
Έντυπο ΕΕ∆ 2

Α.Α. Ερωτηµατολογίου 

HEALTH Θα σας αναφέρω κάποια µακροχρόνια προβλήµατα υγείας ή χρόνιες παθήσεις και θα ήθελα να µου πείτε αν αντιµετωπίζετε 

κάποιο ή κάποια από αυτά ή αυτές.

Σηµείωση: µε τη λέξη µακροχρόνιο  ή χρόνιο  εννοούµε οποιοδήποτε πρόβληµα ενοχλεί το άτοµο τους τελευταίους 6 µήνες ή 

αναµένεται να το ενοχλεί για τουλάχιστον 6 µήνες
197-198 197-198 197-198 197-198 197-198 197-198

Προβλήµατα στα χέρια (περιλ. παραµορφώσεις των χεριών, 
αρθρίτιδες και ρευµατισµοί) 01

Προβλήµατα στα πόδια (περιλ. παραµορφώσεις των ποδιών, 
αρθρίτιδες και ρευµατισµοί) 02

Προβλήµατα στην πλάτη ή στον αυχένα (περιλ. παραµορφώσεις 
της στάσης του σώµατος, αρθρίτιδες και ρευµατισµοί) 03

Καρκίνος 04

∆ερµατικές παθήσεις (περιλ. σοβαρές παραµορφώσεις του 
δέρµατος και δερµατικές αλλεργίες) 05

Προβλήµατα καρδιάς, πίεσης ή κακής κυκλοφορία του αίµατος 
(περιλ. εγκεφαλικά) 06

Θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήµατα περιλ. του άσθµατος και 
της βρογχίτιδας 07

Προβλήµατα στο στοµάχι, στο συκώτι, στους νεφρούς ή στα 
έντερα 08

∆ιαβήτης 09

Επιληψία (περιλ. επιληπτικές κρίσεις) 10

Σοβαροί-έντονοι πονοκέφαλοι π.χ. ηµικρανίες 11

Μαθησιακές δυσκολίες (δυσκολία στην ανάγνωση, γραφή ή 
µαθηµατική ανικανότητα), δυσλεξία ή νοητική στέρηση 12

Χρόνιο άγχος  13

Περίοδοι κατάθλιψης  14

Άλλα διανοητικά, νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήµατα 
(περιλ. ψύχωση, π.χ. σχιζοφρένεια, πανικός, φοβίες, ανορεξία, 
κλπ) 15

Άλλες προοδευτικές παθήσεις (περιλ. σκλήρυνση κατά πλάκας, 
ιός ή πάθηση AIDS, νόσος Alzheimer, νόσος Parkinson) 16
Άλλα µακροχρόνια προβλήµατα υγείας 
(παρακαλώ σηµειώστε το πρόβληµα  …..........................)
(Σηµείωση: η παχυσαρκία, ο αλκοολισµός, η τοξικοµανία και τα 
προβλήµατα του αναπαραγωγικού συστήµατος περιλαµβάνονται 
σε αυτή την κατηγορία)

17

∆εν αντιµετωπίζω κανένα µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή 
χρόνια πάθηση 18 DIFFIC

HEALTHMA Ποιο από τα πιο πάνω είναι το πιο σοβαρό που αντιµετωπίζετε;
197-198 197-198 197-198 197-198 197-198 197-198

Κωδικός 01-17

Η ενότητα αυτή αφορά όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών 

Απογραφέα, διάβασε το εισαγωγικό κείµενο:
"Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο να εξακριβώσουν το βαθµό που το άτοµο περιορίζεται στην εργασία και τη φύση ή το είδος αυτού του 
περιορισµού. Θα αρχίσουµε µε τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην υγεία"

Η ερώτηση HEALTHMA αφορά άτοµα που δήλωσαν ότι αντιµετωπίζουν τουλάχιστον 1 µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση 
(HEALTH=1-17 -  τουλάχιστον 1 κωδικός)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2011 

   ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ''

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Α ή α µέλους του νοικοκυριού
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HEALTHSE Ποιο από τα πιο πάνω είναι το δεύτερο πιο σοβαρό που αντιµετωπίζετε;
199-200 199-200 199-200 199-200 199-200 199-200

Κωδικός  01-18

DIFFIC Θα σας αναφέρω κάποιες δυσκολίες που είναι δυνατό να αντιµετωπίσει ένα άτοµο σε βασικές δραστηριότητες και θα ήθελα 

να µου πείτε αν αντιµετωπίζετε κάποια από αυτές
201-202 201-202 201-202 201-202 201-202 201-202

