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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ- ΠΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ- 

ΛΟΙΜΩΔΟΤ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ 

 

ΣΕΝΩΗ ΑΟΡΣΗ (Α) 

1. Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (ΤΤΕ): για επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ, 

ποςοτικοποίθςθ τθσ αιμοδυναμικισ βαρφτθτασ (μζγιςτθ ταχφτθτα, μζςθ κλίςθ πίεςθσ, 

επιφάνεια ςτομίου και μορφολογία αορτικισ βαλβίδασ, διαςτάςεισ  και 

λειτουργικότθτα αριςτερισ κοιλίασ, διάγνωςθ άλλων ςυνοδϊν βαλβιδικϊν πακιςεων 

κλπ.) 

   - Ανά 3 ζτθ ςε ιπια ΣΑ (Vmax: 2- 2.9m/s) 

   - Ανά 1-2 ζτθ ςε μζτρια ΣΑ (Vmax: 3- 3.9m/s) και επί ςοβαρισ αςβζςτωςθσ ανά ζτοσ 

   - Ανά 6-12 μινεσ ςε ςοβαρι ΣΑ (Vmax ≥ 4m/s). Σε ςθμαντικι μεταβολι των ανωτζρω 

παραμζτρων κάκε 3- 6 μινεσ. 

* ημείωςη: Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ςε βραχφτερα χρονικά 

διαςτιματα  ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ ι επί μεικτϊν βαλβιδικϊν 

πακιςεων 

2. Μζτρηςη BNP: κάκε 6- 12 μινεσ ςε αςυμπτωματικι ςοβαροφ βακμοφ ΣΑ 

3. Δοκιμαςία κόπωςησ: ςε αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ με ςθμαντικι ΣΑ: α) για 

επιβεβαίωςθ ςυμπτωμάτων, β) για αξιολόγθςθ τθσ αιμοδυναμικισ απάντθςθσ ςτθν 

άςκθςθ και γ) για τον κακοριςμό τθσ πρόγνωςθσ 

4. Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία με χαμθλι δόςθ δοβουταμίνθσ ι εναλλακτικά 
καρδιακόσ κακετθριαςμόσ για εκτίμθςθ απροςδιορίςτου βαρφτθτασ ΣΑ, κακϊσ και ςε 
αςκενείσ με χαμθλισ ροισ- χαμθλισ κλίςθσ πίεςθσ ΣΑ και:  
α) ςθμαντικι ποςότθτα αςβεςτίου ςτθν αορτικι βαλβίδα που περιορίηει τθν διάνοιξθ 
τθσ κατά τθν ςυςτολι,  
β) LVEF: < 50%,  
γ) AVA: ≤ 1.0 cm2 και  
γ) Vmax < 4m/s ι μζςθ κλίςθ πίεςθσ < 40mmHg  
 
 

 

 



2 
 

5. Αξονική τομογραφία καρδιάσ:  

α) για ποςοτικοποίθςθ τθσ αςβζςτωςθσ τθσ αορτικισ βαλβίδασ (ςοβαρι: > 1.000 

Agatston units) και  

β) ςε  διαδερμικι αντικατάςταςθ τθσ αορτικισ βαλβίδασ (CT καρδίασ και CT 

αγγειογραφία αορτισ και αγγείων κάτω άκρων) 

6. Καρδιακόσ καθετηριαςμόσ:  

α) επί αμφιβολίασ ωσ προσ τθ ςοβαρότθτα τθσ ΣΑ και  

β) προ τθσ επζμβαςθσ ςτθν αορτικι βαλβίδα. 

7. τεφανιογραφία: ςε ςοβαρι ΣΑ προσ επζμβαςθ και:  
 
α) ιςτορικό ςτεφανιαίασ νόςου,  
β) υποψία φπαρξθσ ιςχαιμίασ του μυοκαρδίου,  
γ) ςυςτολικι δυςλειτουργία αριςτερισ κοιλίασ,  
δ) άνδρεσ άνω των 40 ετϊν και γυναίκεσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ και  
ε) ςε φπαρξθ ≥ 1 παράγοντα κινδφνου. 
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ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΣΗ (ΑΑ)   

Α. Αςυμπτωματικοί αςκενείσ με ΑΑ ιπια προσ μζτριασ βαρφτθτασ: 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) κάκε 3 ζτθ ςε ιπια ΑΑ  

