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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Η  ενότητα σχετικά µε τα «Εργατικά Ατυχήµατα και τα Προβλήµατα Υγείας που 
συνδέονται µε την Εργασία»  αποτελεί  µέρος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 
(ΕΕ∆) και καλύπτει µόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2007, δηλαδή το 2° τρίµηνο.  
Η ενότητα αυτή διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
δεύτερο τρίµηνο του 2007 και αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω που 
εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν. 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ: 
 
Η ενότητα αυτή έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά µε τα 
εργατικά ατυχήµατα, τα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε την εργασία και την 
παρουσία παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 
την υγεία του εργαζοµένου. Πιο συγκεκριµένα θα µελετηθούν τα ακόλουθα θέµατα: 
 

• Αριθµός εργατικών ατυχηµάτων και ηµέρες απουσίας από την εργασία 
που οφείλονται σε αυτού του είδους ατυχήµατα. 

• Προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε την εργασία (εξαιρουµένων των 
εργατικών ατυχηµάτων) και ηµέρες απουσίας που οφείλονται σε αυτά τα 
προβλήµατα. 

• Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την εµφάνιση εργατικών 
ατυχηµάτων και προβληµάτων υγείας που οφείλονται στην εργασία βάσει: 
− Χαρακτηριστικών της εργασίας που κάνει το άτοµο, π.χ. απασχόληση, 

επαγγελµατική κατάσταση, πλήρης ή µερική απασχόληση, µονιµότητα 
στην εργασία, διάρκεια καριέρας, ακανόνιστες ώρες εργασίας, κ.λ.π. 

− Χαρακτηριστικών του εργοδότη, π.χ. οικονοµική δραστηριότητα, 
µέγεθος επιχείρησης. 

• Παράγοντες στο περιβάλλον εργασίας που επηρεάζουν αρνητικά την 
υγεία. 

 
3. ΚΑΛΥΨΗ: 
 
Η ενότητα περιλαµβάνει µόνο άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία εργάζονται 
ή έκαναν κάποια εργασία στο παρελθόν. 
 
 
4. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις ενότητες:  
 
 
4.1 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η ενότητα αυτή (ερωτήσεις Μ1-Μ6) αφορά τα Εργατικά Ατυχήµατα που συνέβησαν 
σε άτοµα που εργάστηκαν τους τελευταίους 12 µήνες. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται 
σε άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα 
ή είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά καθώς και στα άτοµα 
που σταµάτησαν να εργάζονται πριν 1 χρόνο ή µετά. 
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4.2 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η δεύτερη ενότητα (ερωτήσεις Μ7-Μ13) αφορά την Εµφάνιση Προβληµάτων Υγείας 
που συνδέονται µε την εργασία το τελευταίο δωδεκάµηνο και αναφέρεται σε άτοµα 
ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν 
κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά καθώς και στα άτοµα που 
εργάστηκαν στο παρελθόν. 
 
4.3 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η τελευταία ενότητα (ερωτήσεις Μ14α-Μ17) εξετάζει την παρουσία ή όχι 
Παραγόντων στην Εργασία που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του 
εργαζοµένου, δηλαδή είτε την ψυχική υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα. Αναφέρεται 
σε άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν κάποια εργασία από 
την οποία απουσίαζαν προσωρινά.  
 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
5.1 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η ενότητα αυτή αφορά τα εργατικά ατυχήµατα που 
συνέβησαν σε άτοµα τα οποία εργάστηκαν τους τελευταίους 12 µήνες. 

 
 
Πιο συγκεκριµένα αποτελείται από τις ερωτήσεις Μ1-Μ6 που αναφέρονται σε άτοµα 
που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα, ή είχαν κάποια εργασία από την οποία 
απουσίαζαν προσωρινά, καθώς και στα άτοµα που σταµάτησαν να εργάζονται πριν 1 
χρόνο ή µετά. 

  
 

Μ1 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, είχατε κάποιο ατύχηµα (σοβαρό ή µη) στο χώρο εργασίας σας ή κατά  

τη διάρκεια της εργασίας σας µε αποτέλεσµα να τραυµατιστείτε;

(Περιλαµβάνονται τα ατυχήµατα κατά τη διάρκεια ταξιδιού για δουλειά

Εξαιρούνται ασθένειες ή ατυχήµατα που συνέβησαν κατά την µετάβαση από το σπίτι στην εργασία και αντίστροφα)
209 209 209 209 209 209

Όχι ............................................................................................ 0     Μ7

Ναι ..........................................................................................................Χ

 
 
 
 
Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να σηµειωθεί εάν ο ερωτώµενος είχε κάποιο 
εργατικό ατύχηµα στον χώρο εργασίας ή κατά τη διάρκεια εργασίας κατά τους 12 
τελευταίους µήνες. Εάν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ τότε προχωρά στην ερώτηση 
Μ2 για να µάθουµε πόσα τέτοια ατυχήµατα είχε, ενώ εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ, τότε 
η ερώτηση αυτή λειτουργεί ως φίλτρο καθώς τα άτοµα που δεν είχαν κάποιο  

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

που σταµάτησαν να εργάζονται πριν 1 χρόνο ή µετά

Τα ερωτήµατα Μ1 - Μ6 αφορούν τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη 

εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2) καθώς και τα άτοµα 
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εργατικό ατύχηµα καλούνται να προχωρήσουν στη δεύτερη ενότητα του 
ερωτηµατολογίου (ερώτηση Μ7). 
 
Περιλαµβάνονται µόνο τα ατυχήµατα που συνέβησαν στον χώρο εργασίας ή κατά 
την διάρκεια εργασίας. Να ληφθούν υπόψη όλα τα εργατικά ατυχήµατα (ακόµα και 
απλές περιπτώσεις που είχαν ως αποτέλεσµα µώλωπες ή γδαρσίµατα) ανεξάρτητα αν 
κρίθηκε απαραίτητη ή όχι η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
 
Ατυχήµατα άλλου είδους εξαιρούνται: 

− Ατυχήµατα που συνέβησαν κατά τη µετάβαση από το σπίτι στην εργασία και 
αντίστροφα ή από την εργασία στον χώρο όπου το άτοµο συνηθίζει να 
γευµατίζει κατά το µεσηµεριανό του διάλειµµα από την εργασία, 

− Ατυχήµατα που έγιναν στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο, 
− Τροχαία ατυχήµατα ή άλλα µεταφορικά ατυχήµατα που συνέβησαν στα 

πλαίσια ιδιωτικών δραστηριοτήτων. 
Επίσης εξαιρούνται επαγγελµατικές ασθένειες ή παθήσεις, καθώς η λέξη ατύχηµα 
παραπέµπει σε ξαφνική εµφάνιση προβλήµατος, ενώ η ασθένεια χρειάζεται κάποιο 
χρονικό διάστηµα για να αναπτυχθεί και να εκδηλωθεί. Με άλλα λόγια 
περιλαµβάνονται µόνο περιπτώσεις όπου τα συµπτώµατα του ατυχήµατος είναι 
αντιληπτά κατά τη διάρκεια της εργασίας και όχι µετά το πέρας της εργασίας. Σε 
κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση των 
δύο εννοιών. Όταν για παράδειγµα ένας εργαζόµενος στον τοµέα της υγείας τρυπηθεί 
µε µια βελόνα και στη συνέχεια πάθει µόλυνση ως συνέπεια του τρυπήµατος, αυτό να 
θεωρηθεί ως εργατικό ατύχηµα καθώς το ξεκίνηµα του προβλήµατος ήταν το 
ατύχηµα. Να θεωρηθεί επίσης ατύχηµα στην περίπτωση όπου ένας εργαζόµενος στις 
οικοδοµές τραυµατίζεται στην πλάτη λόγω µιας απότοµης κίνησης που έκανε κατά 
την εργασία. Εάν όµως έχει πόνο στην πλάτη µια µέρα κατά  την διάρκεια της οποίας 
κουβάλησε βαριά φορτία, δεν θα θεωρηθεί εργατικό ατύχηµα, αλλά πρόβληµα υγείας 
που σχετίζεται µε την εργασία (∆εύτερη ενότητα, ερωτήσεις Μ7-Μ13). Η έννοια του 
ατυχήµατος περιλαµβάνει επίσης ξαφνική δηλητηρίαση ή δηλητηρίαση που 
προκλήθηκε εσκεµµένα από άλλο άτοµο εν αγνοία του επηρεαζόµενου ατόµου. Να 
µην περιληφθεί όµως η περίπτωση που κάποιος δηλητηριάστηκε µόνος του 
εσκεµµένα. 
 
Ο όρος «κατά τη διάρκεια της εργασίας» σηµαίνει «κατά την ενασχόληση µε µια 
επαγγελµατική δραστηριότητα ή κατά το χρόνο που αναλώνεται στην εργασία». 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε ατύχηµα έγινε κατά τη διάρκεια της εργασίας, 
ανεξάρτητα εάν δεν έγινε κατά τη διάρκεια της συνήθους εργασίας ή στο συνήθη 
χώρο εργασίας. Εποµένως περιλαµβάνονται όλα τα είδη ατυχηµάτων που έγιναν κατά 
τη διάρκεια εργασίας είτε σε δηµόσιο χώρο ή σε δηµόσιο µεταφορικό µέσο, στον 
συνήθη χώρο εργασίας ή κατά τη διάρκεια ταξιδιού στα πλαίσια της εργασίας. 
 