∆υσκολία στην όραση ακόµα και όταν φοράτε τα γυαλιά ή τους 
φακούς σας   01

∆υσκολία στην ακοή ακόµα και όταν φοράτε τα ακουστικά σας 02

∆υσκολία στο βάδισµα ή στο να ανεβείτε σκάλες 03

∆υσκολία στο να καθίσετε ή να σηκωθείτε 04

∆υσκολία στο να θυµάστε ή στο να συγκεντρώνεστε 05
∆υσκολία στην επικοινωνία (να κατανοήσετε τι σας λένε ή να 
γίνετε κατανοητός στους άλλους) 06

∆υσκολία στο να απλώσετε τα χέρια ή να τεντώσετε το σώµα σας 07

∆υσκολία στο να σηκώσετε κάτι ή να το µεταφέρετε 08

∆υσκολία στο να σκύψετε 09

∆υσκολία στο να κρατάτε ή να παίρνετε αντικείµενα µε τα χέρια 
σας ή στο να µπορείτε να τα χειρίζεστε 10

∆εν αντιµετωπίζω καµιά δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 11 LIMHRS01

DIFFICMA Ποια από τις πιο πάνω είναι η πιο σηµαντική δυσκολία που αντιµετωπίζετε;
201-202 201-202 201-202 201-202 201-202 201-202

Κωδικός  01-10

DIFFICSE Ποια από τις πιο πάνω είναι η δεύτερη πιο σηµαντική δυσκολία που αντιµετωπίζετε;
203-204 203-204 203-204 203-204 203-204 203-204

Κωδικός  01-11

LIMHRS01 Tο µακροχρόνιο πρόβληµα/προβλήµατα υγείας ή χρόνια πάθηση/παθήσεις που αντιµετωπίζετε περιορίζει/περιορίζουν τον  

αριθµό των ωρών που µπορείτε να εργαστείτε τη βδοµάδα; 

205 205 205 205 205 205

Ναι 1

Όχι 2

LIMHRS02 Η δυσκολία/δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε περιορίζει/περιορίζουν τον αριθµό των ωρών που µπορείτε 

να εργαστείτε τη βδοµάδα; 

205 205 205 205 205 205

Ναι 1

LIMTYPE1

Όχι 2

Η ερώτηση  LIMHRS01 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  LIMHRS02 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFICMA=01-10) 

Η ερώτηση HEALTHSE αφορά άτοµα που δήλωσαν ότι αντιµετωπίζουν 2 ή περισσότερα µακροχρόνια προβλήµατα υγείας ή χρόνιες παθήσεις 
(HEALTH=1-17 - τουλάχιστον 2 κωδικούς)

Η ερώτηση DIFFICMA αφορά άτοµα που δήλωσαν ότι αντιµετωπίζουν τουλάχιστον 1 δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC=1-10 - 
τουλάχιστον 1 κωδικός)

Η ερώτηση DIFFICSE αφορά άτοµα που δήλωσαν ότι αντιµετωπίζουν 2 ή περισσότερες δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC=1-10 - 
τουλάχιστον 2 κωδικούς)
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LIMHRS03 Tο µακροχρόνιο πρόβληµα/προβλήµατα υγείας ή η χρόνια πάθηση/παθήσεις που αντιµετωπίζετε περιορίζει/περιορίζουν τον  

αριθµό των ωρών που θα µπορούσατε να εργαστείτε τη βδοµάδα; 

205 205 205 205 205 205

Ναι 1

Όχι 2

LIMHRS04 Η δυσκολία/δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε περιορίζει/περιορίζουν τον αριθµό των ωρών που θα 

µπορούσατε να εργαστείτε τη βδοµάδα; 

205 205 205 205 205 205

Ναι 1

LIMTYPE3

Όχι 2

LIMTYPE1 Tο µακροχρόνιο πρόβληµα/προβλήµατα υγείας ή η χρόνια πάθηση/παθήσεις που αντιµετωπίζετε σας περιορίζει/περιορίζουν στο 

 είδος εργασίας που µπορείτε να κάνετε; (π.χ. να µεταφέρετε βαριά φορτία, να κάνετε εξωτερικές εργασίες, να κάθεστε πολλές ώρες)

206 206 206 206 206 206

Ναι 1

Όχι 2

LIMTYPE2 Η δυσκολία/δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε σας περιορίζει/περιορίζουν στο είδος εργασίας που µπορείτε 

να κάνετε; (π.χ. να µεταφέρετε βαριά φορτία, να κάνετε εξωτερικές εργασίες, να κάθεστε πολλές ώρες)

206 206 206 206 206 206

Ναι 1

LIMTRAN1

Όχι 2

LIMTYPE3 Tο µακροχρόνιο πρόβληµα/προβλήµατα υγείας ή χρόνια πάθηση/παθήσεις που αντιµετωπίζετε σας περιορίζει/περιορίζουν στο είδος 

εργασίας που θα µπορούσατε να κάνετε; (π.χ. να µεταφέρετε βαριά φορτία, να κάνετε εξωτερικές εργασίες, να κάθεστε πολλές ώρες)

