφανιαία νόσος/ καταθλιπτική συνδρομή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι
2 Νεοπλάσματα γενικώς



3
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και 
ανοσολογικές διαταραχές

4 Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων
5 Ψυχικές Διαταραχές
6 Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων
7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος
8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος
9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος
11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού
12 Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & του συνδετικού ιστού

13 Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές καταστάσεις



ΕΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΘΕΣΗ
1960 105 αντλιώρος
1951 137 ναύτης
1962 69 ναύτης
1948 127 ηλεκτρολόγος
1965 86 ναύτης
1949 176 ναύτης
1948 189 υποπλοίαρχος/πλοίαρχ.
1961 140 ηλεκτρολόγος
1948 177 ναύτης
1951 104 ηλεκτρολόγος
1944 137 λιπαντής/ναύτης
1956 142 μάγειρας/ναύτης
1956 193 κυβερνήτης/χειρ.μηχανής
1933 74 λιπαντής/ναύτης
1945 97 μάγειρας/χυτροκαθαριστής
1952 100 ναύτης
1949 166 λιπαντής/ναύτης
1952 207 υποπλοίαρχ.
1944 127 καθαριστής/λιπαντής
1952 181 ναύτης
1960 113 ναύτης
1950 119 μηχανικός
1961 99 μηχαν. Γ
1958 164 μάγειρος
1950 147 μάγειρας/ναύτης
1960 104 μηχαν. β-γ
1967 77 καθαριστής/ναύτης
1950 214 μηχανοδηγός
1949 135 μάγειρας
1944 132 μηχαν. β-γ
1942 66 ναύτης
1943 95 πλύντρια
1950 213 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1948 212 υποπλοίαρχ.
1934 113 μάγειρας/θαλαμηπόλος
1957 109 λιπαντής 
1949 189 μηχαν. γ
1951 151 μηχαν. γ
1961 131 λιπαντής
1949 131 ναύτης
1946 158 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1951 215 ηλεκτρολόγος
1951 233 ναύτης
1952 207 κυβερνήτης



1955 152 ηλεκτρολόγος
1963 111 ναύτης
1947 165 μάγειρας
1954 163 ξυλουργός/ναύτης
1958 170 ναύτης
1952 185 θερμαστής/λιπαντής
1946 156 λιπαντής/μηχαν.γ
1953 128 ναύτης
1960 105 ασύρματιστής
1938 104 μάγειρας
1949 70 χειρ.μηχανής
1948 129 μηχανικός
1954 123 ασύρματιστής
1948 123 μηχαν. β-γ
1942 134 μάγειρας/χυτροκαθαριστής
1947 108 θαλαμηπόλος
1947 115 μηχανικός
1947 141 λιπαντής/θερμαστής
1951 170 καθαριστής/λιπαντής/μηχαν. Γ
1944 140 λιπαντής/μηχαν.γ
1959 136 βοηθ.μαγειρας/θαλαμηπόλος
1954 145 λιπαντής/μηχαν.γ
1950 194 κυβερνήτης/ανθυποπλοίαρχος
1952 104 ναύτης
1955 116 μηχανοδηγός
1952 177 ναύτης
1952 241 ναύτης
1939 70 θαλαμηπόλος
1969 96 ναύτης
1963 98 ναύτης
1948 122 λιπαντής
1951 212 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1952 181 μηχανικός
1951 104 μηχαν.γ
1945 174 μηχανοδηγός
1955 86 μηχανοδηγός
1964 99 δοκ.μηχανικός
1945 102 μηχαν.α-γ
1958 138 μάγειρας
1951 147 μάγειρας/θαλαμηπόλος
1955 115 μάγειρας/βοηθ.θαλαμηπόλου

