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(AD HOC ••••••• •.•.•, ••••• 2011) 
 

 
•••• •••  •• ••• • :  ____________ 
 
Με τα επόµενα ερωτήµατα θέλουµε να δούµε σε ποιο βαθµό αντιµετωπίζετε 
περιορισµούς στην εργασία που µπορείτε να κάνετε. Θα αρχίσουµε 
εξετάζοντας τα τυχόν µακροχρόνια προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζετε. 
 
Θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι µακροχρόνιο θεωρούµε κάποιο πρόβληµα 
υγείας που διαρκεί περισσότερο από 6 µήνες 
 
Ερώτηµα 1: Υποφέρετε από κάποια από τα επόµενα προβλήµατα υγείας ή ασθένειες; 
 
 
01. Προβλήµατα άνω άκρων (περιλαµβάνονται 

αρθρίτιδες και ρευµατισµοί) 

02. Προβλήµατα κάτω άκρων (περιλαµβάνονται 

αρθρίτιδες και ρευµατισµοί) 

03. Προβλήµατα πλάτης και λαιµού 

(περιλαµβάνονται αρθρίτιδες και ρευµατισµοί) 

04. Καρκίνο 

05. ∆ερµατικές παθήσεις, περιλαµβανοµένων των 

αλλεργιών και σοβαρών παραµορφώσεων 

06. Προβλήµατα καρδιάς, υπέρτασης ή 

κυκλοφορίας του αίµατος  

07. Θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήµατα, 

περιλαµβανοµένων του άσθµατος και της 

βρογχίτιδας 

08. Προβλήµατα στοµαχικά, ηπατικά, του ουροποιητικού ή 

του πεπτικού συστήµατος 

09. Σακχαρώδης διαβήτης 

10. Επιληψία 

11. Έντονοι πονοκέφαλοι, όπως ηµικρανία 

12. Μαθησιακές δυσκολίες (προβλήµατα γραφής, 

ανάγνωσης, ή στην αριθµητική) 

13. Χρόνιο άγχος 

14. Κατάθλιψη 

15. Άλλες διανοητικές, νευρολογικές, ή συναισθηµατικές 

διαταραχές 

16. Άλλες εξελισσόµενες ασθένειες (περιλαµβανοµένων 

της σκλήρυνσης κατά πλάκας, AIDS, Αλτσχάιµερ, 

νόσου του Parkinson) 

17. Άλλα χρόνια προβλήµατα υγείας 

 

Ναι……………………………………………………………………………………………� 1→ Ερ.2          
Όχι……………………………………………………………………………………………� 2→ Ερ.7       

 
 
Ερώτηµα 2: Ποια από τα µακροχρόνια προβλήµατα υγείας από τα οποία υποφέρετε 
θεωρείτε ποιο σοβαρά; Παρακαλώ πείτε δύο το πολύ προβλήµατα ξεκινώντας από το πιο 
σηµαντικό. 
 

Κωδικός του πλέον σοβαρού προβλήµατος…………………………………………__ 

Κωδικός του δεύτερου πιο σοβαρού προβλήµατος…………………………………__  

 
 
 

•• •••••••••••••• ••••••••••••• •••  
••••• ••••••• 15 ••• 64 •••• 

(Όλα  τα  άτοµα  που  έχουν  γεννηθεί  από  το  1947 έως  το  1995 απαντούν  
στην  έρευνα .  Αν  ένα  άτοµο  γεννήθηκε  το  1946 θα  απαντήσει  µόνο  αν  
γεννήθηκε  µετά  την  εβδοµάδα  αναφοράς .  Αν  γεννήθηκε  το  1996  θα  

απαντήσει  µόνο  αν  γεννήθηκε  πριν  την  εβδοµάδα  αναφοράς ) 



 
Ερώτηµα 3: Το πρόβληµα (ή τα προβλήµατα) υγείας από το οποίο υποφέρετε περιορίζει τον 
αριθµό ωρών που µπορείτε να εργαστείτε;  
 
Ναι……………………………………………………………………..….………………………� 1  
Όχι…………………………………………………………………….….….……………………� 2  

 
Ερώτηµα 4: Το πρόβληµα (ή τα προβλήµατα) υγείας από το οποίο υποφέρετε περιορίζει στο 
είδος της εργασίας που µπορείτε να κάνετε (για παράδειγµα, δεν µπορείτε να κάνετε 
χειρονακτική εργασία, ή να εργαστείτε πολλές ώρες σε υπολογιστή, κλπ.);  

 
Ναι……………………………………………………………………..….………………………� 1  
Όχι…………………………………………………………………….….….……………………� 2  

 
Ερώτηµα 5: Το πρόβληµα (ή τα προβλήµατα) υγείας από το οποίο υποφέρετε σας εµποδίζει 
(ή θα σας εµπόδιζε αν εργαζόσασταν) στις µετακινήσεις σας προς και από την εργασία;  