2. Διακωρακικό περθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) κάκε 1-2 ζτθ ςε μζτρια ΑΑ  

Β. Αςυμπτωματικοί αςκενείσ με ςοβαροφ βακμοφ ΑΑ: 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) κάκε 6-12 μινεσ (ι πιο ςυχνά ςε 

περίπτωςθ διάταςθσ τθσ αριςτερισ κοιλίασ) 

* ημείωςη: υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ςε βραχφτερα χρονικά διαςτιματα  ςε 

περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ ι επί μεικτϊν βαλβιδικϊν πακιςεων 

Γ. Αςκενείσ με δίπτυχθ αορτικι βαλβίδα, ςφνδρομο Marfan κλπ., ανεξαρτιτωσ 

βαρφτθτασ ΑΑ:  

      - Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ι εναλλακτικά μαγνθτικι τομογραφία 

ι CT αγγειογραφία κωρακικισ αορτισ ετθςίωσ όταν αορτικι διάμετροσ είναι > 4.5 cm. 

 
Γ. Αςκενείσ με ςθμαντικι ΑΑ ι διάταςθ τθσ αορτισ προσ επζμβαςθ: 
 
1. Στεφανιογραφία:    
 
α) ιςτορικό ςτεφανιαίασ νόςου,  
β) υποψία φπαρξθσ ιςχαιμίασ του μυοκαρδίου,  
γ) ςυςτολικι δυςλειτουργία αριςτερισ κοιλίασ,  
δ) άνδρεσ άνω των 40 ετϊν και γυναίκεσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ και  
ε) ςε φπαρξθ ≥ 1 παράγοντα κινδφνου. 
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ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΡΟΕΙΔΟΤ (ΑΜ) 

Πρωτοπακισ ΑΜ (Οργανικι) 

Α. Οξεία ΑΜ (ριξθ τενόντιασ χορδισ ι κθλοειδοφσ μυόσ κλπ.) 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ):  ωσ μζκοδοσ εκλογισ για γριγορθ 

διάγνωςθ 

2. Διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα (TEE) και ιδανικά 3D-TEE: για προεγχειρθτικό 

ι διεγχειρθτικό ζλεγχο για τθν ανάδειξθ τθσ ανατομίασ και τθν κακοδιγθςθ τθσ 

πικανισ επιδιόρκωςθσ τθσ βαλβίδασ 

Β. Χρόνια ΑΜ 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ):  ωσ μζκοδοσ εκλογισ για  διάγνωςθ και 

εκτίμθςθ τθσ βαρφτθτασ τθσ ανεπάρκειασ, του μθχανιςμοφ, των ςυνεπειϊν ςτθν 

καρδιακι λειτουργία και τθσ επιδιορκωςιμότθτασ τθσ βαλβίδασ: 

   - Σε αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ με ιπια ΑΜ: ανά 3 ζτθ 

   - Σε αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ με μζτρια/μζςθ ΑΜ και διατθρθμζνθ λειτουργία τθσ 

αριςτεράσ κοιλίασ: ανά 1 – 2 ζτθ 

   - Σε ςυμπτωματικοφσ αςκενείσ με ςοβαρι ΑΜ (EROA: ≥ 40 mm2, RV ≥ 60 ml) και 

διατθρθμζνθ λειτουργία τθσ αριςτεράσ κοιλίασ: ανά  6 – 12 μινεσ  

   - Σε αςκενείσ που εμφανίηουν προοδευτικι επιδείνωςθ των παραμζτρων 

παρακολοφκθςθσ ι βρίςκονται κοντά ςτισ ενδείξεισ χειρουργείου ι εμφανίηουν 

καινοφργια ςυμπτϊματα: πιο ςυχνι κλινικι και υπερθχοκαρδιογραφικι 

παρακολοφκθςθ. 

2. Διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα (TEE): επί μθ ικανοποιθτικισ διακωρακικισ 

μελζτθσ, για εκτίμθςθ τθσ δομισ και τθσ λειτουργικότθτασ τθσ βαλβίδασ προσ επιλογι 

και ςχεδιαςμό χειρουργικισ ι επεμβατικισ αντιμετϊπιςθσ και για κακοδιγθςθ 

διαδερμικισ- επεμβατικισ αντιμετϊπιςθσ (ιδανικά 3D-TEE) 

3. Καρδιοαναπνευςτικι δοκιμαςίασ κόπωςθσ: για τθν ανάλυςθ τθσ λειτουργικισ 

ικανότθτασ του αςκενοφσ ςτθν κόπωςθ 

4. Δυναμικι υπερθχοκαρδιογραφία (stress echo): για δυναμικζσ αλλαγζσ ςτθν 

βαρφτθτα τθσ ανεπάρκειασ, τθν πίεςθ τθσ πνευμονικισ αρτθρίασ και τθ 

λειτουργικότθτα τθσ αριςτεράσ κοιλίασ κατά τθν κόπωςθ 
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5. 2D SPECKLE TRACKING: για προγνωςτικι εκτίμθςθ των παραμζτρων τθσ 

παραμόρφωςθσ του μυοκαρδίου (global longitudinal strain κλπ.) 

6. Μζτρθςθ pro- BNP: για προγνωςτικι εκτίμθςθ ςε αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ με 

ςοβαρι ΑΜ 

7. Στεφανιογραφία: ςε ςοβαρι ΑΜ προσ παρζμβαςθ και: 
 
α) ιςτορικό ςτεφανιαίασ νόςου,  
β) υποψία φπαρξθσ ιςχαιμίασ του μυοκαρδίου,  
γ) ςυςτολικι δυςλειτουργία αριςτερισ κοιλίασ,  
δ) άνδρεσ άνω των 40 ετϊν και γυναίκεσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ και  
ε) ςε φπαρξθ ≥ 1 παράγοντα κινδφνου. 
 

Δευτεροπακισ ΑΜ (Λειτουργικι) 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ):  ωσ μζκοδοσ εκλογισ για  διάγνωςθ και 

εκτίμθςθ τθσ βαρφτθτασ τθσ ανεπάρκειασ (ςοβαρι ΑΜ: EROA ≥ 20 mm2, RV ≥ 30 ml), 

του μθχανιςμοφ, των ςυνεπειϊν ςτθν καρδιακι λειτουργία και τθσ 

επιδιορκωςιμότθτασ τθσ βαλβίδασ 

2. Δυναμικι υπερθχοκαρδιογραφία (stress echo): α) για προγνωςτικζσ δυναμικζσ 

αλλαγζσ ςτθν βαρφτθτα τθσ ανεπάρκειασ, τθν πίεςθ τθσ πνευμονικισ αρτθρίασ και τθ 

λειτουργικότθτα τθσ αριςτεράσ κοιλίασ και β) για τθν ανάδειξθ βιϊςιμου μυοκαρδίου 

ςε αςκενείσ με χαμθλό κλάςμα εξϊκθςθσ. Εναλλακτικά για το τελευταίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί θ μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ, το SPECT ι το PET. 

3. Στεφανιογραφία για το ενδεχόμενο φπαρξθσ ςτεφανιαίασ νόςου και επαναγγείωςθσ 

του μυοκαρδίου ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
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ΣΕΝΩΗ ΜΙΣΡΟΕΙΔΟΤ (Μ) 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) για επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ, 

ποςοτικοποίθςθ τθσ αιμοδυναμικισ βαρφτθτασ (μζςθ κλίςθ πίεςθσ, επιφάνεια ςτομίου 

και πιζςεισ πνευμονικισ αρτθρίασ), διάγνωςθ άλλων ςυνοδϊν βαλβιδικϊν πακιςεων 

και κακοριςμό τθσ μορφολογίασ τθσ βαλβίδασ:  

    - Ανά 3 ζτθ ςε ιπια ΣΜ χωρίσ  μεταβολι των  κλινικϊν ςυμπτωμάτων ι ςθμείων 

(MVA > 1.5 cm2) 

    - Ανά 1-2 ζτθ ςε μζτρια ΣΜ (MVA: 1.0- 1.5 cm2) 

    - Ανά 1 ζτοσ ςε ςοβαρι ΣΜ (mean PG > 10 mm Hg, MVA: < 1.0 cm2) 

* ημείωςη: Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ςε βραχφτερα χρονικά 

διαςτιματα  ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ ι επί μεικτϊν βαλβιδικϊν 

πακιςεων 

4. Διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα (TEE και ιδανικά 2D/3D- TEE):  για 