Αυτό αφορά και άλλα είδη ατυχηµάτων: τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια 
εργασίας

. γλιστρήµατα, πτώσεις, επιθέσεις, κ.λ.π., ατυχήµατα σε δηµόσιους χώρους 
(πεζοδρόµια, σκάλες, κ.λ.π.) ή στα σηµεία άφιξης ή αναχώρησης (σταθµοί, λιµάνια, 
αεροδρόµια, κ.λ.π.) όλων των µεταφορικών µέσων, που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
εργασίας

. ατυχήµατα που έγιναν σε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς που 
χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας (υπόγειος σιδηρόδροµος, τραµ, τραίνο, 
πλοίο, αεροπλάνο, κ.λ.π.), ατυχήµατα που γίνονται κατά τη διάρκεια κάποιας 
αποστολής για τη δουλειά, καθώς και ατυχήµατα που γίνονται στο χώρο άλλης 
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εργασίας από αυτή που εργοδοτεί το θύµα ή σε ιδιωτικό χώρο αρκεί το άτοµο να 
βρίσκεται εκεί για λόγους εργασίας. Περιλαµβάνονται ατυχήµατα που συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαλείµµατος στο οποίο ο εργαζόµενος παρέµεινε στο 
υποστατικό της εργασίας του. (∆εν περιλαµβάνονται ατυχήµατα που έγιναν όταν το 
άτοµο κατά το διάλειµµα έφυγε από την εταιρία είτε για φαγητό στο σπίτι ή σε άλλο 
χώρο εκτός εργασίας. Εάν το ατύχηµα γίνει κατά τη µετάβαση από την εταιρία στο 
χώρο αυτό την ώρα του διαλείµµατος, να µην περιληφθεί στα εργατικά ατυχήµατα). 
Στην περίπτωση που το άτοµο έχει πάθει ατύχηµα µεταβαίνοντας από το σπίτι 
απευθείας σε µια δουλειά εκτός του συνήθους χώρου εργασίας, να θεωρηθεί εργατικό 
ατύχηµα. 
 
Όταν λέµε κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων µηνών, εννοούµε ατυχήµατα που 
έγιναν από τις 15 Απριλίου 2006 µέχρι και τις 14 Απριλίου 2007 (θεωρούµε ότι η 
συνέντευξη γίνεται στις 14 Απριλίου 2007). 
 
Παράδειγµα: 
 
Α) Όταν ένας απογραφέας κατά τη µετάβασή του στο χώρο όπου θα γίνει η 
συνέντευξη πάθει ατύχηµα, τροχαίο ή µη, αυτό θα θεωρηθεί ως εργατικό ατύχηµα. 
 
 

Μ2 Πόσα εργατικά ατυχήµατα είχατε τους τελευταίους 12 µήνες µε αποτέλεσµα να τραυµατιστείτε;
209 209 209 209 209 209

Ένα (Περιγράψτε)............................................................................................1      Μ4

∆ύο ή περισσότερα (Περιγράψτε το πιο πρόσφατο).........................................................................................2

 
 
Αυτή η ερώτηση έχει ως στόχο να εξακριβώσει εάν ο ερωτώµενος είχε ένα ή 
περισσότερα εργατικά ατυχήµατα τους τελευταίους 12 µήνες µε αποτέλεσµα να 
τραυµατιστεί. Εάν δηλωθεί ΕΝΑ εργατικό ατύχηµα, γίνεται περιγραφή του και ο 
ερωτώµενος µεταβαίνει στην ερώτηση Μ4, ενώ εάν δηλωθούν ∆ΥΟ Η΄ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ατυχήµατα, περιγράφεται το πιο πρόσφατο και προχωρά µε την 
επόµενη ερώτηση στην οποία θα ζητηθούν πληροφορίες για το πιο πρόσφατο 
ατύχηµα. 
 
Γενικό Σχόλιο: 
Εάν το άτοµο δηλώσει ότι είχε κάποιο εργατικό ατύχηµα µε αποτέλεσµα να 
τραυµατιστεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων µηνών (δηλαδή έχει απαντήσει 
«Ναι» στην Μ1), αλλά δεν µπορεί να απαντήσει στην ερώτηση Μ2 (δηλαδή δεν 
µπορεί να καθορίσει τον αριθµό των ατυχηµάτων που είχε), να δοθεί περιγραφή του 
πιο πρόσφατου ατυχήµατος, να κωδικοποιηθεί «1» και να συνεχίσει µε τη Μ4. 
  
 
   

 
Το ερώτηµα Μ3 υπενθυµίζει στα άτοµα που είχαν 2 ή περισσότερα εργατικά 
ατυχήµατα ότι οι ερωτήσεις Μ4-Μ6 αφορούν το πιο πρόσφατο εργατικό ατύχηµα που 
είχαν. Εάν είχαν µόνο ένα ατύχηµα, τότε ρωτούµε κατευθείαν την ερώτηση Μ4 χωρίς 
να περάσουµε από την ερώτηση Μ3. 

Μ3 Οι ερωτήσεις Μ4, Μ5 και Μ6 αφορούν το πιο πρόσφατο σας εργατικό ατύχηµα
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Μ4 Ο τραυµατισµός σας προκλήθηκε από τροχαίο ατύχηµα;

(Συµπεριλαµβάνονται και ατυχήµατα σε πάρκινγκ)
210 210 210 210 210 210

Ναι ..................................................................................................................1

Όχι ........................................................................................... 2

 
 
Εάν το εργατικό ατύχηµα που είχε ο ερωτώµενος µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί 
ήταν τροχαίο (δηλαδή εάν ο τραυµατισµός του προκλήθηκε από τροχαίο ατύχηµα) 
τότε θα απαντήσει ΝΑΙ σε αυτή την ερώτηση, διαφορετικά θα δηλώσει ΟΧΙ. 
Ανεξάρτητα από την απάντηση που θα δοθεί ακολουθεί η ερώτηση Μ5.  
 
Εργατικό Τροχαίο Ατύχηµα: 

• Περιλαµβάνονται όλα τα εργατικά ατυχήµατα που έγιναν σε δηµόσιους 
δρόµους και σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης στα οποία 
εµπλέκεται κάποιο όχηµα, π.χ. αυτοκίνητο, λεωφορείο, µοτοσικλέτα, 
ποδήλατο, κ.λ.π.  

• Το θύµα είναι δυνατό να ήταν επιβάτης ή οδηγός του µεταφορικού µέσου µε 
το οποίο έγινε το ατύχηµα ή να ήταν πεζό και να παρασύρθηκε από ένα 
µεταφορικό µέσο. 

• Περιλαµβάνονται τα ατυχήµατα στα οποία το θύµα είναι επαγγελµατίας 
οδηγός (φορτηγού ή λεωφορείου) και οδικά ατυχήµατα που συνέβησαν όταν ο 
εργαζόµενος πήγαινε σε µια εξωτερική εργασία στα πλαίσια της δουλειάς του. 

• Ατυχήµατα που συνέβησαν σε δηµόσιο δρόµο κατά την διάρκεια της 
µετακίνησης από ένα χώρο σε άλλο -στα πλαίσια της εργασίας- µε µηχανές 
π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα, µπουλντόζες, κ.λ.π. θεωρούνται τροχαία 
εργατικά ατυχήµατα. 

 
Εργατικά αλλά όχι Τροχαία Ατυχήµατα 

• Ατυχήµατα που συνέβησαν σε ιδιωτικό χώρο κατά τη διάρκεια επιτέλεσης της 
εργασίας µε µηχανές π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα, µπουλντόζες, τρακτέρ σε 
γεωργική γη, µηχανήµατα δασοκοµίας στα δάση, κ.λ.π θεωρούνται εργατικά 
ατυχήµατα αλλά όχι τροχαία. 

• Γενικά µε τον κωδικό 2 εννοούνται όλα τα ατυχήµατα που δεν ανήκουν στην 
κατηγορία των τροχαίων ατυχηµάτων όπως εξηγήθηκε πιο πάνω. 

• Ατύχηµα που έχει συµβεί εν ώρα εργασίας σε δηµόσιο δρόµο αλλά δεν 
υπήρχε εµπλοκή οποιουδήποτε οχήµατος, θα θεωρηθεί εργατικό ατύχηµα 
αλλά όχι τροχαίο. 

 
 

Μ5 Κατά τη διάρκεια ποιας εργασίας συνέβηκε το ατύχηµα;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές και κωδικοποίησε την πρώτη απάντηση που ισχύει
213 213 213 213 213 213

Κύρια τωρινή εργασία (πρώτη εργασία)............................................................................................1

∆εύτερη τωρινή εργασία .........................................................................................2

Τελευταία εργασία (για άτοµα που δεν εργάζονται) -Ερ.25-31............................................3

Εργασία πριν από ένα χρόνο ακριβώς - Ερ.62-64 ........................................................................................4

Κάποια άλλη εργασία ..........................................................................5  
 
Σε αυτή την ερώτηση ο απογραφέας θα πρέπει να αρχίσει να διαβάζει µεγαλόφωνα 
τις απαντήσεις µε τη σειρά που είναι γραµµένες και να κωδικοποιήσει την πρώτη 



 7 

απάντηση που ισχύει. Αφού απαντηθεί αυτή η ερώτηση, το ερωτηµατολόγιο 
συνεχίζει µε την Μ6. 
Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να δοθούν πληροφορίες για την εργασία που 
επιτελούσε ο ερωτώµενος όταν έπαθε το ατύχηµα, µε απώτερο σκοπό να γίνει 
συσχέτιση του είδους του ατυχήµατος µε το είδος της εργασίας. 
Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να υπενθυµίσουµε ότι σε αυτή την ερώτηση απαντούν 
άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία 
απουσίαζαν προσωρινά καθώς και άτοµα που σταµάτησαν να εργάζονται το πολύ 
πριν από 1 χρόνο (πριν από 1 χρόνο ή µετά). 
 