206 206 206 206 206 206

Ναι 1

Όχι 2

LIMTYPE4 Η δυσκολία/δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε σας περιορίζει/περιορίζουν στο είδος εργασίας που θα 

µπορούσατε να κάνετε; (π.χ. να µεταφέρετε βαριά φορτία, να κάνετε εξωτερικές εργασίες, να κάθεστε πολλές ώρες)

206 206 206 206 206 206

Ναι 1

LIMTRAN3

Όχι 2

LIMTRAN1 Tο µακροχρόνιο πρόβληµα/προβλήµατα υγείας ή η χρόνια πάθηση/παθήσεις που αντιµετωπίζετε σας περιορίζει/περιορίζουν  

στο να µεταβείτε στην εργασία σας ή να επιστρέψετε από την εργασία σας στο σπίτι;

207 207 207 207 207 207

Ναι 1

Όχι 2

Η ερώτηση  LIMTYPE3 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  LIMTYPE4 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10) 

Η ερώτηση  LIMTRAN1 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  LIMHRS03 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  LIMHRS04 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10) 

Η ερώτηση  LIMTYPE1 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  LIMTYPE2 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFICMA=01-10) 
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LIMTRAN2 Η δυσκολία/δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε σας περιορίζει/περιορίζουν στο να µεταβείτε στην εργασία

σας ή να επιστρέψετε από την εργασία σας στο σπίτι;

207 207 207 207 207 207

Ναι 1

NEEDHEL1

Όχι 2

LIMTRAN3 Tο µακροχρόνιο πρόβληµα/προβλήµατα υγείας ή η χρόνια πάθηση/παθήσεις που αντιµετωπίζετε θα σας περιόριζε/περιόριζαν   

στο να µεταβείτε στην εργασία ή να επιστρέψετε από την εργασία στο σπίτι;

207 207 207 207 207 207

Ναι 1

Όχι 2

LIMTRAN4 Η δυσκολία/δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε θα σας περιόριζε/περιόριζαν στο να µεταβείτε στην  

εργασία ή να επιστρέψετε από την εργασία στο σπίτι;

207 207 207 207 207 207

Ναι 1

NEEDHEL3

Όχι 2

NEEDHEL1 Λόγω του µακροχρόνιου προβλήµατος/προβληµάτων υγείας ή της χρόνιας πάθησης/παθήσεων που αντιµετωπίζετε σας βοηθά  

κάποιο άτοµο για να µπορείτε να εργάζεστε;

NEEDADA1 208 208 208 208 208 208

Ναι 1

Όχι 2

NEEDHEL2 Λόγω της δυσκολίας/δυσκολιών σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε σας βοηθά κάποιο άτοµο για να 

µπορείτε να εργάζεστε;

208 208 208 208 208 208

Ναι 1

NEEDADA1

Όχι 2

NEEDHEL3 Λόγω του µακροχρόνιου προβλήµατος/προβληµάτων υγείας ή της χρόνιας πάθησης/παθήσεων που αντιµετωπίζετε χρειάζεστε  

βοήθεια από κάποιο άτοµο για να µπορέσετε να εργαστείτε;

NEEDADA3 208 208 208 208 208 208

Ναι 1

Όχι 2

NEEDHEL4 Λόγω της δυσκολίας/δυσκολιών σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε χρειάζεστε βοήθεια από κάποιο άτοµο 

για να µπορέσετε να εργαστείτε;

208 208 208 208 208 208

Ναι 1

NEEDADA3

Όχι 2

Η ερώτηση  NEEDHEL1 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι έχουν µακροχρόνιο 
πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  NEEDHEL2 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10)

Η ερώτηση  NEEDHEL3 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  NEEDHEL4 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10)

Η ερώτηση  LIMTRAN2 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10) 

Η ερώτηση  LIMTRAN3 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  LIMTRAN4 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10) 

4



NEEDADA1 Λόγω του µακροχρόνιου προβλήµατος/προβληµάτων υγείας ή της χρόνιας πάθησης/παθήσεων που αντιµετωπίζετε έχει  

προσαρµοστεί κατάλληλα ο χώρος εργασίας σας ή χρησιµοποιείτε ειδικό εξοπλισµό για να µπορείτε να εργάζεστε;

NEEDORG1 209 209 209 209 209 209

Ναι 1

Όχι 2

NEEDADA2 Λόγω της δυσκολίας/δυσκολιών σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε έχει προσαρµοστεί κατάλληλα ο 

χώρος εργασίας σας ή χρησιµοποιείτε ειδικό εξοπλισµό για να µπορείτε να εργάζεστε;

209 209 209 209 209 209

Ναι 1

NEEDORG1

Όχι 2

NEEDADA3 Λόγω του µακροχρόνιου προβλήµατος/προβληµάτων υγείας ή της χρόνιας πάθησης/παθήσεων που αντιµετωπίζετε χρειάζεται 