αποκλειςμό κρόμβου και για ποςοτικοποίθςθ τυχόν ανεπάρκειασ μιτροειδοφσ ςε 

περίπτωςθ βαλβιδοπλαςτικισ  

5. Δυναμικι υπερθχοκαρδιογραφία (stress echo) ι εναλλακτικά καρδιακόσ 

κακετθριαςμόσ: για δυναμικζσ αλλαγζσ ςτθν βαρφτθτα τθσ ςτζνωςθσ και τθσ πίεςθσ τθσ 

πνευμονικισ αρτθρίασ και ςτθ λειτουργικότθτα τθσ αριςτεράσ κοιλίασ κατά τθν κόπωςθ 

όταν υπάρχει δυςαρμονία ανάμεςα ςτισ υπερθχοκαρδιογραφικζσ μετριςεισ θρεμίασ 

και τθν κλινικι εικόνα. 

6. Στεφανιογραφία: ςε ςοβαρι ΣΜ προσ παρζμβαςθ και: 
  
α) ιςτορικό ςτεφανιαίασ νόςου,  
β) υποψία φπαρξθσ ιςχαιμίασ του μυοκαρδίου,  
γ) ςυςτολικι δυςλειτουργία αριςτερισ κοιλίασ,  
δ) άνδρεσ άνω των 40 ετϊν και γυναίκεσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ και  
ε) ςε φπαρξθ ≥ 1 παράγοντα κινδφνου. 
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ΣΕΝΩΗ ΣΡΙΓΛΩΧΙΝΑ (Σ)  

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ): για επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ και  

ποςοτικοποίθςθ τθσ αιμοδυναμικισ βαρφτθτασ (PHT, μζςθ κλίςθ πίεςθσ και επιφάνεια 

ςτομίου και μορφολογία τριγλϊχινασ βαλβίδασ, διάγνωςθ άλλων ςυνοδϊν βαλβιδικϊν 

πακιςεων κλπ.) 

   - Ανά 3 ζτθ ςε ιπια ΣΤ 

   - Ανά 1-2 ζτθ ςε μζτρια ΣΤ 

   - Ανά 1 ζτοσ ςε ςοβαρι ΣΤ (PHT ≥ 190 ms, mean PG: > 5 mm Hg, TVA 1.0 cm2) για 

ενδεχόμενθ ςθμαντικι  μεταβολι των ανωτζρω θχωκαρδιογραφικϊν παραμζτρων.  

* ημείωςη: Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ςε βραχφτερα χρονικά 

διαςτιματα  ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ ι επί μεικτϊν βαλβιδικϊν 

πακιςεων 

2. Εναλλακτικά μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ ςε δυςχερι ΤΤΕ εκτίμθςθ τθσ δεξιάσ 

κοιλίασ 

3. Στεφανιογραφία: ςε ςοβαρι ΣΤ προσ παρζμβαςθ και: 
 
α) ιςτορικό ςτεφανιαίασ νόςου,  
β) υποψία φπαρξθσ ιςχαιμίασ του μυοκαρδίου,  
γ) ςυςτολικι δυςλειτουργία αριςτερισ κοιλίασ,  
δ) άνδρεσ άνω των 40 ετϊν και γυναίκεσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ και  
ε) ςε φπαρξθ ≥ 1 παράγοντα κινδφνου. 
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ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΡΙΓΛΩΧΙΝΑ (AT) 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ): για επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ, τον 

κακοριςμό τθσ αιτιολογίασ και  τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ αιμοδυναμικισ βαρφτθτασ 

τριγλϊχινασ βαλβίδασ, των διαςτάςεων και τθσ λειτουργικότθτασ των δεξιϊν 

κοιλοτιτων και του τριγλωχινικοφ δακτυλίου, τθν εκτίμθςθ των πνευμονικϊν πιζςεων, 

τθ διάγνωςθ άλλων ςυνοδϊν βαλβιδικϊν πακιςεων κλπ. 

   - Ανά 2-3 ζτθ ςε ιπια ΑΤ 

   - Ανά 1-2 ζτθ ςε μζτρια ΑΤ 

   - Ανά 1 ζτοσ ςε ςοβαρι ΑΤ (EROA: ≥ 40 mm2, RV ≥ 45 ml) για ενδεχόμενθ ςθμαντικι  

μεταβολι των ανωτζρω θχωκαρδιογραφικϊν παραμζτρων.  

