
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Ατοµικό  ερωτηµατολόγιο  
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΤΟΜΟΥ :  ____________ 
 

Προσοχή :  Τα  άτοµα  που  εργάζονται  απαντούν  στα  Ερωτήµατα  1  
έως  20,  ενώ  τα  άτοµα  που  εργάστηκαν  στο  παρελθόν  απαντούν  
στα  Ερωτήµατα  21 έως  36.   
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 1. Τους τελευταίους 12 
µήνες, τραυµατιστήκατε σε κάποιο 
ατύχηµα, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας σας; Παρακαλώ να µην 
λάβετε υπόψη ατυχήµατα που έγιναν 
κατά τη µετακίνησή σας προς (ή από) 
την εργασία σας. 

Ναι………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 2          

Όχι………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 8 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 2. Πόσες φορές έτυχε να 
τραυµατιστείτε κατά την εργασία σας 
µέσα στους τελευταίους 12 µήνες; 
 
Μία φορά……………………………………………………………� 1    

∆ύο ή περισσότερες…………………………………� 2  
 

!Αν ο ερευνώµενος τραυµατίστηκε πάνω από µία 

φορά, τα επόµενα ερωτήµατα να αναφέρονται στο 
πιο πρόσφατο ατύχηµα 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 3. Μήπως το ατύχηµα αυτό 
ήταν τροχαίο; 
 
Ναι…………………………………………………………………………� 1                          

Όχι…………………………………………………………………………� 2  
 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 4. Ποια ήταν η εργασία σας 
όταν σας συνέβη αυτό το ατύχηµα; 
 

Η τρέχουσα κύρια εργασία…………………� 1  

Η τρέχουσα δεύτερη εργασία……………� 2 

Η εργασία πριν 1 χρόνο………………………� 3  

Κάποια άλλη εργασία………………………………� 4 

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ……………………� 5 

ΕΡΏΤΗΜΑ 5. Αναγκαστήκατε να 
απουσιάσετε ολόκληρη ηµέρα από την 
εργασία σας λόγω αυτού του 
ατυχήµατος; 
 

Ναι………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 6     

Όχι………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 8 
 

ΕΡΏΤΗΜΑ 6. Πόσες ηµέρες εργασίας 
χάσατε λόγω του τραυµατισµού σας σε 
αυτό το ατύχηµα; 

 
1. ∆εν γνωρίζω γιατί ακόµα 
αναρρώνω και δεν έχω επιστρέψει 

στη δουλειά µου…………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 7   
 
2. Αριθµός ηµερών εργασίας που 
έχασε......... ___ → ΕΡΏΤΗΜΑ 8   
 
3. Ή ( αν δεν µπορεί να 
προσδιορίσει  ηµέρες)  Αριθµός 
εβδοµάδων.... ___ → ΕΡΏΤΗΜΑ 8   
 
4. Ή ( αν δεν µπορεί να 
προσδιορίσει τις εβδοµάδες)  
Αριθµός µηνών. ___ → ΕΡΏΤΗΜΑ 8   

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 7. Πιστεύετε ότι θα 
δουλέψετε ξανά;  
 
Ναι…………………………………………………………………………� 1  

Όχι…………………………………………………………………………� 2  

∆εν γνωρίζω……………………………………………………� 3  
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 8. Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 12 µηνών, εκτός από το 
τυχόν ατύχηµα που αναφέρατε πριν, 
αντιµετωπίσατε κάποιο πρόβληµα 
υγείας (σωµατικό ή ψυχικό;) 

Ναι………………………………………� 1 →→→→ ΕΡΏΤΗΜΑ 9    

Όχι………………………………………� 2 →→→→ ΕΡΏΤΗΜΑ 17   
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 9 Πιστεύετε ότι κάποιο από 
αυτά τα προβλήµατα υγείας 
προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την 
εργασία σας (την τρέχουσα ή κάποια 
εργασία που είχατε στο παρελθόν); 

 

Ναι………………………………………� 1 →→→→ ΕΡΏΤΗΜΑ 10    

Όχι………………………………………� 2 →→→→ ΕΡΏΤΗΜΑ 17     
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 10. Από πόσα τέτοια προβλήµατα 
υποφέρατε µέσα στους τελευταίους 12 µήνες; 



