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ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, MSc
Medical electronics engineer, 
Ακοοπροθετιστής

Τύποι ακουστικών βαρηκοΐας 

1. Οπισθωτιαία - BTE
Είναι ο προτιμητέος τύπος στην 

Ευρώπη, με το 60% των εφαρμο-
γών.

Ενδείκνυνται για εφαρμογή σε 
κάθε μορφή και βαθμό βαρηκοΐας 
και σε κάθε ηλικία, σε όλες τις πε-
ριπτώσεις της παιδικής βαρηκοΐας 
(ιδίως 0-8 ετών), καθώς και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις πολύ με-
γάλου βαθμού βαρηκοΐας. Επίσης 
χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις 
υπολειμματικής ακοής (βαρηκοΐες 
άνω των 95–100dB), όπου αποτε-
λούν τη μοναδική ένδειξη επιλο-
γής και εφαρμογής, ενώ ενδείκνυ-
νται και σε άτομα με δυσκολία χει-
ρισμού. Εφαρμόζονται πάντοτε με 
το κατάλληλο κατά περίπτωση εκ-
μαγείο.

Ειδική περίπτωση αποτελούν τα 
νέου τύπου ανοικτής εφαρμογής 

(open fitting), όπου η εφαρμογή γί-
νεται με ειδικό βύσμα. Έχουν ένδει-
ξη εφαρμογής σε βαρηκοΐες υψηλών 
μόνο συχνοτήτων και ως του επι-
πέδου των 75dB, καθώς και σε βα-
ρηκοΐες τύπου ski-slope και cookie-
bite. Η εφαρμογή τους είναι εύκο-
λη, άνετη και γρήγορη.

2. Ενδωτιαία – ITE & ITC
Είναι ο προτιμητέος τύπος στις 
ΗΠΑ, με το 80% των εφαρμογών, 
λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και 
της ένδειξης εφαρμογής ακόμη 
και σε μικρού βαθμού βαρηκοΐες.

Η μέγιστη βαρηκοΐα που καλύ-
πτουν είναι 85dB. Εφαρμόζονται 
σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών. 
Προσφέρουν υψηλή ακουστική ενί-
σχυση λόγω της θέσεως του μικρο-
φώνου.

Πολλές φορές δημιουργούνται 
προβλήματα λόγω ανάδρασης (μι-
κροφωνισμού), τα οποία οφείλονται 
ή στην εφαρμογή τους σε πολύ με-
γάλου βαθμού βαρηκοΐες ή στη μη 
σωστή κατασκευή και την εφαρμο-
γή του κελύφους.

3. Ενδοκαναλικά - CIC 
Η μέγιστη βαρηκοΐα που καλύ-

πτουν είναι 75dB. Ενδείκνυνται για 
εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας άνω 
των 10 ετών συνήθως.

Λόγω θέσεως της εφαρμογής 
τους εντός του ακουστικού πόρου 
προσφέρουν:

•  Άμεση αντίληψη της κατευθυ-
ντικότητας του ήχου, που δί-
νει τη δυνατότητα για καλύτε-
ρη διάκριση της ομιλίας και σε 
θορυβώδες περιβάλλον.

•  Μείωση του θορύβου που προ-
καλείται από τον αέρα.

Είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, ελα-
φριά σε βάρος με άριστη αισθητι-
κή, αθέατα και πολύ εύκολα στην 
τοποθέτησή τους.

Η φωνή του χρήστη είναι λιγό-
τερο ενοχλητική λόγω θέσης της 
εφαρμογής, ενώ υπάρχει μεγαλύ-
τερη άνεση της εφαρμογής λόγω 
του μικρού μεγέθους τους που οδη-
γεί πάντοτε σε χρονικά μεγαλύτε-
ρη χρήση τους. Η χρήση των τηλε-
φώνων και των ακουστικών κεφα-
λής γίνεται χωρίς μικροφωνισμό 

(ανάδραση).
Είναι ο προτιμητέος τύπος εφαρ-

μογής τα τελευταία χρόνια, λόγω 
βασικά του μεγέθους τους.

4. Σωματικού τύπου
Η εφαρμογή τους είναι πολύ πε-

ριορισμένη εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια.