85
7 8.2%

11 12.9%



3 3.5%
0 0.0%

22 25.9%
17 20.0%
24 28.2%
6 7.0%
3 3.5%
3 3.5%
0 0.0%

15 17.6%

3 3.5%



ΕΤΟΣ  2000   Α.Μ.Σ. 
89429 2 2 Ca πνεύμονος
89547 7 7 στεφανιαία νόσος
89689 2 2 Ca πνεύμονος
89691 7 7 παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου
89728 5 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου
89785 2 2 Ca στόματος
89786 9 ηπατική ανεπάρκεια λόγω αλκοολισμού
89788 1 3 HIV
89872 6 6 υπολειμματική αρ. πυραμιδική συνδρομή από ΑΕΕ
89986 6 6 δεξιόπλευρος ημιπάρεση συνεπεία ΑΕΕ
89987 2 2 Ca οισοφάγου
89988 2.2 2.2 σάρκωμα στην κοιλιακή χώρα/ οπισθοπεριτονοϊκό σάρκωμα
89989 7 7 παλ.αορτοστεφανιαία παράκαμψη
92604 7.6 7.6 στεφανιαία νόσος/ ελαφρά βαρηκοϊα
92609 2 2 Ca παχέως εντέρου
92612 5 5 καταθλιπτική ψύχωση
92615 6.12 6.12 σχεδόν κόφωση/ χειρου/θέν δισκοκήλη
92617 12 12 ολική αρθροπλαστική ισχύων λόγω οστεοαθρίτιδας
92619 12 12 οστεοπώρωση
92624 1 1 νόσος του CPOHIV στο παχύ έντερο
92629 3.5 3.5 καταθλιπτικό επεισόδιο/ σακχ.διαβήτης
92630 8 8 χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
95112 6.13 6.13 ήπια δεξιά πυραμιδική συνδρομή επί πολυεμφρακτικού εδάφους/ οργανική συναισθηματική διαταραχή και υπέρταση
95148 12 12 οσφυαλγία
95274 2 2 Ca στομάχου
95275 5.12 5.12 καταθλιπτική συνδρομή/ οσφυοϊσχιαλγία
95276 5 5 ψυχωσική συνδρομή
95280 6 6 δεξιόπλευρος ημιπάρεση συνεπεία ΑΕΕ
95281 5 5 ψυχωσική συνδρομή ΣΧ τύπου
95357 5 5 ψυχωσική συνδρομή
95361 7 7 στεφανιαία νόσος/ έμφραγμα μυοκαρδίου
95362 2 2 Ca πνεύμονος
95386 9 αλκοολική ηπατοπάθεια
95387 7 7 στεφανιαία νόσος
95388 5,7,12 5,7,12 καρδιοπάθεια/ αγχώδεις καταθλιπτικές εκδηλώσεις/ οσφυαλγία-αυχεναλγία
95421 7 7 μυοκαρδία(καρδιοπάθεια)
95470 3,6,7 3,6,7 σακχ.διαβήτης/ βαρηκοΪα/ φλεβική ανεπάρκεια
95472 3.7 3.7 φλεβική ανεπάρκεια/ σακχ.διαβήτης
95475 2 2 Ca πνεύμονος
95511 7 7 παλ. έμφραγμα μυοκαρδίου
95512 3 3 διαβητική αμφιβληστροπάθεια
95525 7 7 στεφανιαία νόσος
95615 6 6 χαλαρή τετραπληγία συνέπεια νόσους πολυνευροπάθειας
95616 6 6 διπλωπία λόγω πολλαπλής σκλήρυνσης



95656 2 2 Ca ορθού (παχέως εντέρου)
95658 12.5 12.5 δυσχέρια βαδίσεως/ καταθλιπτική συνδρομή
95660 2 2 Ca μαστού
95713 7 7 εν το βάθει θρομβοφλέβισης κάτω άκρων
95715 2 2 Ca πνεύμονος
95799 6 6 κρίσεις "Ε"
95800 8 8 σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας
95802 3 3 κρανιοφαρρυγγίωμα/ υδροκέφαλος
95803 12 12 κήλη μεσοσπονδιλίου/ ορθοκυστικές διαταραχές
95804 7 7 υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια
95866 5 5 αγοραφοβία χρόνια κατάθλιψη
95868 7 7 αρτηριακή υπέρταση/ στένωση στεφ.αγγείου
95968 5 5 ψυχωσική συνδρομή
95969 5 5 ψυχωσική συνδρομή
95970 6 6 αρ.σπαστική ημιπληγία
95972 5.6 5.6 μεγάλη βαρηκοϊα/ καταθλιπτική συνδρομή
95982 6 6 δεξ.πυραμιδική συνδρομή παλαιού ΑΕΕ
95983 1 1 σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας
95984 11 11 δερματική πάθηση λόγω εργασίας(χώρου)
95986 2 2 Ca τραχηλικής χώρας
96031 5 5 ψυχωσική συνδρομή
96043 2 2 Ca πνεύμονος
96045 2 2 Ca πνεύμονος
96046 2 2 Ca πνεύμονος
96160 7 7 παλ.έμφραγμα μυοκαρδίου/ αρτηριακή υπέρταση
96161 5 5 μανιοκαταθλιπτική ψύχωση
96163 2 2 Ca ορθοσκιλκοειδούς
96221 7 7 βάθει φλεβική θρόμβωση
96223 3.12 3.12 αιμωδίες αρ.ημισώματος/ δυσχρησία κάτω άκρων
96224 6 6 ημικωματώδης κατάπαυση λόγω ΑΕΕ
96225 6.12 6.12 σπονδυλοαρθροπάθεια/ κώφωση
96328 7.3 7.3 ήπια αρτηριακή υπέρταση/ αντιδραστικός λεμφαδενίτης
96346 7 7 αορτοστεφανιαία παράκαμψη
96428 2 2 Ca στομάχου
96429 3.7 3.7 έμφραγμα μυοκαρδίου/ σακχ.διαβήτης
96667 7.12 7.12 στεφανιαία νόσος/ αυχεναλγία
96742 3.7 3.7 διατακτική μυοκαρδιοπάθεια/ σακχ.διαβήτης
96857 2 2 Ca πνεύμονος
96947 6 6 υπολειμματική αρ. πυραμιδική συνδρομή
97230 8 8 ΧΑΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι
2 Νεοπλάσματα γενικώς