Ένα…………………………………………………………………………� 1    

∆ύο ή περισσότερα……………………………………� 2  

!Αν ο ερευνώµενος ασθένησε περισσότερες από 

µία φορές, τα επόµενα ερωτήµατα να 
αναφέρονται πιο σηµαντικό πρόβληµα υγείας 
 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 11. Μπορείτε να µας 
περιγράψετε τι ήταν αυτό το 
πρόβληµα υγείας; 
 
Σε οστά, αρθρώσεις ή τους µυς: 

κυρίως σε αυχένα, ώµους ή χέρια………1   

κυρίως στα κάτω άκρα…………………………………2   

κυρίως στη µέση………………………………………………3 

Στους πνεύµονες ή αναπνευστικό…………4  

∆ερµατικό……………………………………………………………5    

Ακοής………………………………………………………………………6 

Στρες, κατάθλιψη ή άγχος………………………7 
Πονοκέφαλοι, πόνος ή κόπωση 

οφθαλµών………………………………………………………………8  
Καρδιοπάθεια, καρδιακή προσβολή ή 
άλλο πρόβληµα του κυκλοφορικού 

συστήµατος……………………………………………………………9   
Λοίµωξη ( ίωση, µικροβιακή µόλυνση 

κλπ.)  …………………………………………………………………… 10 
Πρόβληµα στοµάχου, συκωτιού, νεφρών ή 

του πεπτικού συστήµατος…………………………11    

Άλλο πρόβληµα……………………………………………………12    

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ……………….…………13       
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 12. Θα λέγατε ότι αυτό το 
πρόβληµα υγείας σας επηρεάζει στις 
καθηµερινές σας δραστηριότητες; 

Ναι, σε µεγάλο βαθµό……………………………………� 1   

Ναι, σε κάποιο βαθµό……………………………………� 2 

Όχι………………………………………………………………………………� 3 

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ……….……………………� 4 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 13. Ποια ήταν η εργασία 
που προκάλεσε/επιδείνωσε αυτή την 
ασθένεια; 

Η τρέχουσα κύρια εργασία…………………………� 1   

Η τρέχουσα δεύτερη εργασία……………………� 2 

Η εργασία που είχε πριν 1 χρόνο…………� 3 

Κάποια άλλη εργασία………………………………………� 4 

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ………………………………� 5 
 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 14. Αναγκαστήκατε να 
απουσιάσετε ολόκληρη ηµέρα από την 

εργασία σας λόγω αυτής της 
ασθένειας; 

Ναι…………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 15    

Όχι…………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 17 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 15. Πόσες ηµέρες εργασίας 
χάσατε λόγω αυτής της ασθένειας; 

 
1. ∆εν γνωρίζω γιατί ακόµα αναρρώνω 
και δεν έχω επιστρέψει στη δουλειά 

µου……………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 16   
 
2. Αριθµός ηµερών εργασίας που 
έχασε........ ___ → ΕΡΏΤΗΜΑ 17   
 
3. Ή ( αν δεν µπορεί να 
προσδιορίσει  ηµέρες)  Αριθµός 
εβδοµάδων.. .... __ → ΕΡΏΤΗΜΑ 17   
 
4. Ή ( αν δεν µπορεί να 
προσδιορίσει τις εβδοµάδες)  
Αριθµός µηνών.. . __→ ΕΡΏΤΗΜΑ 17   

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 16. Πιστεύετε ότι θα 
δουλέψετε ξανά;  

Ναι…………………………………………………………………………� 1  

Όχι…………………………………………………………………………� 2  

∆εν γνωρίζω……………………………………………………� 3  
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 17. Πιστεύετε ότι στην 
κύρια εργασία σας είστε 
εκτεθειµένος σε κάποιον από τους 
ακόλουθους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σωµατική σας υγεία; 
 
1. ∆ύσκολες στάσεις ή 

κινήσεις…………………………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 2 
2. Χειρισµός βαρέων 

φορτίων……………………………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 2 
3. Ισχυρούς θορύβους ή 

δονήσεις…………………………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 2 
4. Χηµικά, σκόνη, αναθυµιάσεις, 

καπνούς ή αέρια…………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 2 
5. Έντονη οπτική 