Πρόκειται για παλαιού τύπου τε-
χνολογία με υψηλού βαθμού ενίσχυ-
ση, αλλά και μεγάλη παραμόρφω-
ση του ενισχυμένου ήχου.  

5. Ακουστικά γυαλιά
Πολύ περιορισμένη και επιλεκτι-

κή η εφαρμογή τους τα τελευταία 
χρόνια, λόγω της πολύ μικρής δια-
κριτικής τους ικανότητας.

Τεχνολογία ακουστικών 
Βάσει της τεχνολογίας τους, τα 

ακουστικά βαρηκοΐας διακρίνο-
νται σε:

α) αναλογικά (συμβατικά ή προ-
γραμματιζόμενα)

β) ψηφιακά (όλα προγραμμα-
τιζόμενα). 

Ακουστικά βαρηκοΐας
Ψηφιακά - Αναλογικά

Ιστορικά περιληπτική περιγραφή 1900 - 2006

1900: Πρωτογενής συσκευή απλής αύξησης της έντασης του ήχου, με μεγάλο μέγεθος και δυ-

σκολία στη χρήση και τη μεταφορά της. 

2006: Συσκευή υψηλής ψηφιακής τεχνολογίας που ενισχύει με πολύ μεγάλη ποιότητα και πι-

στότητα την ακουστική ικανότητα που έχει απολεσθεί. Προσφέρει υψηλού βαθμού αντίληψη και 

διάκριση του ήχου και της ομιλίας, με μικρό μέγεθος και βάρος, άριστη αισθητική και εύκολη 

χρήση και συντήρηση. 

Eικόνα 2. Ενδωτιαία – ITE & ITC.
Eικόνα 4. Σωματικού τύπου 
και ακουστικά γυαλιά.

Eικόνα 3. Ενδο-
καναλικά - CIC.

Eικόνα 1. Οπισθωτιαία - BTE.
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Αρχές λειτουργίας
Οι βασικές αρχές λειτουργίας 

όλων των ακουστικών, ψηφιακών 
και αναλογικών, είναι :

•  Η μετατροπή όλων των εισερχό-
μενων ακουστικών ηχητικών κυ-
μάτων σε ηλεκτρικό σήμα

•  Η μεταφορά και η επεξεργασία 
του ηλεκτρικού σήματος

•  Η μετατροπή του ηλεκτρικού σή-
ματος σε ακουστικά ηχητικά σή-
ματα και η μετάδοσή τους μέ-
σω του ακουστικού πόρου στη 
τυμπανική μεμβράνη.

Τα εξαρτήματα κάθε ακουστι-
κού συνδέονται με μία από τις τρεις 
αυτές βασικές λειτουργίες και εί-
ναι τα εξής:

1. Μικρόφωνο: μετατρέπει τα 
ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά.

2. Ενισχυτής: ενισχύει κατάλλη-
λα το ηλεκτρικό σήμα.

3. Μεγάφωνο: μετατρέπει το ενι-
σχυμένο ηλεκτρικό σήμα πάλι σε 
ηχητικά κύματα.

4. «Συζευκτής»: οδηγεί τα ενισχυ-
μένα ηχητικά σήματα στο αυτί.

5. Μπαταρία: είναι η πηγή ενέρ-
γειας.

6. Ρυθμίσεις: μεταβάλλουν τα χα-
ρακτηριστικά λειτουργίας και την 
απόδοση του ακουστικού.  

Ο ενισχυτής πραγματοποιεί την 
ενίσχυση και την επεξεργασία του 
εισερχόμενου από το μικρόφωνο 
σήματος και το μεταδίδει στο με-
γάφωνο. Ενίσχυση είναι η αύξηση 
του ηλεκτρικού σήματος χωρίς αλ-
λοίωση της μορφής του, ενώ η επε-
ξεργασία του μπορεί να είναι ανα-
λογική ή ψηφιακή.

Ο όρος αναλογικός σημαίνει πα-
ρόμοιος ή παράλληλος, ενώ ο όρος 
ψηφιακός σημαίνει αριθμητικός.  