Κύρια τωρινή εργασία (πρώτη εργασία) – Ερ. 3-13: 
Ο κωδικός αυτός να σηµειωθεί για άτοµα τα οποία εργάστηκαν την προηγούµενη 
εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (δηλαδή σε άτοµα 
τα οποία εργάζονται) και έπαθαν το ατύχηµα στην κύρια (πρώτη) εργασία τους.  
 
∆εύτερη τωρινή εργασία – Ερ. 21-24: 
Το άτοµο εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχε εργασία από την οποία 
απουσίαζε προσωρινά (δηλαδή θεωρείται άτοµο που εργάζεται) και µάλιστα εκτός 
από την κύρια εργασία του ασκεί και δεύτερη εργασία και έπαθε το ατύχηµα στη 
δεύτερη εργασία. 
 
Τελευταία εργασία – Ερ. 25-31: 
Αναφέρεται σε άτοµα που δεν εργάζονται στο παρόν, αλλά εργάζονταν και 
σταµάτησαν το πολύ πριν από ένα χρόνο και έπαθαν το ατύχηµα σε αυτή την 
τελευταία τους εργασία. 
 
Εργασία πριν από 1 χρόνο – Ερ. 62-64: 
Αφορά άτοµα που έπαθαν το ατύχηµα στην εργασία που είχαν 1 χρόνο πριν από τη 
συνέντευξη. 
 
Σηµείωση: 
Εάν το άτοµο εργαζόταν αλλά σταµάτησε το πολύ 1 χρόνο πριν από τη µέρα της 
συνέντευξης και έπαθε το ατύχηµα στην εργασία που είχε πριν 1 χρόνο που τυγχάνει 
να ήταν και η τελευταία του εργασία, τότε να κωδικοποιηθεί «Τελευταία εργασία», 
δηλαδή το πρώτο που ισχύει µε τη σειρά που ο απογραφέας θα διαβάσει τις 
απαντήσεις. 
Εάν το άτοµο εργάζεται και η εργασία πριν από 1 χρόνο είναι η ίδια µε την κύρια 
τωρινή εργασία του και έπαθε το ατύχηµα σε αυτή την εργασία, τότε να 
κωδικοποιηθεί το πρώτο που ισχύει, δηλαδή το «Κύρια τωρινή εργασία». 
 
Κάποια άλλη εργασία: 
Εάν η εργασία στην οποία συνέβηκε το ατύχηµα δεν είναι καµιά από αυτές που 
περιγράφονται στις τέσσερις πρώτες απαντήσεις τότε να κωδικοποιηθεί η τελευταία 
απάντηση. Πιο συγκεκριµένα, εάν το ατύχηµα συνέβη στη ∆εύτερη εργασία αλλά σε 
εκείνο το χρονικό διάστηµα το άτοµο εξασκούσε ταυτόχρονα και Κύρια (πρώτη) 
εργασία την οποία δηλώνει είτε ως «Τελευταία εργασία» είτε ως «Εργασία πριν 1 
χρόνο», να κωδικοποιηθεί «Κάποια άλλη εργασία». Με άλλα λόγια εάν το άτοµο 
δηλώνει «Τελευταία εργασία» ή «Εργασία πριν από 1 χρόνο» όσον αφορά στην 
Κύρια εργασία, αλλά ταυτόχρονα εξασκούσε και ∆εύτερη εργασία και το ατύχηµα 
συνέβηκε σε αυτή την ∆εύτερη εργασία, να κωδικοποιηθεί «Κάποια άλλη εργασία». 
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Μ6 Πόσες µέρες µετά το ατύχηµα επιστρέψατε πίσω στην εργασία σας; (ή επιστρέψατε την ίδια µέρα);

(συµπ. αργίες και Σαββατοκυρίακα)

∆εν συµπεριλαµβάνονται µέρες απουσίας που ∆ΕΝ σχετίζονται άµεσα µε το ατύχηµα

211-212 211-212 211-212 211-212 211-212 211-212

Παραµένει εκτός εργασίας, επειδή δεν ανάρρωσε ακόµα

από το ατύχηµα, αλλά πιστεύει ότι θα επιστρέψει στην

εργασία αργότερα ..................................................................................00

Παραµένει εκτός εργασίας, και πιστεύει ότι δεν θα

ξαναεργαστεί λόγω του ατυχήµατος ..................................................................................01

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ :

Την ίδια µέρα του ατυχήµατος ή δεν πήρε άδεια....................................................02

Την επόµενη του ατυχήµατος .........................................................................03

Ύστερα από 2 - 4 µέρες µετά το ατύχηµα ...........................................................................04

Ύστερα από 5 µέρες - < από 2 εβδοµάδες µετά το ατύχηµα ...................................................05

Ύστερα από 2 βδοµάδες - < από 1 µήνα µετά το ατύχηµα .......................................................................06

Ύστερα από 1 - < από 3 µήνες µετά το ατύχηµα ........................................................................07

Ύστερα από 3 - < από 6 µήνες µετά το ατύχηµα .......................................................................08

Ύστερα από 6 - < από 9 µήνες µετά το ατύχηµα ...............................................................09

Ύστερα από 9 µήνες και πάνω µετά το ατύχηµα...........................................................................................10  
 
 
Στόχος της ερώτησης είναι να δηλωθεί ο αριθµός ηµερολογιακών ηµερών κατά τις 
οποίες το άτοµο ήταν ανίκανο να εργαστεί λόγω του ατυχήµατος. 
Αφού τεθεί αυτή η ερώτηση προχωρά στην δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου, 
δηλαδή στην ερώτηση Μ7. 
 
Αυτή η µεταβλητή καθορίζει τον αριθµό των ηµερών που χάθηκαν από την εργασία 
λόγω του ατυχήµατος για τις περιπτώσεις όπου το άτοµο έχει ήδη επιστρέψει στην 
εργασία είτε έχει αναρρώσει από τον τραυµατισµό που υπέστη λόγω του ατυχήµατος. 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι µέρες τις οποίες το άτοµο ήταν ανίκανο να 
εργαστεί ξεκινώντας από την ηµέρα του ατυχήµατος µέχρι και την επιστροφή στην 
εργασία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εργάσιµων και µη ηµερών κατά τις οποίες 
το άτοµο απουσίαζε από την εργασία, των Σαββατοκύριακων και των δηµόσιων 
αργιών. 
 
Εάν το άτοµο δεν έχει επιστρέψει ακόµα στην εργασία του είναι δυνατές δύο 
κατηγορίες απαντήσεων: 

• Εάν ο ερωτώµενος δεν έχει αναρρώσει ακόµα πλήρως και γι’ αυτό δεν έχει 
επιστρέψει ακόµα στην εργασία του, αλλά πιστεύει ότι πρόκειται να 
επιστρέψει όταν αναρρώσει, να κωδικοποιηθεί «00», 

• Εάν ο ερωτώµενος δεν έχει αναρρώσει ακόµα πλήρως και γι’ αυτό δεν έχει 
επιστρέψει ακόµα στην εργασία του, αλλά και όταν αναρρώσει δεν θα είναι 
σε θέση να κάνει την ίδια εργασία λόγω των συνεπειών του τραυµατισµού 
που έπαθε από το εργατικό ατύχηµα, αλλά πιστεύει ότι µόλις ξεπεράσει τον 
τραυµατισµό του θα µπορέσει να εργαστεί σε κάποια άλλη εργασία, να 
κωδικοποιηθεί «00». Αυτό που έχει σηµασία είναι από τη µια πλευρά ότι 
αυτή τη στιγµή το άτοµο δεν εργάζεται λόγω της βλάβης που του 
προκλήθηκε από τον τραυµατισµό, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύει ότι 
θα µπορέσει να εργαστεί ξανά έστω και σε άλλη δουλειά. 

• Εάν ο ερωτώµενος δεν έχει επιστρέψει στην εργασία του και πιστεύει ότι δεν 
θα είναι σε θέση να εργαστεί ξανά σε καµιά εργασία λόγω του ατυχήµατος 
που είχε υποστεί, να κωδικοποιηθεί «01». 
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Σηµείωση: 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη µόνο οι µέρες απουσίας από την εργασία που σχετίζονται 
άµεσα µε τον τραυµατισµό που προκλήθηκε από το εργατικό ατύχηµα. Εάν ο 
ερωτώµενος έχει αναρρώσει πλήρως από το ατύχηµα αλλά δεν έχει εργαστεί ξανά 
µέχρι την ηµέρα της συνέντευξης, να υπολογιστεί το διάστηµα που χρειάστηκε για να 
αναρρώσει και να είναι σε θέση να εργαστεί ξανά και να δηλωθεί αυτό. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν θα δηλωθεί «00» ή «01» αφού οι λόγοι για τους οποίους το άτοµο δεν 
έχει αρχίσει να εργάζεται ξανά δεν έχουν σχέση µε το ατύχηµα.  
 