συγκέντρωση……………………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 2 

6. Κίνδυνο ατυχηµάτων…………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 2 

!Αν ο ερευνώµενος απάντησε ΝΑΙ σε 

πάνω από 1 περίπτωση, συνεχίστε µε το 
Ερώτηµα 18, αλλιώς µε το Ερώτηµα 19 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 18. Ποιον από αυτούς του 
παράγοντες θεωρείτε πιο επικίνδυνο 
για τη σωµατική σας υγεία; 
 
Κωδικός παράγοντα (1 έως 5) από το 
Ερώτηµα 17 …………………………………………………………_ 
ΕΡΏΤΗΜΑ 19. Πιστεύετε ότι στην 
κύρια εργασία σας είστε 



εκτεθειµένος σε κάποιον από τους 
ακόλουθους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ψυχική σας υγεία; 
 
1. Μεγάλη πίεση χρόνου ή φόρτου 

εργασίας…………………………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 1 
2. Βία ή απειλή 

βίας……………………………………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 1 
3. Παρενοχλήσεις ή 

εκφοβισµό………………………………………ΝΑΙ� 1 ΟΧΙ� 1 

!Αν ο ερευνώµενος απάντησε ΝΑΙ σε 2 ή 

3 περιπτώσεις, συνεχίστε µε το 
Ερώτηµα 20, διαφορετικά ολοκληρώστε 

τη συνέντευξη 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 20. Ποιον από αυτούς τους 
παράγοντες θεωρείτε πιο επικίνδυνο 
για την ψυχική σας υγεία; 
 
Κωδικός παράγοντα (1 έως 3) από το 
Ερώτηµα 19 …………………………………………………………_ 
 

!Τα επόµενα ερωτήµατα 

απευθύνονται σε άτοµα που δεν 
εργάζονται 

 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 21. Τους τελευταίους 12 
µήνες, τραυµατιστήκατε σε κάποιο 
ατύχηµα, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας σας; Παρακαλώ να µην 
λάβετε υπόψη ατυχήµατα που έγιναν 
κατά τη µετακίνησή σας προς (ή από) 
την εργασία σας. 
 

Ναι…………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 22    

Όχι…………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 28 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 22. Πόσες φορές έτυχε να 
τραυµατιστείτε κατά την εργασία σας 
µέσα στους τελευταίους 12 µήνες; 

 
Μία φορά……………………………………………………………� 1    

∆ύο ή περισσότερες…………………………………� 2  
 
 

!Αν ο ερευνώµενος τραυµατίστηκε πάνω από µία 

φορά, τα επόµενα ερωτήµατα να αναφέρονται στο 
πιο πρόσφατο ατύχηµα 
ΕΡΏΤΗΜΑ 23. Μήπως το ατύχηµα αυτό 
ήταν τροχαίο; 

 
Ναι…………………………………………………………………………� 1                          

Όχι…………………………………………………………………………� 2  
 

ΕΡΏΤΗΜΑ 24. Ποια ήταν η εργασία 
σας όταν σας συνέβη αυτό το 
ατύχηµα; 

Η τελευταία εργασία……………………………………� 1  

Η εργασία πριν 1 χρόνο……………………………� 2  

Κάποια άλλη εργασία……………………………………� 3 

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ……………………………� 4 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 25. Ο λόγος που δεν 
εργάζεστε πλέον είναι αυτό το 
ατύχηµα;  

Ναι…………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 26     

Όχι…………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 27 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 26. Πιστεύετε ότι θα 
δουλέψετε ξανά;  

Ναι………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 28   

Όχι………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 28  

∆εν γνωρίζω…………………� 3 → ΕΡΏΤΗΜΑ 28 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 27. Πόσες ηµέρες εργασίας 
χάσατε λόγω του τραυµατισµού σας σε 
αυτό το ατύχηµα; 
 
1. Αριθµός ηµερών εργασίας που 
έχασε....................... ___ 
 
2. Ή ( αν δεν µπορεί να προσδιορίσει  
ηµέρες): Αριθµός εβδοµάδων…………__ 
 
3. Ή ( αν δεν µπορεί να προσδιορίσει 
τις εβδοµάδες): Αριθµός µηνών…__ 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 28. Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 12 µηνών, εκτός από το 
τυχόν ατύχηµα που αναφέρατε πριν, 
αντιµετωπίσατε κάποιο πρόβληµα 
υγείας (σωµατικό ή ψυχικό 
πρόβληµα;) 