 
Ναι……………………………………………………………………..….………………………� 1  
Όχι…………………………………………………………………….….….……………………� 2  

 

 
Ερώτηµα 6α. Χρησιµοποιείτε κάτι από τα ακόλουθα στο χώρο της εργασίας σας λόγω 
του προβλήµατος (ή των προβληµάτων) υγείας από το οποίο υποφέρετε; 
 

1. Προσωπική βοήθεια:                                                                                   Ναι……� 1  Όχι…� 2  
 

2. Ειδικό εξοπλισµό ή προσαρµογές στο χώρο εργασίας:                               Ναι……� 1  Όχι…� 2 
 
3. Ειδική µορφή εργασίας όπως, καθιστική εργασία, τηλε-εργασία,                                                                      

ευέλικτο ωράριο, εργασία µε λιγότερη ένταση:                                          Ναι……� 1  Όχι…� 2 
 

 
Ερώτηµα 6β. Το πρόβληµα (ή τα προβλήµατα)  υγείας από το οποίο υποφέρετε έχει ως 
αποτέλεσµα να χρειάζεστε οτιδήποτε από τα ακόλουθα για να µπορέσετε να 
εργαστείτε; 
 

1. Προσωπική βοήθεια:                                                                                   Ναι……� 1  Όχι…� 2  
 

2. Ειδικό εξοπλισµό ή προσαρµογές στο χώρο εργασίας:                               Ναι……� 1  Όχι…� 2 
 
3. Ειδική µορφή εργασίας όπως, καθιστική εργασία, τηλε-εργασία,                                                                      

ευέλικτο ωράριο, εργασία µε λιγότερη ένταση:                                          Ναι……� 1  Όχι…� 2 
 
 
 

Για τον Ερευνητή: Με τα Ερωτήµατα 3 – 6β θέλουµε να εξακριβώσουµε αν το πρόβληµα υγείας έχει 
επιπτώσεις στην εργασία του ερευνόµενου: σε αυτή που κάνει τώρα ή – σε περίπτωση που δεν 
εργάζεται – σε αυτή που θα µπορούσε να κάνει.  
 

Για τον ερευνητή: Αν ο ερευνόµενος εργάζεται συνεχίστε µε το Ερώτηµα 6α 
 
Αν  ο ερευνόµενος δεν εργάζεται συνεχίστε µε το Ερώτηµα 6β 
 

Για τον ερευνητή: Συνεχίστε µε το Ερώτηµα 7 
 



Ερώτηµα 7. Έχετε δυσκολία όταν εκτελείτε κάποια από τις επόµενες βασικές καθηµερινές 
δραστηριότητες;  
 
  01. ∆υσκολία στην όραση (που παραµένει ακόµα και αν φορά γυαλιά ή φακούς επαφής) 

  02. ∆υσκολία στην ακοή (που παραµένει ακόµα και αν χρησιµοποιεί ακουστικά βαρηκοΐας) 

  03. ∆υσκολία µε το περπάτηµα ή µε το ανέβασµα σκάλας 

  04. ∆υσκολία µε το κάθισµα ή την ορθοστασία 

  05. ∆υσκολία µνήµης ή συγκέντρωσης 

  06. ∆υσκολία επικοινωνίας, για παράδειγµα να γίνει κατανοητός ή να καταλάβει 

  07. ∆υσκολία µε το άπλωµα ή το τέντωµα του σώµατος 

  08. ∆υσκολία να σηκώσει ή να µεταφέρει αντικείµενα 

  09. ∆υσκολία µε το σκύψιµο 

  10. ∆υσκολία να κρατήσει σταθερά ή να περιστρέψει αντικείµενα 

 
Ναι……………………………………………………………………………………� 1→ Ερ.8          
Όχι……………………………………………………………………………………� 2→ Ερ.13 

 
Ερώτηµα 8: Ποια από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε θεωρείτε ποιο σοβαρή; Παρακαλώ 
αναφέρετε δύο το πολύ δυσκολίες ξεκινώντας από την πιο σηµαντική. 