Κατά τον υπολογισµό των ηµερών αναγκαστικής απουσίας από την εργασία πρέπει 
να ληφθούν υπόψη µόνο οι µέρες απουσίας που έχουν άµεση σχέση µε το ατύχηµα 
και όχι οι µέρες που ίσως σχετίζονται έµµεσα µε το ατύχηµα. Για παράδειγµα εάν ο 
ερωτώµενος ανάρρωσε πλήρως από το ατύχηµα αλλά οι συνέπειες του ατυχήµατος 
δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει µε την ίδια εργασία και έχει µεσολαβήσει κάποιο 
διάστηµα µέχρι την εξεύρεση καινούργιας δουλειάς, να δηλωθεί το διάστηµα που 
χρειάστηκε µέχρι να αναρρώσει και όχι το συνολικό διάστηµα που απαιτήθηκε µέχρι 
να αναρρώσει και να βρει καινούργια δουλειά (δηλαδή να αρχίσει να εργάζεται 
ξανά). Πιο συγκεκριµένα εάν το άτοµο ήταν ανίκανο να εργαστεί για 2 µήνες λόγω 
του ατυχήµατος (δηλαδή ανάρρωσε 2 µήνες µετά το ατύχηµα), αλλά αναγκάστηκε να 
ψάξει για νέα δουλειά λόγω των συνεπειών του ατυχήµατος και βρήκε νέα δουλειά 
µόλις 8 µήνες µετά το ατύχηµα, να κωδικοποιηθεί «07» και όχι «09». 
 
Στην περίπτωση όπου το άτοµο απουσίασε από την εργασία του για κάποιο χρονικό 
διάστηµα λόγω του εργατικού ατυχήµατος και άρχισε να επιστρέφει σταδιακά, µε 
µερικό ωράριο, να δηλωθούν µόνο οι µέρες κατά τις οποίες απουσίαζε εντελώς από 
την εργασία. 
 
Επιπρόσθετα εάν το άτοµο εξασκεί ταυτόχρονα δύο εργασίες (κύρια και δεύτερη) και 
ένα ατύχηµα που συνέβη στην κύρια εργασία το αναγκάζει να απουσιάσει κάποιες 
µέρες από αυτή την εργασία αλλά συνεχίζει να πηγαίνει κανονικά στην δεύτερη 
εργασία, θα θεωρηθεί ότι δεν απουσίασε καθόλου από την εργασία του. Όπως 
αναφέραµε σε προηγούµενο σηµείο υπολογίζονται µόνο οι µέρες ολοκληρωτικής 
απουσίας από την εργασία. 
 
Παρατήρηση: 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι ερωτήσεις Μ6 και Μ12α (µεταβλητές 
211/212 και 218/219 αντίστοιχα) αφορούν και οι δύο την περίοδο εκτός εργασίας 
λόγω εργατικού ατυχήµατος ή προβλήµατος υγείας που σχετίζεται µε την εργασία 
αντίστοιχα. Η διαφορά στον υπολογισµό του διαστήµατος, έγκειται στο γεγονός ότι η 
ερώτηση Μ6 υπολογίζει την ηµεροµηνία επιστροφής στην εργασία, ενώ η ερώτηση 
Μ12α υπολογίζει τον αριθµό ηµερών εργασίας που χάθηκαν λόγω του προβλήµατος 
υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την διαφορά µίας ηµέρας στην περιγραφή των 
κωδικών των δύο ερωτήσεων, αλλά δεν έχει καµία διαφορά στον υπολογισµό του 
διαστήµατος απουσίας. Για παράδειγµα εάν δηλωθεί ο κωδικός «05», ότι δηλαδή το 
άτοµο επέστρεψε στην εργασία του από την 5η ηµέρα αλλά πριν τις 2 βδοµάδες από 
το ατύχηµα, σηµαίνει ότι χάθηκαν τουλάχιστο 4 εργάσιµες µέρες αλλά λιγότερο από 
2 βδοµάδες εργασίας. 
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5.2 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η ενότητα αυτή αφορά την εµφάνιση κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο προβληµάτων 
υγείας που συνδέονται µε την εργασία.  

 
Πιο συγκεκριµένα αποτελείται από τις ερωτήσεις Μ7-Μ11 που αναφέρονται σε 
άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία 
απουσίαζαν προσωρινά (δηλαδή απάντησαν 1 ή 2 στον ερώτηµα 1), καθώς και τα 
άτοµα που εργάστηκαν στο παρελθόν (δηλαδή απάντησαν 1 στο ερώτηµα 25).  
 

 
 

Μ7 Κατά τους τελευταίους 12 µήνες αντιµετωπίσατε οποιαδήποτε ασθένεια (σοβαρής ή ήπιας µορφής), αναπηρία ή άλλο 

σωµατικό ή ψυχικό πρόβληµα υγείας;

(Εξαιρούνται οι τραυµατισµοί από ατύχηµα)

214 214 214 214 214 214

Όχι ............................................................................................ 0        Μ14

Ναι .....................................................................................................................Χ

 
 
Στόχος της ερώτησης είναι να κάνει γνωστό εάν το άτοµο κατά τους τελευταίους 12 
µήνες αντιµετωπίζει κάποια ασθένεια (σοβαρής ή ήπιας µορφής), αναπηρία ή άλλο 
σωµατικό ή ψυχικό πρόβληµα υγείας. ∆εν πρέπει να περιληφθεί οποιοδήποτε 
πρόβληµα υγείας προκλήθηκε από τραυµατισµό σε ατύχηµα. Στην περίπτωση όπου 
δηλωθεί ότι δεν πάσχει από τέτοιο πρόβληµα θα προχωρήσει στην επόµενη ενότητα 
δηλαδή στην ερώτηση Μ14, ενώ εάν αντιµετωπίζει πρόβληµα θα κωδικοποιηθεί «Χ» 
και θα συνεχίσει µε την επόµενη ερώτηση. 
 
Η περίοδος αναφοράς είναι οι 12 µήνες πριν από την ηµέρα της συνέντευξης. Η 
περίοδος αυτή περιλαµβάνει και την ηµέρα της συνέντευξης (π.χ. πρόβληµα υγείας 
που παρουσιάστηκε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ανάµεσα στις 15 Απριλίου 2006 και 
στις 14 Απριλίου 2007 για συνέντευξη που γίνεται στις 14 Απριλίου 2007). 

  
Η ερώτηση αυτή σκοπεύει να ξεκαθαρίσει εάν το πρόβληµα υγείας που αναφέρθηκε 
στην προηγούµενη ερώτηση προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω της εργασίας που 
κάνει το άτοµο ή κάποιας εργασίας που έκανε στο παρελθόν. Εάν κάποιο ή κάποια 
από αυτά τα προβλήµατα υγείας σχετίζονται άµεσα µε την παρούσα ή προηγούµενη 
εργασία θα κωδικοποιηθεί «Ναι» και το ερωτηµατολόγιο θα συνεχίσει µε την Μ8. 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΟ

Μ7α Πιστεύετε ότι κάποιο από αυτά προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω της εργασίας σας ή λόγω εργασίας που κάνατε 

στο παρελθόν; 

214 214 214 214 214 214

Όχι ............................................................................................ 0        Μ14

Ναι .............................................................................................................Χ

Τα ερωτήµατα Μ7 - Μ11 αφορούν τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη 

εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2)

 καθώς και τα άτοµα που εργάστηκαν στο παρελθόν (Ερώτηµα 25, κωδικός 1)
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∆ιαφορετικά θα κωδικοποιηθεί «Όχι» και θα προχωρήσει στην επόµενη ενότητα 
(δηλαδή στην Μ14). 
 
Πρέπει να περιληφθούν όλα τα προβλήµατα υγείας που παρουσιάστηκαν µέσα στην 
περίοδο αναφοράς που το άτοµο θεωρεί ότι προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την 
παρούσα εργασία ή εργασία που έκανε στο παρελθόν. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
περιληφθούν όλα τα προβλήµατα υγείας για τα οποία εκφράζει παράπονα ο 
ερωτώµενος και όχι κατ’ ανάγκη αυτά που έχουν εξακριβωθεί από τις αρχές (π.χ. από 
ιατρό), ακόµα και οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν σηµειώθηκε απουσία από την 
εργασία.  
 
Εάν το πρόβληµα υγείας είναι συνέπεια ενός εργατικού ατυχήµατος που υπέστη το 
άτοµο δεν θα περιληφθεί στην ερώτηση Μ7α. 
 
Περιπτώσεις ιών ή βακτηριακών µολύνσεων όπου δεν είναι ξεκάθαρο πού και πότε 
(στο σπίτι, στην εργασία, κάπου αλλού) έγινε η µετάδοση του µικροβίου (ιός, 
βακτήριο), να περιληφθούν µόνο αν είναι βέβαιο ότι στο συγκεκριµένο περιβάλλον 
εργασίας είναι µεγαλύτερες οι πιθανότητες µόλυνσης σε σχέση µε το περιβάλλον της 
καθηµερινής ζωής ή µε άλλες εργασίες.  
Πρέπει να ληφθούν υπόψη προβλήµατα υγείας που σύµφωνα µε τον ερωτώµενο 
οφείλονται σε κάποια εργασία που κάνει ή έκανε χρόνια πριν, αρκεί να πάσχει από 
αυτά κατά τους τελευταίους 12 µήνες. Είναι δυνατό το πρόβληµα να εµφανίστηκε 
πριν τον τελευταίο χρόνο αλλά εάν το άτοµο συνέχισε να υποφέρει από αυτό κατά 
την περίοδο αναφοράς, θα περιληφθεί. Σίγουρα δεν θα περιληφθούν οποιαδήποτε 
προβλήµατα αντιµετωπίστηκαν και ξεπεράστηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς. 
 