3
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και 
ανοσολογικές διαταραχές

4 Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων
5 Ψυχικές Διαταραχές
6 Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων
7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος
8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος
9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος
11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού
12 Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & του συνδετικού ιστού

13
Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές 
καταστάσεις



ΕΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΘΕΣΗ
1951 173 καθαριστής/λιπαντής
1954 110 μάγειρας
1949 161 ναύτης
1961 114 θαλαμηπόλος
1961 107 ανθυποπλοίαρχος
1953 151 μηχαν. β-γ
1950 172 μάγειρας/θαλαμηπόλος
1964 82 επικ.αν
1947 161 ναύτης
1950 169 μηχαν. β-γ
1947 199 δύτης/ναύτης/μηχανοδηγός
1951 160 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1947 150 ναύτης
1951 143 ναύτης
1957 112 ναύτης
1943 92 ασυρματιστής
1940 116 ναύτης
1940 92 ναύτης
1957 121 ναύτης
1952 226 μηχανικός
1950 116 μηχαν. Γ
1946 166 ναύτης
1960 126 καθαριστής/λιπαντής
1952 76 ναύκληρος
1948 117 μηχαν. γ/λιπαντής
1930 91 κυβερνήτης
1957 92 μηχανικός
1947 117 μηχαν. β-γ
1953 109 ναύτης
1961 74 λιπαντής
1953 124 μηχανικός
1949 125 ναύτης
1946 143 ανθυποπλ.
1952 96 ασυρματιστής
1947 132 μηχανικός
1945 157 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1957 154 μάγειρος
1962 100 ασυρματιστής
1952 147 ασυρματιστής
1959 103 μηχαν. β-γ
1949 109 ναύτης
1942 119 ναύτης
1962 76 ναύτης
1950 165 ναύτης



1958 149 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1957 169 μηχανοδηγός
1942 75 ναύτης
1951 131 βοηθ.θαλαμηπόλος
1949 ? μηχανικός
1971 96 ναύτης
1955 103 ασυρματιστής
1951 164 βοηθ.μάγειρας/ναύτης
1949 213 ναύκληρος
1949 183 ναύκληρος
1954 217 βοηθ.θαλαμηπόλος
1949 144 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1971 62 ναύτης
1949 177 ναύτης
1954 214 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1936 66 λιπαντής
1952 162 ναύτης
1961 159 μάγειρας
1956 154 μηχανοδηγός
1957 87 μηχαν. Γ
1956 88 λιπαντής/ηλεκτρολόγος
1954 109 κυβερνήτης/ναύτης
1955 102 μηχανικός
1945 65 μάγειρας/ναύτης
1954 192 ναύτης
1961 77 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
1952 180 ναύτης
1955 89 ναύτης
1946 153 λιπαντής/μηχαν.γ/καθαριστής
1951 166 λιπαντής/μηχαν.γ 
1948 136 λιπαντής
1960 135 ασυρματιστής
1955 106 λιπαντής/θερμαστής
1960 83 μηχανοδηγός
1962 148 ναύτης
1955 197 υδραυλικός
1947 129 μάγειρας
1948 208 ναύτης
1941 133 μηχαν. β-γ
1951 184 κυβερνήτης/ναύτης