Αναλογικά συμβατικά 
ακουστικά

Το εισερχόμενο ηχητικό σήμα 
μετατρέπεται σε ηλεκτρικό, ενισχύ-
εται κατάλληλα και στη συνέχεια 
μετατρέπεται και πάλι σε ηχητικό 
σήμα. 

Οι κυματομορφές του ηλεκτρικού 
σήματος είναι ακριβώς ίδιες με τις 
κυματομορφές του ηχητικού σήμα-
τος (αναλογική επεξεργασία).

Τα ακουστικά εφαρμόζονται και 
ρυθμίζονται με τη χρήση ειδικών 
ρυθμιστών (trimmers) που βρίσκο-
νται ενσωματωμένοι σε αυτά. 

Περιορισμοί στην αναλογική 
τεχνολογία

•  Γίνεται χρήση απλών ενισχυτών 
και φίλτρων. 

•  Ο αναλογικός σχεδιασμός πολύ-
πλοκων λειτουργιών απαιτεί τη 
χρήση πολλών εξαρτημάτων.

•  Απαιτείται πολλή ενέργεια λει-
τουργίας, δηλαδή μεγάλη κα-
τανάλωση μπαταρίας και συ-
νεπώς μικρότερος χρόνος ζω-
ής της.

•  Το μέγεθος του ακουστικού εί-
ναι σχετικά μεγάλο.

•  Υπάρχει παραμόρφωση στην 
ενίσχυση και εσωτερικός θό-
ρυβος κυκλωμάτων, που επη-
ρεάζουν αρνητικά την ποιότη-
τα του ενισχυμένου ήχου.

•  Δεν υπάρχει εσωτερική μνήμη 
αποθήκευσης των δεδομένων. 

•  Υπάρχει παραμόρφωση και πα-
ράσιτα από τη χρήση κινητών 
τηλεφώνων.

Αναλογικά προγραμματιζόμενα 
ακουστικά

Με τη χρήση Η/Υ ή ειδικών φορη-
τών προγραμματιστών ρυθμίζονται 
οι βασικές παράμετροι λειτουργίας 
του ακουστικού (ενίσχυση, έξοδος, 
ρυθμίσεις τόνου), προσφέροντας 
έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και ακρί-
βεια στην εφαρμογή και την από-
δοσή τους. Υπάρχει η δυνατότη-
τα αποθήκευσης των δεδομένων 
και των ρυθμίσεων κατά περίπτω-
ση και η δυνατότητα αλλαγής τους, 
καθώς και χρήσης και αλλαγής δια-
φόρων και πολλαπλών προγραμμά-
των όταν αυτό απαιτείται.

Η ανάλυση όμως του ηχητικού 
σήματος διέπεται από τις αρχές της 
αναλογικής τεχνολογίας. 

Ψηφιακά ακουστικά
Λειτουργούν μετατρέποντας τα ει-

σερχόμενα αναλογικά ηχητικά σή-
ματα σε αριθμητικά στοιχεία μέσα 
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Με 
τη χρήση υπολογιστικών αλγορίθ-
μων ρυθμίζουν, επεξεργάζονται και 
διαμορφώνουν όλα τα εισερχόμε-
να ηχητικά σήματα σε χρονικό διά-
στημα πολύ μικρότερο του 1msec, 
χρησιμοποιώντας ψηφιακούς μικρο-
ϋπολογιστές (microprocessors) πολύ 
μεγάλης ακρίβειας. Παρέχουν πολύ 
μεγάλη ευελιξία και άριστη απόδο-
ση λόγω της πολύπλοκης και της τά-
χιστης ψηφιακής επεξεργασίας του 
ηχητικού σήματος. 

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής 
τεχνολογίας

Η άριστη εφαρμογή και η επα-
κριβής ρύθμιση των δεδομένων 
εξασφαλίζουν ακρίβεια και ευελι-
ξία στην λειτουργία των ψηφια-

κών ακουστικών. Η υψηλή τεχνο-
λογία της επεξεργασίας του σήμα-
τος προσφέρει:  

•  Πολυκάναλη συμπίεση του ήχου 
για ποιοτικότερη ενίσχυση.  

•  Καλύτερη κατευθυντικότητα του 
ήχου, δηλαδή ταχύτερη και κα-
λύτερη αντίληψή του.