Μ8 Πόσες αρρώστιες/προβλήµατα υγείας αντιµετωπίσατε κατά τους τελευταίους 12 µήνες;

(λόγω της εργασίας σας ή εργασίας που κάνατε στο παρελθόν)

214 214 214 214 214 214

Ένα (Περιγράψτε)............................................................................................1        Μ10

∆ύο ή περισσότερα (Περιγράψτε το πιο σοβαρό).........................................................................................2

 
 
 
Με αυτή την ερώτηση θα διευκρινιστεί εάν το άτοµο αντιµετώπισε ένα ή 
περισσότερα προβλήµατα υγείας κατά τους τελευταίους 12 µήνες. Στην περίπτωση 
όπου το άτοµο αντιµετώπισε ένα τέτοιο πρόβληµα θα δηλωθεί «1» και θα δοθεί 
περιγραφή, ενώ εάν αντιµετώπισε 2 ή περισσότερα προβλήµατα θα δηλωθεί «2» και 
θα περιγραφεί µόνο το πιο σοβαρό από αυτά. Θα ήταν καλό να επαναλάβουµε ότι 
περιλαµβάνονται όλα τα προβλήµατα υγείας (ασθένεια-σοβαρής ή ήπιας µορφής-, 
αναπηρία ή άλλο σωµατικό ή ψυχικό πρόβληµα υγείας) που κατά την άποψη του 
ερωτώµενου προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία που κάνει το άτοµο ή 
που έκανε στο παρελθόν. ∆εν περιλαµβάνονται προβλήµατα υγείας που οφείλονται 
σε τραυµατισµό από ατύχηµα, είτε εργατικό είτε όχι. 
 
Γενικό Σχόλιο: 
Εάν το άτοµο δηλώσει ότι έχει εντοπίσει κάποιο πρόβληµα υγείας που σχετίζεται µε 
την εργασία κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων µηνών (δηλαδή έχει απαντήσει 
«Ναι» στην Μ7α), αλλά δεν µπορεί να απαντήσει στην ερώτηση Μ8 (δηλαδή δεν 
µπορεί να καθορίσει τον αριθµό των προβληµάτων υγείας που έχει αντιµετωπίσει), να 
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δοθεί περιγραφή του πιο σοβαρού προβλήµατος, να κωδικοποιηθεί «1» και να 
συνεχίσει µε τη Μ9. 
 

Μ9 Οι ερωτήσεις Μ10 - Μ13 αφορούν το πιο σοβαρό σας πρόβληµα υγείας (που αντιµετωπίσατε λόγω της εργασίας  

σας ή εργασίας που κάνατε στο παρελθόν)  
 
Το ερώτηµα Μ9 υπενθυµίζει στα άτοµα που είχαν 2 ή περισσότερες παθήσεις ότι οι 
ερωτήσεις Μ10-Μ13 αφορούν την πιο σοβαρή πάθηση που έχουν. Εάν είχαν µόνο 
µία πάθηση, τότε ρωτούµε κατευθείαν την ερώτηση Μ10 χωρίς να περάσουµε από το 
ερώτηµα Μ9. 
 
Μ10 Περιγραφή / Είδος προβλήµατος υγείας

215-216 215-216 215-216 215-216 215-216 215-216

Πρόβληµα οστών, αρθρώσεων ή µυών που εντοπίζεται

κυρίως στο αυχένα, στους ώµους ή στα άνω άκρα ........................00

Πρόβληµα οστών, αρθρώσεων ή µυών που εντοπίζεται

κυρίως στους γοφούς ή στα κάτω άκρα ..........................................................01

Πρόβληµα οστών, αρθρώσεων ή µυών που εντοπίζεται

κυρίως στην πλάτη ή στη µέση ...........................................................................02

Αναπνευστικό ή πνευµονικό πρόβληµα

(συµπ.καρκίνος πνευµόνων) .......................................................03

∆ερµατικό πρόβληµα (συµπ.καρκίνος δέρµατος) .............................................................................04

Πρόβληµα ακοής ..............................................................................................05

Στρες, κατάθλιψη ή άγχος .....................................................................06

Πονοκέφαλος ή/και κόπωση στα µάτια ..................................................................07

Καρδιοπάθεια ή καρδιακή προσβολή ή άλλο πρόβληµα

του κυκλοφορικού συστήµατος ....................................................08

Λοιµώδης νόσος (ιογενής, βακτηριακή ή άλλου είδους 

λοίµωξη) ................................................................................................09

Άλλο πρόβληµα υγείας (π.χ καρκίνος εντέρου) ...................................................................................10

 
 
Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να περιγραφεί ή να καθοριστεί το είδος της 
πάθησης στην οποία έγινε αναφορά στην προηγούµενη ερώτηση. Ακολουθεί η 
ερώτηση Μ11. 
 
Η διάκριση ανάµεσα στις διάφορες παθήσεις για τις οποίες εξέφρασε παράπονα ο 
ερωτώµενος στην Μ8 (δηλαδή ανέφερε περισσότερα από 1 προβλήµατα) θα γίνει µε 
βάση τη σοβαρότητα της πάθησης και όχι µε βάση το εάν αυτό προκλήθηκε από την 
εργασία ή προϋπήρχε και επιδεινώθηκε από την εργασία. Η απόφαση για το ποιο θα 
θεωρηθεί ως το πιο σοβαρό πρόβληµα υγείας που σχετίζεται µε την εργασία είναι 
λίγο υποκειµενική, γι’ αυτό θα θεωρηθεί το πιο σοβαρό από ιατρικής πλευράς, αυτό 
δηλαδή που είχε τη µεγαλύτερη επίδραση στις δραστηριότητες του ατόµου. 
 
Στη λίστα των απαντήσεων δεν υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για καρκίνο. Η 
κωδικοποίηση στην περίπτωση καρκίνου να γίνεται ανάλογα µε το σηµείο εµφάνισης 
της ασθένειας, π.χ. για τον καρκίνο του πνεύµονα να κωδικοποιηθεί «03», για τον 
καρκίνο του δέρµατος να δηλωθεί «04», ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχει η 
αντίστοιχη απάντηση να δηλωθεί «10», (π.χ. καρκίνος του εντέρου). 
 
Παρατηρήσεις: 

• Εάν γίνει αναφορά σε πόνο στον σπόνδυλο, να κωδικοποιηθεί «02», 
• Εάν υπάρχει πόνος στη µέση και εντοπίζεται στο πίσω µέρος, να 

κωδικοποιηθεί «02», 
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• Εάν υπάρχει πόνος στη µέση και δεν εντοπίζεται στο πίσω µέρος (π.χ. 
κοιλιακός πόνος), να κωδικοποιηθεί «10», 

• Εάν υπάρχει πρόβληµα στους γοφούς ή στο ισχίο, να κωδικοποιηθεί «01», 
• Η χρήση του κωδικού «07» να περιοριστεί σε περιπτώσεις πονοκεφάλου (π.χ. 

ηµικρανίας) που δεν φαίνεται να οφείλεται σε άλλο πρόβληµα υγείας, 
• Θεωρείται επίσης οπτική κόπωση η περίπτωση όπου το άτοµο παρουσιάζει 

αδυναµία στην όραση (π.χ. µυωπία, αστιγµατισµό ή υπερµετρωπία) που 
πιστεύεται ότι επιδεινώθηκε από την εργασία (π.χ. συνεχής χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή), 

• Να θεωρηθεί επίσης οπτική κόπωση λόγω της εργασίας οποιοσδήποτε 
ερεθισµός ή αλλεργία στα µάτια που δεν οφείλεται σε µόλυνση, 

• Στην περίπτωση που είναι ξεκάθαρο ότι κάποια δερµατικά προβλήµατα ή 
προβλήµατα του αναπνευστικού συστήµατος ή µολύνσεις στο µάτι 
προκλήθηκαν από ιούς ή βακτήρια, να κωδικοποιηθεί «09», 

• Όλες οι περιπτώσεις ψυχικών προβληµάτων που προκλήθηκαν ή 
επιδεινώθηκαν από την εργασία, να περιληφθούν στην κατηγορία «06».   

 
Σηµείωση: 
Εάν παρουσιάζεται πρόβληµα σε ένα µέρος του σώµατος που πηγάζει από ένα άλλο 
πρόβληµα υγείας, να κωδικοποιείται η αρχική αιτία εφόσον είναι γνωστή. Για 
παράδειγµα ένα πρόβληµα στον αυχένα που προκαλεί στο άτοµο ηµικρανίες ή πόνο 
στα πόδια, θα κωδικοποιηθεί ως «00» και όχι ως «01» ή «07». 
 
Μ11 Αυτό το πρόβληµα υγείας σας, περιορίζει την εκτέλεση των καθηµερινών σας δραστηριότητων είτε στην εργασία, 

είτε εκτός εργασίας, πολύ, λίγο ή καθόλου;
217 217 217 217 217 217

Όχι, καθόλου............................................................................................0

Ναι, λίγο .........................................................................................1

Ναι, πολύ .........................................................................................2

 
 
Στόχος της ερώτησης είναι να διαπιστώσει σε ποιο βαθµό (καθόλου, λίγο ή πολύ) η 
πάθηση αυτή περιορίζει την εκτέλεση των καθηµερινών δραστηριοτήτων του ατόµου 
είτε στην εργασία, είτε εκτός εργασίας. Για παράδειγµα αν ένα δερµατικό πρόβληµα 
που προκλήθηκε από την εργασία περιορίζει πολύ το άτοµο στο σπίτι όσον αφορά τις 
καθηµερινές του δραστηριότητες, τότε να κωδικοποιηθεί «2». Όταν απαντηθεί η Μ11 
το ερωτηµατολόγιο συνεχίζει µε την Μ12α στην περίπτωση που ο ερωτώµενος 
εργάστηκε την εβδοµάδα πριν από τη συνέντευξη ή είχε εργασία από την οποία 
απουσίαζε προσωρινά ή σταµάτησε να εργάζεται πριν από 1 χρόνο ή µετά και µε την 
ερώτηση Μ12β εάν είχε µια εργασία στο παρελθόν αλλά δεν εργάστηκε καθόλου 
κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών. 
 