84
3 3.5%

19 22.6%



9 10.7%
0 0.0%

15 17.8%
16 19.0%
22 26.1%
3 3.5%
2 2.3%
0 0.0%
1 1.1%

11 13.1%

1 1.1%



ΕΤΟΣ  2001  Α.Μ.Σ. ΕΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΘΕΣΗ
92637 7 7 στεφανιαία νόσος/ παλ.εμφραγμα μυοκαρδίου 1946 113 ναύτης
92638 5,9,6 5, ,6 χρόνιος αλκοολισμός/ κύρρωση ήπατος/ αρχόμενη πολυνευροπάθεια1951 206 μηχανικός
92744 3,7,3 3,7,3 σακχ. Διαβήτης/ ισχαιμική καρδιοπάθεια/ υπεργλυκαιμία 1949 131 ναύτης
92746 6 6 δεξιά ημιπάρεση/ εγκεφαλικό επεισόδιο 1953 145 θαλαμηπόλος
96423 7 7 διατατική μυοκαρδιοπάθεια 1953 193 μηχαν. β-γ
96425 6 6 νόσος Carcot (κινητικού νεύρωνα) 1960 111 βοηθ.μάγειρα
96430 8.7 10.7 ΧΝΑ/ αρτηριακή υπέρταση 1952 171 θαλαμηπόλος
96467 2 2 Ca στομάχου 1950 169 ναύτης/θαλαμηπόλος
96525 6 6 ημιπληγία ΔΕ συνέπεια ΑΕΕ 1952 171 ναύτης
96588 7 7 στεφανιαία νόσος/ παλ.εμφραγμα μυοκαρδίου 1961 111 ναύτης
96610 7.12 7.12 αορτοστεφανιαία νόσος/ οσφυοϊσχιαλγία/ κήλη μεσοσπόνδυλου δίσκου1949 193 χειρ.μηχανής
96611 7 7 έμφραγμα μυοκαρδίου 1948 54 βοηθ. Ηλεκτρολόγος
96614 5 5 ψυχωσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου 1950 78 ναύτης
96684 2 2 Ca σιγμοειδούς 1934 103 ναύτης
96685 7 7 πολυριζονευροπάθεια 1961 76 ναύτης
96686 7,7,5 7,7,5 Νόσος Αδαμαντιάδη Bechet/ ανεύρισμα αορτής/ αγχώδης καταθλιπτική συνδρομή1958 170 ναύτης
96819 2 2 Ca πνεύμονα 1939 200 θαλαμηπόλος
96820 5 5 χρονίσασα καταθλιπτική συνδρομή 1956 136 βοηθ. Θαλαμ.
96821 13 13 σπαστική παραπάρεση 1955 233 ναύτης
96823 6,12,12 6,12,12 κρίσεις απώλειας συνειδήσεως/ οστεοαρθρίτιδα γονάτων/ οσφυαλγία1939 116 λιπαντής/μηχανοδηγός
96824 2 2 Ca πνεύμονα 1943 129 ηλεκτρολόγος
96825 1 3 σύνδρομο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας 1946 121 ηλεκτρολόγος
96852 7 7 αποφρακτική αρτηριοπάθεια κάτω άκρων 1953 177 ναύτης
96853 5.5 5.5 μετεγχει/κη διαταραχή προσωπικότητας/ χρόνιος αλκοολισμός 1960 165 ναύτης
96855 2 2 Ca πνεύμονα 1952 169 μάγειρος/θαλαμηπόλος
96854 5 5 ψυχωτική συνδρομή-παρανοϊκή μορφή σχιζοφρένιας 1957 162 ναύτης/κυβερνήτης
96856 12 12 οστεοαρθρίτιδα 1953 106 ναύτης
96895 7 7 στεφανιαία νόσος 1942 64 ναύτης