•  Μείωση των διαφόρων θορύ-
βων και των ηχητικών παρα-
σίτων.

•  Μείωση του φαινομένου του μι-
κροφωνισμού (feedback).

•  Βελτιωμένη ποιότητα με πολύ 
μικρή έως και μηδενική πολλές 
φορές παραμόρφωση του ενι-
σχυμένου ήχου.

•  Χρήση κινητών τηλεφώνων χω-
ρίς παρεμβολές.

•  Χαμηλή κατανάλωση μπατα-
ρίας.

•  Φυσικό, ευχάριστο και πολύ ξε-
κούραστο ήχο.

•  Αυτόματη και συνεχή περιβαλ-
λοντική προσαρμογή.

•  Αυτόματη ρύθμιση της έντα-
σης και της τελικής εξόδου του 
ήχου.

Επακριβής προσδιορισμός όλων 
των παραμέτρων λειτουργίας σύμ-
φωνα με την εκάστοτε ακοολογι-
κή εξέταση.

•  Επιλογή προγραμμάτων για 
άκουσμα διαφόρων ηχητικών 
πηγών και μουσικής.

•  Άριστη αισθητική με πολύ μικρό 
και διακριτικό μέγεθος.  

• Έχουν πολύ μικρό βάρος. 

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
ψηφιακών ακουστικών

1. Σύστημα σταθεροποίησης του 
ήχου (sound stabilizer)

2. Σύστημα αναγνώρισης του 
λόγου και της ομιλίας (speech 
intensification system)

3. Σύστημα αυτόματης απόρ-
ριψης των εσωτερικών θορύβων 
(automatic feedback manager)

4. Σύστημα διατήρησης της έντα-
σης σε φυσιολογικά επίπεδα και 
της συμπίεσης της ηχητικής πίεσης 
(loudness mapping)

5. Σύστημα μείωσης και εξου-
δετέρωσης του μικροφωνισμού 
(feedback cancelling).

Στις τεχνικές προδιαγραφές των 
ψηφιακών ακουστικών αναφέρο-
νται οι όροι «μπάντα» (band) και 
«κανάλι» (channel). Η βασική τους 
διαφορά είναι ότι η μπάντα συμπε-
ριλαμβάνει φίλτρα (filters in noise), 
ενώ το κανάλι συμπεριλαμβάνει 
ηχητική συμπίεση (compression 
AGC).

Απόδοση των ακουστικών 
βαρηκοΐας  

Εξαρτάται βασικά από τις παρα-
κάτω παραμέτρους:

α. Το Ακουστικό Κέρδος (Gain 
dB H.L.)

β. Την Ακουστική Έξοδο (Output 
dB S.P.L.)

γ. Το Φάσμα Συχνοτήτων (Fre-
quency response Hz)

δ. Τη Δυνατότητα Ρυθμίσεων 
(Fine tuning)

ε. Τον Τρόπο επεξεργασίας 
(αναλογική ή ψηφιακή) του ηχη-
τικού σήματος και τον Βαθμό 
Παραμόρφωσης της ενίσχυσής 
του.

στ. Τον τύπο του (BTE, ITE, 
CIC)

z .Τη Ροή Ρεύματος της Μπα-
ταρίας.

Επιγραμματικά καθορίζεται ως: 
Είσοδος + Ακουστικό Κέρδος = 

Έξοδος
Ιδανική – επιτρεπτή μέγιστη τιμή: 

60dB  +  80dB  =  140dB
Οι τιμές ενίσχυσης πρέπει να επι-

λέγονται πάντοτε με πολλή προσο-
χή. Τιμές ενίσχυσης - ακουστικού 
κέρδους άνω των 80dB επιφέρουν 
αύξηση της τιμής εξόδου άνω των 
140dB, με άμεσο αποτέλεσμα την 
αύξηση του βαθμού παραμόρφω-
σης και της δυσφορίας της εφαρ-
μογής.