 
Το ερώτηµα Μ12α αναφέρεται σε άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη 
εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (δηλαδή απάντησαν 
«1» ή «2» στο ερώτηµα 1, καθώς και στα άτοµα που σταµάτησαν να εργάζονται πριν 
1 χρόνο ή µετά. 
 

Το ερώτηµα Μ12α αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη 

εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2) καθώς και τα άτοµα 

που σταµάτησαν να εργάζονται πριν 1 χρόνο ή µετά
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Μ12α Τους τελευταίους 12 µήνες πόσες µέρες συνολικά απουσιάσατε από την εργασία σας λόγω αυτού του προβλήµατος 

υγείας; (ή δεν απουσιάσατε καθόλου); - συµπ. αργίες και Σαββατοκυρίακα

218-219 218-219 218-219 218-219 218-219 218-219

Πιστεύει ότι δε θα ξαναεργαστεί λόγω αυτού του προβλήµατος .....................................................01

Λιγότερο από 1 µέρα ή καθόλου .....................................................02

1 - 3 µέρες ............................................................................................03

4 µέρες αλλά λιγότερο από 2 εβδοµάδες ........................................................................................04

2 βδοµάδες αλλά λιγότερο από 1 µήνα .........................................................................................05         Μ13

1 µήνα αλλά λιγότερο από 3 µήνες ......................................................06

3 µήνες αλλά λιγότερο από 6 µήνες ......................................................07

6 µήνες αλλά λιγότερο από 9 µήνες ......................................................08

9 µήνες και πάνω...........................................................................................09
 

 
Αυτή η ερώτηση στοχεύει να εξακριβώσει τον αριθµό ηµερολογιακών ηµερών κατά 
τις οποίες το άτοµο ήταν ανίκανο να εργαστεί λόγω του προβλήµατος υγείας που 
σχετίζεται µε την εργασία. Αφού απαντηθεί η ερώτηση θα συνεχίσει µε την Μ13. 
 
Αφορά τις ηµέρες εργασίας που χάθηκαν λόγω του προβλήµατος υγείας που 
σχετίζεται µε την εργασία. Πρέπει να περιληφθούν όλες οι µέρες απουσίας από την 
εργασία από την εµφάνιση της πάθησης µέχρι την επιστροφή στην εργασία (να 
υπολογιστούν όλες οι µέρες εργάσιµες και µη, τα Σαββατοκύριακα, οι δηµόσιες 
αργίες, κ.λ.π.). 
 
Η µεταβλητή αυτή καλύπτει τις ηµέρες εργασίας που χάθηκαν λόγω του 
προβλήµατος υγείας στο οποίο έγινε αναφορά στην Μ10. Συγκεκριµένα, εάν το 
άτοµο αντιµετώπισε περισσότερα από 1 τέτοιο πρόβληµα θα υπολογιστούν µόνο οι 
µέρες απουσίας από την εργασία που οφείλονταν στο πιο σοβαρό από αυτά τα 
προβλήµατα. Επίσης δεν θα υπολογιστούν οι µέρες απουσίας από την εργασία κατά 
τη διάρκεια των 12 τελευταίων µηνών που οφείλονταν σε ασθένειες που δεν 
σχετίζονται µε την εργασία, ή σε κάποιο εργατικό ατύχηµα, ή σε ατυχήµατα που 
έγιναν στον ελεύθερο χρόνο στο σπίτι ή αλλού ή σε τροχαία ατυχήµατα που δεν 
έγιναν σε ώρα εργασίας. 
 
Θα ληφθούν υπόψη µόνο οι µέρες απουσίας κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων 
µηνών πριν από την ηµέρα της συνέντευξης. Συνεπώς εάν ο ερωτώµενος απουσίαζε 
από την εργασία του πριν από την περίοδο αναφοράς και συνέχισε να απουσιάζει σε 
αυτή την περίοδο (χωρίς διακοπή), θα πρέπει να υπολογιστεί µόνο το διάστηµα 
απουσίας που εµπίπτει µέσα στους 12 τελευταίους µήνες. Από την άλλη πλευρά εάν 
το άτοµο απουσίασε από την εργασία του σε περισσότερες από µία περιπτώσεις 
εξαιτίας του συγκεκριµένου προβλήµατος, να δηλωθεί το άθροισµα των ηµερών 
απουσίας. Για παράδειγµα, εάν η συνέντευξη γίνεται στις 14 Απριλίου 2007 και το 
άτοµο απουσίαζε από την εργασία του το διάστηµα ανάµεσα στην 1η Απριλίου 2006 
µέχρι τις 30 Απριλίου 2006, το διάστηµα ανάµεσα στην 1η Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι 
τις 20 Σεπτεµβρίου 2006 και από τις 10 Απριλίου 2007 µέχρι και την ηµέρα της 
συνέντευξης και αναµένεται να επιστρέψει στην εργασία του στις 20 Απριλίου 2007, 
ο υπολογισµός των ηµερών απουσίας θα γίνει ως εξής: 16 (µόνο από τις 15 µέχρι τις 
30 Απριλίου 2006) + 20 (τον Σεπτέµβριο 2006) + 5 (από τις 10 µέχρι τις 14 Απριλίου 
2007) = 41 µέρες απουσίας = κωδικός «06» = «1 µήνα αλλά λιγότερο από 3 µήνες». 
Εάν την ηµέρα της συνέντευξης ο ερωτώµενος απουσιάζει από την εργασία του λόγω 
του προβλήµατος υγείας που αναφέρθηκε στην Μ10, αλλά γνωρίζει ότι θα ξεπεράσει 
το πρόβληµα και θα επιστρέψει στην εργασία του, τότε να δηλωθεί το χρονικό 
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διάστηµα µέχρι τη µέρα της συνέντευξης και όχι το συνολικό διάστηµα που θα απέχει 
από την εργασία (πάντα µέσα στο όριο των 12 τελευταίων µηνών). 
Εάν το άτοµο απουσίαζε ολοκληρωτικά από την εργασία του για κάποιο χρονικό 
διάστηµα και άρχισε να επιστρέφει αλλά σταδιακά (ίσως µε ωράριο µερικής 
απασχόλησης στην αρχή), να δηλωθεί µόνο το διάστηµα που απουσίαζε εντελώς. 
 
Εάν το άτοµο δήλωσε ότι αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα υγείας που οφείλεται στην 
εργασία (Μ8 = «1»), που τον αναγκάζει να είναι εκτός εργασίας για περισσότερο από 
1 χρόνο, θα ήθελε όµως να βρει µια νέα εργασία όταν θα αναρρώσει πλήρως, να 
δοθεί ο κωδικός «09». 
  
Παρατήρηση: 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι ερωτήσεις Μ6 και Μ12α (µεταβλητές 
211/212 και 218/219 αντίστοιχα) αφορούν και οι δύο την περίοδο εκτός εργασίας 
λόγω εργατικού ατυχήµατος ή προβλήµατος υγείας που σχετίζεται µε την εργασία 
αντίστοιχα. Η διαφορά στον υπολογισµό του διαστήµατος, έγκειται στο γεγονός ότι η 
ερώτηση Μ6 υπολογίζει την ηµεροµηνία επιστροφής στην εργασία, ενώ η ερώτηση 
Μ12α υπολογίζει τον αριθµό ηµερών εργασίας που χάθηκαν λόγω του προβλήµατος 
υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την διαφορά µίας ηµέρας στην περιγραφή των 
κωδικών των δύο ερωτήσεων, αλλά δεν έχει καµία διαφορά στον υπολογισµό του 
διαστήµατος απουσίας. Για παράδειγµα εάν στην ερώτηση Μ6 δηλωθεί ο κωδικός 
«05», ότι δηλαδή το άτοµο επέστρεψε στην εργασία του από την 5η ηµέρα αλλά πριν 
τις 2 βδοµάδες από το ατύχηµα, σηµαίνει ότι χάθηκαν τουλάχιστο 4 εργάσιµες µέρες 
αλλά λιγότερο από 2 βδοµάδες εργασίας. 
 

 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η ερώτηση αυτή αφορά τα άτοµα που είχαν µια 
εργασία στο παρελθόν αλλά δεν εργάστηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια των 12 
τελευταίων µηνών. ∆ηλαδή θα υποβληθεί µετά την ερώτηση Μ11. 
 
Μ12β Το γεγονός ότι δεν εργαστήκατε τους τελευταίους 12 µήνες έχει σχέση µε αυτό το πρόβληµα υγείας που  

προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω της εργασίας σας, ή όχι;

218-219 218-219 218-219 218-219 218-219 218-219

Ναι  ................................................................................................................Χ

Όχι, άλλοι λόγοι 

(π.χ συνταξιοδότηση, οικογενειακοί ή προσωπικοί λόγοι, 

άλλο πρόβληµα που δεν προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε 

από την εργασία) .................................................................... 00         Μ13
 

 
 
Αφού η Μ12β αναφέρεται σε άτοµα που είχαν µια εργασία στο παρελθόν αλλά δεν 
εργάστηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων µηνών, έχει ως στόχο να 
εξακριβώσει εάν οι λόγοι για τους οποίους το άτοµο δεν εργάστηκε στην περίοδο 
αναφοράς έχουν σχέση ή όχι µε την πάθηση που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω 
της εργασίας (για την οποία έγινε αναφορά στην Μ10). Άτοµα που δηλώνουν «Ναι» 
συνεχίζουν µε την επόµενη ερώτηση, ενώ άτοµα που δηλώνουν «Όχι» µεταβαίνουν 
κατευθείαν στην Μ13. 
 