96896 3,6,7,8 3,6,7,8 στεφανιαία νόσος/ σακχ.διαβήτης/οφθαλμολογική πάθηση/ χρόνια βρογχίτης1951 122 μηχαν. β-γ
96898 5 5 καταθλιπτική συνδρομή/ χρόνιος αλκοολισμός 1947 137 μηχαν. β-γ
96901 5 5 καταθλιπτική διαταραχή επί εδάφους χρόνιου αλκοολισμού 1956 91 μάγειρος/θαλαμηπόλος
96902 10.7 10.7 ΧΝΑ/ οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 1956 95 ηλεκτρολόγος
96917 13.5 13.5 χρόνια κεφαλαλγία/ υστερικόμορφη συμπεριφορα 1963 214 ναύτης
97087 1 1 σύνδρομο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας 1958 141 ναύτης
97088 2 2 νόσος Hodgkin λέμφωμα 1954 164 μηχανοδηγός/μηχανικός
97090 6 6 κρίσεις "Ε" 1958 110 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
97091 2 2 Ca λάρυγγα 1949 115 ψυκτικός/χειρ.μηχανης
97092 5,5,9 5,5,? χρόνιος αλκοολισμός/ καταθλιπτική συνδρομή/ αλκοολική ηπατοπάθεια1953 205 καθαριστής/λιπαντής
97093 5.6 5.6 κρίσεις "Ε"/ ψυχωσική συνδρομή 1954 163 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
97094 7 7 στεφανιαία νόσος 1955 213 ναύτης
97095 6 6 κρισεις "Ε" επι αλκοολικού εδάφους 1959 66 ναύτης
97097 10.6 10.6 ΧΝΑ/ παλ. ΑΕΕ ημιπάρεση δεξιά 1950 132 ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος
97100 13.12 13.12 παλαιό σηπτικό shock/ σπονδυλοδισκίτιδα 1947 107 θαλαμηπόλος
97108 2 2 Ca στομάχου 1968 62 μηχαν. β-γ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 44
1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 2 4.5%
2 Νεοπλάσματα γενικώς 8 18.0%

3
Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, διαταραχές θρέψεως και 
ανοσολογικές διαταραχές 2 4.5%

4 Νόσοι του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 0 0.0%
5 Ψυχικές Διαταραχές 11 25.0%
6 Νόσοι του νευρικού συστήματος & των αισθητήριων οργάνων 10 22.7%
7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 14 31.8%
8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 2 4.5%
9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος 2 4.5%

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 2 4.5%
11 Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού 0 0.0%
12 Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & του συνδετικού ιστού 4 9.0%



13 Συμπτώματα & ασαφώς περιγραφόμενες παθολογικές καταστάσεις 3 6.8%





ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος

ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος

ανθυποπλοίαρχος/υποπλοίαρχος



Έτος 1996 % 1997 % ΣΥΝΟΛΟ 1998 1999 2000 2001 ΣΥΝΟΛΑ

Σύνολο Μητρώων 316 250 139 116 115 70 1006
Δεν βρέθηκαν 45 24 28 17 21 17 152
Απεβίωσαν 16 8 14 9 3 4 54
Ατύχημα-Γήρατος 18 6 3 5 7 5 44
Σύνολο Εγγραφών 237 212 94 85 84 44 756

1 Λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι 5 2.10% 7 3.30% 12 2.67% 3 7 3 2 27 3.6%
2 Νεοπλάσματα γενικώς 35 14.76% 33 15.56% 68 15.14% 22 11 19 8 128 16% 16.9% 5

3

Νόσοι ενδοκρινικές,μεταβολικές, 
διαταραχές θρέψεως και ανοσολογικές 
διαταραχές 15 6.32% 20 9.43% 35 7.79% 8 3 9 2 57 7.5%

4
Νόσοι του αίματος και των 
αιμοποιητικών οργάνων 3 1.26% 0 0.00% 3 0.66% 2 0 0 0 5 0.7%

5 Ψυχικές Διαταραχές 33 13.92% 32 15.09% 65 14.47% 19 22 15 11 132 11% 17.5% 4

6
Νόσοι του νευρικού συστήματος & των 
αισθητήριων οργάνων 56 23.62% 38 17.92% 94 20.93% 16 17 16 10 153 11% 20.2% 3

7 Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 112 47.25% 102 48.11% 214 47.66% 28 24 22 14 302 27% 39.9% 1

8 Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος 33 13.92% 30 14.15% 63 14.03% 6 6 3 2 80 8% 10.6%
9 Νόσοι του πεπτικού συστήματος 7 2.95% 1 0.47% 8 1.78% 1 3 2 2 16 2.1%

10 Νόσοι ουροποιογεννητικού συστήματος 2 0.84% 1 0.47% 3 0.66% 3 3 0 2 11 1.5%

11
Νόσοι του δέρματος και του υποδόριου 
ιστού 2 0.84% 1 0.47% 3 0.66% 0 0 1 0 4 0.5%

12
Νόσοι μυοσκελετικού συστηματος & του 
συνδετικού ιστού 68 28.69% 41 19.33% 109 24.27% 15 15 11 4 154 14% 20.3% 2

13

Συμπτώματα & ασαφώς 
περιγραφόμενες παθολογικές 
καταστάσεις 1 0.42% 1 0.47% 2 0.44% 2 3 1 3 11 1.5%
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