Παιδική βαρηκοΐα 
Η εφαρμογή στις περιπτώσεις 

της παιδικής βαρηκοΐας χρήζει ιδι-
αίτερης προσοχής και αξιολόγησης. 
Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των 
ακουστικών είναι καθορισμένες σε 
συζευκτές 2cm3 που είναι συνήθως 
η χωρητικότητα του ακουστικού πό-
ρου των ενηλίκων. Επειδή όμως η 
χωρητικότητα του ακουστικού πό-
ρου των παιδιών είναι 1cm3, η ενί-
σχυση του ακουστικού θα πρέπει να 
επιλέγεται με πολύ προσοχή και να 
είναι η ελάχιστη δυνατή κατά περί-
πτωση. Αυτό ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι στην παιδική βαρηκοΐα 
γίνεται συνήθως αμφίπλευρη εφαρ-
μογή. Θα πρέπει επίσης να μειώνου-
με την ακουστική έξοδο έτσι ώστε 
η πίεση που ασκείται στον ακου-
στικό πόρο να είναι σε ανεκτά όρια 
και να μην δημιουργεί υπερενίσχυ-
ση και το αίσθημα της δυσανεξίας 
(discomfort). 

Απόδοση - Χαρακτηριστικά 
ακουστικών 

Η απόδοση και τα χαρακτηριστι-
κά κάθε ακουστικού μετρώνται κα-
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τασκευαστικά σε ειδικούς συζευκτές 
(coupler) που είναι 2cm3 ή σε εξο-
μοιωτή αυτιού (ear stimulator). 

Επειδή όμως το μέγεθος, δηλαδή 
η χωρητικότητα του χώρου μεταξύ 
της άκρης του εκμαγείου ή του κε-
λύφους και του τύμπανου μπορεί 
να διαφέρει από αυτό του συζευ-
κτή, η απόδοση του κάθε ακουστι-
κού στο αυτί (πραγματικές συνθή-
κες εφαρμογής) διαφέρει συνήθως 
από αυτήν που έχει μετρηθεί στον 
συζευκτή (ιδανικές συνθήκες).

Κριτήρια επιλογής ακουστικών
•  Η ένδειξη για μονόπλευρη ή 

αμφίπλευρη εφαρμογή.
•  Η πρώτη ή η επαναλαμβανό-

μενη φορά εφαρμογής.
•  Ο χρόνος που μεσολάβησε από 

την πρωτογενή διάγνωση και 
την ένδειξη της εφαρμογής.

•  Το εύρος και η μορφολογία του 
έξω ακουστικού πόρου.

•  Η υπερβολική παραγωγή κυ-
ψέλης και η ωτόρροια.

•  Το ιστορικό, ο χαρακτήρας και 
η ψυχολογία του βαρήκοου.

•  Η ηλικία του, η επαγγελματι-
κή του δραστηριότητα, το οι-
κογενειακό και κοινωνικό του 
περιβάλλον και ο τόπος κατοι-
κίας του.

•  Η ικανότητα στις λεπτές κινήσεις 
των δακτύλων του για τη σωστή 
χρήση του ακουστικού.

•  Οι οικονομικές του δυνατότη-
τες και η κάλυψη του ασφαλι-
στικού του ταμείου. 

Ενδείξεις εφαρμογής 
ψηφιακών ακουστικών

•  Για κάθε μορφή και βαθμό βα-
ρηκοΐας.

•  Για κάθε ηλικία (παιδιά – ενή-
λικες).

Για τις ειδικές περιπτώσεις 
όπως: 

•  Υπολειμματική ακοή, βαρηκοΐα 
με μεγάλη πτώση στις υψηλές 
συχνότητες, πρεσβυακουσία, 
θορυβογενής βαρηκοΐα, ski-
slope, reverse slope και cookie 
bite βαρηκοΐες και σε βαρηκοΐ-
ες με μεγάλη διαφορά ακουστι-
κής απώλειας της τάξεως των 
30, 40, 50 ή ακόμα και 60dB 
μεταξύ δύο συνεχόμενων συ-
χνοτήτων.

Γενικά καλύπτουν μεγαλύτερη 
ακουστική απώλεια από τα ανα-
λογικά ακουστικά που έχουν τις 
αντίστοιχες τεχνικές και λειτουργι-
κές προδιαγραφές.