 

εργάστηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών

Το ερώτηµα Μ12β αφορά τα άτοµα που είχαν µία εργασία στο παρελθόν αλλά δεν 
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Άλλοι λόγοι (κωδικός 00): 
Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται περιπτώσεις όπου το άτοµο απείχε από την 
εργασία κατά τους τελευταίους 12 µήνες γιατί βρισκόταν σε εκπαίδευση, διακοπές, 
χωρίς λόγο απλά δεν ήθελε να δουλέψει, άδεια µητρότητας, ήταν άνεργος/η, 
αφυπηρέτησε, είχε κάποια άλλη ασθένεια άσχετη µε το πρόβληµα για το οποίο 
γίνεται λόγος ή λόγω άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων. 
 

 
 
Ερώτηµα κατά πόσον το άτοµο πιστεύει ότι θα ξεπεράσει το πρόβληµα υγείας το 
οποίο αναφέρει ως το λόγο απουσίας του από την εργασία κατά τους τελευταίους 12 
µήνες και θα είναι σε θέση να εργαστεί ξανά. Ανεξάρτητα από την απάντηση 
συνεχίζει µε την επόµενη ερώτηση. 

 
Η ερώτηση Μ13 αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή 
είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά καθώς και άτοµα που 
σταµάτησαν να εργάζονται πριν 7 χρόνια ή µετά (από το 2000 και µετά).  
Για άτοµα τα οποία σταµάτησαν να εργάζονται πριν περισσότερα από 7 χρόνια το 
ερωτηµατολόγιο έχει τελειώσει. 
 
Μ13 Κατά τη διάρκεια ποιας εργασίας σας προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε αυτό το πρόβληµα υγείας;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές και κωδικοποίησε την πρώτη απάντηση που ισχύει
220 220 220 220 220 220

Κύρια τωρινή εργασία (πρώτη εργασία)............................................................................................1

∆εύτερη τωρινή εργασία .........................................................................................2

Τελευταία εργασία (για άτοµα που δεν εργάζονται) -Ερ.25-31 ...........................................3

Εργασία πριν από ένα χρόνο ακριβώς -Ερ.62-64.........................................................................................4

Κάποια άλλη εργασία ..........................................................................5  
 
 
Σε αυτή την ερώτηση ο απογραφέας θα πρέπει να αρχίσει να διαβάζει µεγαλόφωνα 
τις απαντήσεις µε τη σειρά που είναι γραµµένες και να κωδικοποιήσει την πρώτη 
απάντηση που ισχύει. Αφού απαντηθεί αυτή η ερώτηση, το ερωτηµατολόγιο 
συνεχίζει µε την Τρίτη Ενότητα και την ερώτηση Μ14α. 
Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να δοθούν πληροφορίες για την εργασία που 
προκάλεσε ή επιδείνωσε το πρόβληµα υγείας, µε απώτερο σκοπό να γίνει συσχέτιση 
του είδους του προβλήµατος µε το είδος της εργασίας. 
 
Κύρια τωρινή εργασία (πρώτη εργασία) – Ερ. 3-13: 
Ο κωδικός αυτός να σηµειωθεί για άτοµα τα οποία εργάστηκαν την προηγούµενη 
εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (δηλαδή σε άτοµα 
τα οποία εργάζονται) και το πρόβληµα υγείας προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε στην 
κύρια (πρώτη) εργασία τους.  

Μ12γ Πιστεύετε ότι θα µπορέσετε  να εργαστείτε ξανά;

218-219 218-219 218-219 218-219 218-219 218-219

Όχι, δε θα εργαστεί ξανά ............................................................................................01

Ναι, πιστεύει θα εργαστεί ξανά .........................................................................................09

Το ερώτηµα Μ13 αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν 

εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2) καθώς και τα άτοµα 

που σταµάτησαν να εργάζονται πριν 7 χρόνια ή µετά (δηλαδή από το 2000 και µετά)
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∆εύτερη τωρινή εργασία – Ερ. 21-24: 
Το άτοµο εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχε εργασία από την οποία 
απουσίαζε προσωρινά (δηλαδή θεωρείται άτοµο που εργάζεται) και µάλιστα εκτός 
από την κύρια εργασία του ασκεί και δεύτερη εργασία και το πρόβληµα υγείας 
προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε στη δεύτερη εργασία. 
 
Τελευταία εργασία – Ερ. 25-31: 
Αναφέρεται σε άτοµα που δεν εργάζονται στο παρόν, αλλά εργάζονταν και 
σταµάτησαν το πολύ πριν από 7 χρόνια και το πρόβληµα υγείας προκλήθηκε ή 
επιδεινώθηκε λόγω αυτής της τελευταίας τους εργασίας. 
 
Εργασία πριν από 1 χρόνο – Ερ. 62-64: 
Αφορά άτοµα που το πρόβληµα υγείας τους προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε στην 
εργασία που είχαν 1 χρόνο πριν από τη συνέντευξη. 
 
Σηµείωση: 
Εάν το άτοµο εργαζόταν αλλά σταµάτησε το πολύ 1 χρόνο πριν από τη µέρα της 
συνέντευξης και το πρόβληµα υγείας προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε στην εργασία που 
είχε πριν 1 χρόνο που τυγχάνει να ήταν και η τελευταία του εργασία, τότε να 
κωδικοποιηθεί «Τελευταία εργασία», δηλαδή το πρώτο που ισχύει µε τη σειρά που ο 
απογραφέας θα διαβάσει τις απαντήσεις. 
Εάν το άτοµο εργάζεται και η εργασία πριν από 1 χρόνο είναι η ίδια µε την κύρια 
τωρινή εργασία του και το πρόβληµα υγείας προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε σε αυτή την 
εργασία, τότε να κωδικοποιηθεί το πρώτο που ισχύει, δηλαδή το «Κύρια τωρινή 
εργασία». 
 
Κάποια άλλη εργασία: 
Εάν η εργασία στην οποία οφείλεται ή λόγω της οποίας επιδεινώθηκε το ατύχηµα δεν 
είναι καµιά από αυτές που περιγράφονται στις τέσσερις πρώτες απαντήσεις τότε να 
κωδικοποιηθεί η τελευταία απάντηση. Πιο συγκεκριµένα, εάν το πρόβληµα οφείλεται 
στη ∆εύτερη εργασία αλλά σε εκείνο το χρονικό διάστηµα το άτοµο εξασκούσε 
ταυτόχρονα και Κύρια (πρώτη) εργασία την οποία δηλώνει είτε ως «Τελευταία 
εργασία» είτε ως «Εργασία πριν 1 χρόνο», να κωδικοποιηθεί «Κάποια άλλη 
εργασία». Με άλλα λόγια εάν το άτοµο δηλώνει «Τελευταία εργασία» ή «Εργασία 
πριν από 1 χρόνο» όσον αφορά στην Κύρια εργασία, αλλά ταυτόχρονα εξασκούσε και 
∆εύτερη εργασία και το πρόβληµα οφείλεται σε αυτή την ∆εύτερη εργασία, να 
κωδικοποιηθεί «Κάποια άλλη εργασία».   
 
 
5.3 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η ενότητα αυτή αφορά παράγοντες στην εργασία οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν 
αρνητικά την ψυχική υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα.  
 

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ή ΤΗ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
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Πιο συγκεκριµένα αποτελείται από τις ερωτήσεις Μ14α-Μ17 που αναφέρονται σε 
άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία 
απουσίαζαν προσωρινά (δηλαδή απάντησαν «1» ή «2» στο πρώτο ερώτηµα). 

 
 
Όλες οι ερωτήσεις της ενότητας αναφέρονται σε παράγοντες στον χώρο εργασίας. Οι 
απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων είναι πολύ υποκειµενικές. Σκοπός είναι να 
εξετάσουµε εάν το άτοµο νιώθει (δηλαδή κατά την προσωπική του άποψη) ότι 
εκτίθεται σε αυτούς τους παράγοντες στο εργασιακό του περιβάλλον. 
 
Οι ερωτήσεις της τρίτης ενότητας καλύπτουν όλες τις τωρινές εργασίες που κάνει ο 
ερωτώµενος. ∆εν θα εξεταστεί ξεχωριστά η κύρια (πρώτη) τωρινή εργασία και η 
δεύτερη τωρινή εργασία (στην περίπτωση που υπάρχει). 
 
Χώρος Εργασίας: 
Το σύνηθες περιβάλλον εργασίας, το υποστατικό όπου ο ερωτώµενος ασκεί τις 
επαγγελµατικές του δραστηριότητες. Για επαγγέλµατα που απαιτούν εργασία σε 
διάφορους χώρους, όπως για παράδειγµα οι πυροσβέστες και οι δασονόµοι, να ληφθεί 
υπόψη το γενικότερο περιβάλλον όπου γίνεται συνήθως η εργασία, εκεί όπου ο 
ερωτώµενος περνά τις περισσότερες ώρες. 
 
5.3.1 Συνέπειες στην ψυχική υγεία 
 
Οι ερωτήσεις Μ14α-Μ15 αναφέρονται στην έκθεση σε παράγοντες που δυνατό να 
επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία του ατόµου.  
 