Ναι…………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 29    

Όχι…………………………………………� 2 → ΤΕΛΟΣ         
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 29. Πιστεύετε ότι κάποιο 
από αυτά τα προβλήµατα υγείας 
προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την 
εργασία σας (την τελευταία ή κάποια 
άλλη εργασία που είχατε στο 
παρελθόν); 
 

Ναι………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 30   

Όχι………………………………………� 2 → ΤΕΛΟΣ 
 
 
 
 



ΕΡΏΤΗΜΑ 30. Από πόσα τέτοια 
προβλήµατα (που προκλήθηκαν ή 
επιδεινώθηκαν από την εργασία σας) 
υποφέρατε µέσα στους τελευταίους 12 
µήνες; 
 

Ένα…………………………………………………………………………� 1    

∆ύο ή περισσότερα……………………………………� 2  

!Αν ο ερευνώµενος ασθένησε περισσότερες από 

µία φορές, τα επόµενα ερωτήµατα να 
αναφέρονται πιο σηµαντικό πρόβληµα υγείας 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 31. Μπορείτε να µας 
περιγράψετε τι ήταν αυτό το 
πρόβληµα υγείας; 
 
Σε οστά, αρθρώσεις ή τους µυς: 

κυρίως σε αυχένα, ώµους ή χέρια………1   

κυρίως στα κάτω άκρα…………………………………2   

κυρίως στη µέση………………………………………………3 

Στους πνεύµονες ή αναπνευστικό…………4  

∆ερµατικό……………………………………………………………5    

Ακοής………………………………………………………………………6 

Στρες, κατάθλιψη ή άγχος………………………7 
Πονοκέφαλοι, πόνος ή κόπωση 

οφθαλµών………………………………………………………………8  
Καρδιοπάθεια, καρδιακή προσβολή ή 
άλλο πρόβληµα του κυκλοφορικού 

συστήµατος……………………………………………………………9   
Λοίµωξη ( ίωση, µικροβιακή µόλυνση 

κλπ.)  …………………………………………………………………… 10 
Πρόβληµα στοµάχου, συκωτιού, νεφρών ή 

του πεπτικού συστήµατος…………………………11    

Άλλο πρόβληµα……………………………………………………12    

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ……………………………13       
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 32 Θα λέγατε ότι αυτό το 
πρόβληµα υγείας σας επηρεάζει στις 
καθηµερινές σας δραστηριότητες; 
 

Ναι, σε µεγάλο βαθµό……………………………………� 1   

Ναι, σε κάποιο βαθµό……………………………………� 2 

Όχι………………………………………………………………………………� 3 

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ………………………………� 4 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΏΤΗΜΑ 33 Ποια ήταν η εργασία 
που προκάλεσε/επιδείνωσε αυτό το 
πρόβληµα υγείας; 
 

Η τελευταία εργασία……………………………………� 1  

Η εργασία πριν 1 χρόνο……………………………� 2  

Κάποια άλλη εργασία……………………………………� 3 

∆εν γνωρίζω/ δεν απαντώ……………………………� 4 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 34. Ο λόγος που δεν 
εργάζεστε πλέον είναι αυτό το 
πρόβληµα υγείας;  
 

Ναι…………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 35    

Όχι…………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 36 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 35. Πιστεύετε ότι θα 
δουλέψετε ξανά;  
 

Ναι…………………………………� 1 → ΤΕΛΟΣ 

Όχι…………………………………� 2 → ΤΕΛΟΣ 

∆εν γνωρίζω……………� 2 → ΤΕΛΟΣ 

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 36. Πόσες ηµέρες εργασίας 
χάσατε λόγω αυτού του προβλήµατος 
υγείας µέσα στους τελευταίους 12 
µήνες; 
 
1. Αριθµός ηµερών εργασίας που 
έχασε....................... ___ 
 
2. Ή ( αν δεν µπορεί να προσδιορίσει 
ηµέρες): Αριθµός εβδοµάδων.... __ 
 
3. Ή ( αν δεν µπορεί να προσδιορίσει 
τις εβδοµάδες): Αριθµός µηνών. __ 
 
 

 