Εφαρμογή ενός ή δύο 
ακουστικών

Στις περιπτώσεις αμφίπλευρης 
βαρηκοΐας, συμμετρικής η ασύμ-
μετρης, ιδίως με πτώση στις υψη-
λές συχνότητες (άνω των 1500Hz) 
και στις περιπτώσεις βαρηκοΐας άνω 
του επιπέδου των 60dB, συνιστάται 
πάντοτε η εφαρμογή δύο ακουστι-
κών του ιδίου τύπου.

Η εφαρμογή δύο ακουστικών 
προσφέρει: 

•  Καλύτερη κατευθυντικότητα 
με πιο γρήγορη ηχητική αντί-

ληψη.
•  Μεγαλύτερη ακουστική ενίσχυ-

ση και καλύτερη διακριτική ικα-
νότητα.

•  Καλύτερη διάκριση της ομιλίας 
σε ήσυχο και σε θορυβώδες πε-
ριβάλλον.

•  Χαμηλότερη ρύθμιση της ενί-
σχυσης και της πίεσης εξόδου 
σε κάθε ένα ακουστικό με απο-
τέλεσμα πιο φυσιολογικό, μαλα-
κό και ξεκούραστο ήχο.

•  Μείωση της πιθανότητας επι-
δείνωσης της λειτουργικής ικα-
νότητας του αυτιού που παρα-
μένει αδρανές.

Παιδική βαρηκοΐα
Εφαρμόζονται πάντοτε δύο ακου-

στικά (ανεξαρτήτως του βαθμού βα-
ρηκοΐας) για όλους τους παραπάνω 
αναφερόμενους λόγους, ενώ επίσης 
επιτυγχάνεται καλύτερη, ποιοτικότε-
ρη και ταχύτερη ανάπτυξη του λό-
γου και της ομιλίας, καθώς και καλύ-
τερη προσαρμογή του παιδιού στο 
περιβάλλον. Η εφαρμογή δύο ακου-
στικών και σε ενήλικες συνιστάται 
διεθνώς, ενώ σε όλες τις χώρες της 
Ε.Ε. αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια 
τη συνήθη διαδικασία.

Εφαρμογή των ακουστικών 
Η επιλογή, ρύθμιση και εφαρμο-

γή των ακουστικών είναι μία σοβα-
ρή, υπεύθυνη, αλλά και πολύ επί-
πονη διαδικασία, που γίνεται μόνο 
σε ειδικά κέντρα εφαρμογών από 
ειδικούς ακοοπροθετιστές. Απαιτεί 

μεγάλη και εξειδικευμένη γνώση 
του αντικειμένου, αλλά και την ψυ-
χολογική προσέγγιση του βαρήκο-
ου, καθώς και των γονέων στις ει-
δικές περιπτώσεις της παιδικής βα-
ρηκοΐας. 

Με πρωταρχικό και βασικό δεδο-
μένο τις εκάστοτε ΩΡΛ - ακοολογικές 
εξετάσεις, πρέπει να λαμβάνονται 
πάντοτε υπόψη εκτός από τις προ-
διαγραφές των ακουστικών (αντικει-
μενικά κριτήρια) και οι επιμέρους 
προσωπικές, οικογενειακές, κοινω-
νικές και ψυχολογικές καταστάσεις 
του βαρήκοου (υποκειμενικά κριτή-
ρια), για όσο το δυνατόν καλύτερα 
αποτελέσματα εφαρμογής και από-
δοσης των ακουστικών. Βασικό επί-
σης στοιχείο αποτελεί η συχνή και 
εποικοδομητική επικοινωνία μετα-
ξύ του ΩΡΛ ιατρού και του ειδικού 
ακοοπροθετιστή. 

Το βασικότερο, πάντως, που απαι-
τείται σε όλες τις περιπτώσεις εφαρ-
μογών είναι η υπομονή.

Επίλογος
Οι ακοοπροθετιστές δε διαθέ-

τουν και δεν πουλάνε απλά και μό-
νο τα ακουστικά βαρηκοΐας. Τα επι-
λέγουν και τα ρυθμίζουν σύμφωνα 
με όλες τις απαραίτητες ακοολογικές 
εξετάσεις κατά περίπτωση και στην 
συνέχεια τα εφαρμόζουν σύμφω-
να με όλες τις καθορισμένες διαδι-
κασίες που διασφαλίζουν το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα. 