Έκθεση (µε συνέπειες στην ψυχική υγεία): 
Με τον όρο «έκθεση» εννοείται η ύπαρξη των συγκεκριµένων παραγόντων που 
επηρεάζουν άµεσα την ψυχική υγεία του εργαζοµένου. Να ληφθούν υπόψη οι 
παράγοντες στους οποίους η έκθεση στον εργασιακό χώρο είναι σε µεγαλύτερο 
βαθµό από ότι στην καθηµερινή ζωή. Οι παράγοντες που αναφέρονται στις ερωτήσεις 
µπορεί να προκαλούνται από άτοµα που εργάζονται στον ίδιο χώρο µε τον 
ερωτώµενο ή από πελάτες, δηλαδή άτοµα που είναι στον χώρο εργασίας ως 
επισκέπτες. 
 
Μ14α Θα λέγατε ότι στο χώρο εργασίας σας, εκτίθεστε σε ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

ψυχική σας υγεία;

221 221 221 221 221 221

Όχι .............................................................................................................0

Ναι ......................................................................................................................Χ

 
 
 
Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον το άτοµο στο χώρο 
εργασίας του εκτίθεται σε ψυχολογική πίεση που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
ψυχική του υγεία. Ακολουθεί η ερώτηση Μ14β. 
 
 

Τα ερωτήµατα Μ14α - Μ17 αφορούν τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη 

εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2) 
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Ψυχολογική Πίεση: 
Είναι µορφή ψυχολογικής παρενόχλησης που έχει αρνητικές συνέπειες στο άτοµο στο 
οποίο εξασκείται. Αναφέρεται στην εσκεµµένη χρήση δύναµης (όχι σωµατικής) πάνω 
σε άλλο άτοµο ή οµάδα ατόµων που µπορεί να βλάψει τη σωµατική, ψυχική, 
πνευµατική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόµου. Χρησιµοποιείται και ο όρος 
«Ψυχολογική Βία». 
 
Μ14β Θα λέγατε ότι στο χώρο εργασίας σας, εκτίθεστε σε ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ, στην ΑΠΕΙΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ή σε άλλη

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική σας υγεία;

221 221 221 221 221 221

Όχι .............................................................................................................0

Ναι ......................................................................................................................Χ

 
 
Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να εξακριβωθεί εάν το άτοµο νιώθει ότι εκτίθεται 
σε άσκηση βίας, σε απειλή άσκησης βίας ή σε άλλου είδους παρενόχληση που 
επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία. Ακολουθεί η Μ14γ. 
 
Άσκηση Βίας ή Απειλή Άσκησης Βίας: 
Άσκηση ή απειλή άσκησης σωµατικής δύναµης εναντίων άλλου ατόµου ή οµάδας 
ατόµων που προκαλεί σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη. 
 
Μ14γ Θα λέγατε ότι στο χώρο εργασίας σας, έχετε ΠΙΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που µπορεί να  

επηρεάσει αρνητικά την ψυχική σας υγεία;
221 221 221 221 221 221

Όχι .............................................................................................................0

Ναι ......................................................................................................................Χ

 
 
Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να εξετάσει εάν το άτοµο νιώθει πιεσµένο λόγω 
έλλειψης χρόνου και υπερβολικού φόρτου εργασίας. 
 
Πίεση Χρόνου ή Υπερβολικός Φόρτος Εργασίας: 
Ύπαρξη στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας ή 
µεγάλος φόρτος εργασίας πέραν των δυνατοτήτων του εργαζοµένου. 

 
Το ερώτηµα Μ15 θα τεθεί µόνο σε άτοµα που έδωσαν 2 ή 3 θετικές απαντήσεις στα 
ερωτήµατα Μ14α-Μ14γ (δηλαδή στα άτοµα που δήλωσαν ότι στο περιβάλλον 
εργασίας τους εκτίθενται σε 2 ή περισσότερους από τους παράγοντες που 
αναφέρθηκαν). 
 
 

Στο ερώτηµα Μ15 απαντούν τα άτοµα που έδωσαν τουλάχιστον δύο θετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα Μ14α-Μ14γ

Μ15 Ποιο από τους παράγοντες που αναφέρατε πιο πάνω θεωρείτε ως τον ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ;
221 221 221 221 221 221

Ψυχολογική πίεση ............................................................................................1

Άσκηση βίας ή σεξουαλική παρενόχληση ή απειλή

άσκησης βίας .........................................................................................2

Πίεση χρόνου ή υπερβολικός φόρτος εργασίας .........................................................................................3
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Η Μ15 στοχεύει στην εξακρίβωση ποιον από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω θεωρεί ο ερωτώµενος ως τον πιο σοβαρό, από άποψης ποιος έχει τις πιο 
σοβαρές συνέπειες στην ψυχική του υγεία. Ακολουθεί η Μ16α. 
 
5.3.2 Συνέπειες στην υγεία (όχι την ψυχική υγεία) 
 
Οι ερωτήσεις Μ16α-Μ17 αναφέρονται στην έκθεση σε παράγοντες που δυνατό να 
επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του ατόµου (όχι τη ψυχική υγεία). 
 
Υγεία: 
Περιλαµβάνει όλες τις πτυχές του όρου «υγεία» εκτός από την ψυχική υγεία (µε την 
ψυχική υγεία ασχολούνται οι ερωτήσεις Μ14α-Μ15). Αναφέρεται στη σωµατική 
υγεία ή στη σωµατική ακεραιότητα. 
 
 
Έκθεση (µε συνέπειες στη σωµατική ακεραιότητα): 
Ο χειρισµός, η επαφή ή η εισπνοή στοιχείων (χηµικών, σκόνης, καπνού) ή η ύπαρξη 
άλλων παραγόντων (στάση του σώµατος κατά την εργασία, κινήσεις, δονήσεις, 
θόρυβοι, ρίσκο ατυχήµατος) που µπορεί να βλάψουν την υγεία του ατόµου (σωµατική 
υγεία ή σωµατική ακεραιότητα ανάλογα). 
 
 
Μ16α Θα λέγατε ότι στο χώρο εργασίας σας, εκτίθεστε σε ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΚΟΝΗ, ΚΑΠΝΟ ή ΑΕΡΙΑ που µπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά την υγεία σας;
222 222 222 222 222 222

Όχι .............................................................................................................0

Ναι ......................................................................................................................Χ

 
 
 
Το άτοµο ερωτάται εάν στο χώρο εργασίας του εκτίθεται σε χηµικές ουσίες, σκόνη, 
καπνό ή αέρια που πιστεύει ότι µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του. 
Ακολουθεί η ερώτηση Μ16β. 
 
 
Μ16β Θα λέγατε ότι στο χώρο εργασίας σας, εκτίθεστε σε ΘΟΡΥΒΟ ή ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΥΣ/∆ΟΝΗΣΕΙΣ που µπορεί να  

επηρεάσουν αρνητικά την υγεία σας;
222 222 222 222 222 222

Όχι .............................................................................................................0

Ναι ......................................................................................................................Χ

 
 
 
Το άτοµο θα δηλώσει εάν κατά τη γνώµη του εκτίθεται σε θορύβους ή 
κραδασµούς/δονήσεις που µπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία του. 
Ακολουθεί η Μ16γ. 
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Μ16γ Θα λέγατε ότι στο χώρο εργασίας σας, υποβάλλεστε σε ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ή ΚΙΝΗΣΕΙΣ κατά την εργασία ή 
χειρίζεστε ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΑ που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία σας;

222 222 222 222 222 222

Όχι .............................................................................................................0

Ναι ......................................................................................................................Χ

 
 
Ο ερωτώµενος θα δηλώσει εάν πιστεύει ότι η εργασία του τον υποβάλλει σε 
δύσκολες στάσεις ή κινήσεις ή τον αναγκάζει να χειριστεί βαριά φορτία που 
επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του. Ακολουθεί η ερώτηση Μ16δ. 
 
Μ16δ Θα λέγατε ότι στο χώρο εργασίας σας, εκτίθεστε σε οποιουσδήποτε ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά την υγεία σας;
222 222 222 222 222 222

Όχι .............................................................................................................0

Ναι ......................................................................................................................Χ

 
 
 
Το άτοµο θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά ανάλογα µε το αν εκτίθεται σε 
οποιουσδήποτε κινδύνους ατυχηµάτων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του.  

 
Το ερώτηµα Μ17 θα τεθεί µόνο σε άτοµα που έδωσαν 2, 3 ή 4 θετικές απαντήσεις 
στα ερωτήµατα Μ16α-Μ16δ (δηλαδή στα άτοµα που δήλωσαν ότι στο περιβάλλον 
εργασίας τους εκτίθενται σε 2 ή περισσότερους από τους παράγοντες που 
αναφέρθηκαν). 
 

 
Η Μ17 στοχεύει στην εξακρίβωση ποιον από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω θεωρεί ο ερωτώµενος ως τον πιο σοβαρό, από άποψης ποιος έχει τις πιο 
σοβαρές συνέπειες στην υγεία του (σωµατική υγεία ή σωµατική ακεραιότητα). 
 
Η ερώτηση Μ17 είναι και η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου. 
  
 
 
 

Στο ερώτηµα Μ17 απαντούν τα άτοµα που έδωσαν τουλάχιστον δύο θετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα Μ16α-Μ16δ

Μ17 Ποιο από τους παράγοντες που αναφέρατε πιο πάνω θεωρείτε ως τον ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ;
222 222 222 222 222 222

Χηµικές ουσίες, σκόνη, καπνό ή αέρια ............................................................................................1
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