 
Κωδικός της πιο σηµαντικής δυσκολίας………………………………………………__ 

   
      Κωδικός της δεύτερης πιο σηµαντικής δυσκολίας……………………………………__ 
 

 
 
 
Ερώτηµα 9: Η δυσκολία (ή δυσκολίες) που αντιµετωπίζετε περιορίζει τον αριθµό ωρών που 
µπορείτε να εργαστείτε;  
 
Ναι……………………………………………………………………..….………………………� 1  
Όχι…………………………………………………………………….….….……………………� 2  

 
Ερώτηµα 10: Η δυσκολία (ή δυσκολίες) που αντιµετωπίζετε σας περιορίζει στο είδος της 
εργασίας που µπορείτε να κάνετε (για παράδειγµα, δεν µπορείτε να κάνετε χειρονακτική 
εργασία, ή να εργαστείτε πολλές ώρες σε υπολογιστή, κλπ.);  
 
Ναι……………………………………………………………………..….………………………� 1  
Όχι…………………………………………………………………….….….……………………� 2  

 
Ερώτηµα 11: Η δυσκολία (ή δυσκολίες) που αντιµετωπίζετε σας εµποδίζει (ή θα σας 
εµπόδιζε αν εργαζόσασταν) στις µετακινήσεις σας προς και από την εργασία;  
 
Ναι……………………………………………………………………..….………………………� 1  
Όχι…………………………………………………………………….….….……………………� 2  

 
 
 
 
 
 

Για τον Ερευνητή: Με τα Ερωτήµατα 9 – 12β θέλουµε να εξακριβώσουµε αν η δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ο ερευνόµενος έχουν επιπτώσεις στην εργασία του ερευνόµενου: σε αυτή που κάνει 
τώρα ή – σε περίπτωση που δεν εργάζεται – σε αυτή που θα µπορούσε να κάνει.  
 



 
 
Ερώτηµα 12α. Είστε αναγκασµένος λόγω της δυσκολίας (ή των δυσκολιών) που 
αντιµετωπίζετε να χρησιµοποιείτε κάτι από τα ακόλουθα στην εργασία σας; 
 

1. Προσωπική βοήθεια:                                                                                    Ναι……� 1  Όχι…� 2  
 

2. Ειδικό εξοπλισµό ή προσαρµογές στο χώρο εργασίας:                               Ναι……� 1  Όχι…� 2 
 
3. Ειδική µορφή εργασίας όπως, καθιστική εργασία, τηλε-εργασία,                                                          

ευέλικτο ωράριο, εργασία µε λιγότερη ένταση:                                          Ναι……� 1  Όχι…� 2 

  
 
Ερώτηµα 12β. Είστε αναγκασµένος λόγω της δυσκολίας (ή των δυσκολιών) που 
αντιµετωπίζετε να χρειάζεστε οτιδήποτε από τα ακόλουθα για να µπορέσετε να 
εργαστείτε; 
 

1. Προσωπική βοήθεια:                                                                                    Ναι……� 1  Όχι…� 2  
 

2. Ειδικό εξοπλισµό ή προσαρµογές στο χώρο εργασίας:                               Ναι……� 1  Όχι…� 2 
 
3. Ειδική µορφή εργασίας όπως, καθιστική εργασία, τηλε-εργασία,                                                          

ευέλικτο ωράριο, εργασία µε λιγότερη ένταση:                                          Ναι……� 1  Όχι…� 2 
 
 
Ερώτηµα 13: Εκτός από τα προβλήµατα υγείας, υπάρχουν πολλές φορές και άλλοι 
παράγοντες που περιορίζουν το είδος της εργασίας που µπορούµε να κάνουµε. Υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα/παράγοντας που σας περιορίζει στην εργασία που µπορείτε να κάνετε; 
(Ο περιορισµός µπορεί να αφορά το είδος της εργασίας, τον αριθµό ωρών που µπορείτε να 
εργαστείτε, ή τη µετακίνηση προς και από την εργασία) 
 
Ναι………………………………………………………………………………………………� 1 → Ερ.14          
Όχι………………………………………………………………………………………………� 2 → Τέλος        

 
Ερώτηµα 14: Ποιος είναι ο κυριότερος παράγοντας/πρόβληµα που σας περιορίζει στην 
εργασία που µπορείτε να κάνετε; 
 

Έλλειψη προσόντων/εµπειρίας………………………………………………………………………………………………………………………� 1   

∆εν υπάρχουν κατάλληλες ευκαιρίες για εργασία……………………………………………………………………………………� 2  

Έλλειψη ή κακές συγκοινωνίες µε τους χώρους εργασίας……………………………………………………………………� 3  

Έλλειψη ευελιξίας από τον εργοδότη……………………………………………………………………………………………………………� 4  

Θα επηρεάσει επιδόµατα που εισπράττω……………………………………………………………………………………………………� 5 

Οικογενειακές υποχρεώσεις/φροντίδα  άλλων ατόµων……………………………………………………………………………� 6 

Προσωπικοί λόγοι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………� 7  

Άλλος λόγος……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………� 8  
 
 

Για τον ερευνητή: Συνεχίστε µε το Ερώτηµα 13 
 

Για τον ερευνητή: Αν ο ερευνόµενος εργάζεται συνεχίστε µε το Ερώτηµα 12α 
 
Αν  ο ερευνόµενος δεν εργάζεται συνεχίστε µε το Ερώτηµα 12β 
 