* ημείωςη: Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ςε βραχφτερα χρονικά 

διαςτιματα  ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ ι επί μεικτϊν βαλβιδικϊν 

πακιςεων 

2. Στεφανιογραφία: ςε ςοβαρι ΑΤ προσ παρζμβαςθ και: 
 
α) ιςτορικό ςτεφανιαίασ νόςου,  
β) υποψία φπαρξθσ ιςχαιμίασ του μυοκαρδίου,  
γ) ςυςτολικι δυςλειτουργία αριςτερισ κοιλίασ,  
δ) άνδρεσ άνω των 40 ετϊν και γυναίκεσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ και  
ε) ςε φπαρξθ ≥ 1 παράγοντα κινδφνου. 
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ΠΡΟΘΕΣΙΚΕ ΒΑΛΒΙΔΕ (ΠΒ) 

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ): 

    - Αρχικι εκτίμθςθ 6-12 εβδομάδεσ μετεγχειρθτικά 

    - Επί εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων ι κλινικϊν ενδείξεων δυςλειτουργίασ τθσ ΠΒ 

   - Ετθςίωσ ςε βιοπροςκετικζσ βαλβίδεσ μετά τθν πενταετία (ενωρίτερα ςε  νζα άτομα, 

νεφροπάκεια, υπερπαρακυρεοειδιςμό κλπ.) 

   - Ανά 3ετία ςε μθχανικζσ ΠΒ 

* ημείωςη: υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ςε βραχφτερα χρονικά διαςτιματα  ςε 

περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ ι επί μεικτϊν βαλβιδικϊν πακιςεων 

2. Διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΕΕ): 

    - Μθ διαγνωςτικό διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα  

     - Σε δυςλειτουργία τθσ ΠΒ (εκτίμθςθ επαςβζςτωςθσ, κρόμβου ι πάννου, απόφραξθσ 

ι ανεπάρκειασ τθσ βαλβίδασ και τζλοσ διάγνωςθ και εκτίμθςθ παραβαλβιδικισ 

διαφυγισ)  

     - Για διάγνωςθ λοιμϊδουσ ενδοκαρδίτιδασ εφόςον υπάρχει μζτρια ι υψθλι 

πικανότθτα (εμπφρετο αγνϊςτου αιτιολογίασ, βακτθριαιμία από ςταφυλόκοκκο, 

μυκθταιμία, εμβολικά επειςόδια κλπ.)  

   - Επανεκτίμθςθ ευρθμάτων προθγοφμενου ΤΕΕ για επαναπροςδιοριςμό τθσ 

κεραπείασ (ενδοκαρδίτιδα, κρόμβωςθ κλπ.) 

    - Για τθ διεγχειρθτικι εκτίμθςθ τθσ προςκετικισ βαλβίδασ.  

    - Για κακοδιγθςθ διαδερμικισ- επεμβατικισ αντιμετϊπιςθσ (ςφγκλειςθσ) 

παραβαλβιδικισ διαφυγισ.  

3. Δυναμικι υπερθχοκαρδιογραφία (stress echo): ςε αςκενείσ με ςυμπτϊματα ςτθν 

άςκθςθ και μθ διαγνωςτικό διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα. 
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ΛΟΙΜΩΔΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ (ΛΕ)  

1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ): 

    - Για αρχικι διάγνωςθ επί υποψίασ ΛΕ 

   -  Επανάλθψθ ΤΤΕ (ι ΤΕΕ) εντόσ 7- 10 θμερϊν επί υψθλισ κλινικισ υποψίασ ΛΕ και 

φυςιολογικοφ ΤΤΕ (ι ΤΕΕ)  

    -  Με το πζρασ τθσ αντιμικροβιακισ αγωγισ και ακολοφκωσ 1, 3, 6 και 12 μινεσ μετά 

ι επί νζασ επιπλοκισ (ΤΤΕ ι ΤΕΕ) 

    - Μετά το 1ο ζτοσ επί ενδείξεων. 

2. Διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΕΕ): 

      - Υψθλι κλινικι υποψία ΛΕ και φυςιολογικό ΤΤΕ 

      - Διάγνωςθ αποςτιματοσ και εκτίμθςθ μεγζκουσ εκβλαςτιςεων 

      - Διάγνωςθ ΛΕ προςκετικισ βαλβίδασ ι ενδοκοιλοτικοφ υλικοφ 

3. Διεγχειρθτικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ ιΤΕΕ): 

      - Σε χειρουργικι αντιμετϊπιςθ τθσ ΛΕ.  
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