να προσαρµοστεί κατάλληλα ο χώρος εργασίας ή χρειάζεστε ειδικό εξοπλισµό για να µπορέσετε να εργαστείτε;

NEEDORG3 209 209 209 209 209 209

Ναι 1

Όχι 2

NEEDADA4 Λόγω της δυσκολίας/δυσκολιών σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε χρειάζεται να προσαρµοστεί 

κατάλληλα ο χώρος εργασίας ή χρειάζεστε ειδικό εξοπλισµό για να µπορέσετε να εργαστείτε;

209 209 209 209 209 209

Ναι 1

NEEDORG3

Όχι 2

NEEDORG1 Λόγω του µακροχρόνιου προβλήµατος/προβληµάτων υγείας ή της χρόνιας πάθησης/παθήσεων που αντιµετωπίζετε έχουν γίνει 

ειδικές διευθετήσεις για να µπορείτε να εργάζεστε; (π.χ. καθιστική εργασία, τηλε-εργασία, ελαστικό ωράριο εργασίας ή λιγότερο 

κοπιαστική εργασία)

LIMREAS 210 210 210 210 210 210

Ναι 1

Όχι 2

NEEDORG2 Λόγω της δυσκολίας/δυσκολιών σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε έχουν γίνει ειδικές διευθετήσεις για να 

µπορείτε να εργάζεστε; (π.χ. καθιστική εργασία, τηλε-εργασία, ελαστικό ωράριο εργασίας ή λιγότερο κοπιαστική εργασία)

210 210 210 210 210 210

Ναι 1

LIMREAS

Όχι 2

NEEDORG3 Λόγω του µακροχρόνιου προβλήµατος/προβληµάτων υγείας ή της χρόνιας πάθησης/παθήσεων που αντιµετωπίζετε χρειάζεται   

να γίνουν ειδικές διευθετήσεις για να µπορέσετε να εργαστείτε; (π.χ. καθιστική εργασία, τηλε-εργασία, ελαστικό ωράριο εργασίας  

ή λιγότερο κοπιαστική εργασία)

LIMREAS 210 210 210 210 210 210

Ναι 1

Όχι 2

Η ερώτηση  NEEDADA3 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  NEEDHEL4 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10)

Η ερώτηση  NEEDORG1 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι έχουν µακροχρόνιο 
πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  NEEDORG2 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10)

Η ερώτηση  NEEDORG3 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  NEEDADA1 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι έχουν µακροχρόνιο 
πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση (HEALTHMA=01-17) 

Η ερώτηση  NEEDADA2 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται (WSTATOR=1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10)
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NEEDORG4 Λόγω της δυσκολίας/δυσκολιών σε βασικές δραστηριότητες που αντιµετωπίζετε χρειάζεται να γίνουν ειδικές 

διευθετήσεις για να µπορέσετε να εργαστείτε; (π.χ. καθιστική εργασία, τηλε-εργασία, ελαστικό ωράριο εργασίας ή λιγότερο 

κοπιαστική εργασία)

210 210 210 210 210 210

Ναι 1

Όχι 2

LIMREAS Θα σας αναφέρω κάποιους λόγους που δεν σχετίζονται µε την υγεία και που είναι δυνατό να περιορίσουν ένα άτοµο στην 

εργασία που µπορεί να κάνει (αριθµός ωρών που µπορεί να δουλέψει, είδος εργασίας, µετάβαση στην εργασία) και θα ήθελα 

να µου πείτε αν κάποιος από αυτούς σας περιορίζει

Απογραφέα, διάβασε τους λόγους στον ερωτώµενο και σηµείωσε µόνο τον πιο κύριο
211-212 211-212 211-212 211-212 211-212 211-212

Έλλειψη προσόντων ή πείρας 01

Έλλειψη κατάλληλων ευκαιριών εργασίας  02
Έλλειψη ή ανεπάρκεια µέσων µεταφοράς προς και από τον χώρο 
εργασίας 03

Έλλειψη ελαστικότητας των εργοδοτών 04

Το να µην παίρνω άλλα επιδόµατα εργασίας (ανεργιακό, 
ανικανότητας, ασθενείας, κλπ) 05

Οικογενειακοί λόγοι ή φροντίδα οικογένειας 06

Προσωπικοί λόγοι, σηµειώστε  07

Άλλοι λόγοι, σηµειώστε  08

Κανένας τέτοιος περιορισµός 09

Η ερώτηση LIMREAS αφορά όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών 

ΤΕΛΟΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΟΣ

Η ερώτηση  NEEDORG4 αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που δεν εργάζονται (WSTATOR≠1 OR 2) και που ανέφεραν ότι αντιµετωπίζουν 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (DIFFIC ΜΑ=01-10)
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