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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 

Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ 2020) 

 
 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ειδικής Έρευνας που 

διενεργήθηκε αναφορικά με τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την 

εργασία. Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του Β’ τριμήνου του 

2020.  

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην εργασία 

και για τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με αυτήν. Επίσης, συλλέχθηκαν πληροφορίες για την 

ύπαρξη παραγόντων στον εργασιακό χώρο που επηρεάζουν αρνητικά τη σωματική ή την ψυχική 

υγεία των απασχολουμένων. 

  

Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι: 

• η εκτίμηση του πλήθους των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες και 

των ημερών εργασίας που χάθηκαν εξ αιτίας τους 

• η εκτίμηση του πλήθους των ατόμων που υποφέρουν από προβλήματα υγείας που 

συνδέονται με την εργασία και των ημερών εργασίας που χάθηκαν εξαιτίας αυτών  

• η ανάλυση των διαφορών στην συχνότητα  των εργατικών ατυχημάτων και των προβλημάτων 

υγείας σε σχέση με παράγοντες που συνδέονται με χαρακτηριστικά του εργαζομένου (φύλο, 

ηλικία, επάγγελμα κ.λπ.) καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με χαρακτηριστικά του 

χώρου εργασίας (κλάδος δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης κ.λπ.) 

• η διερεύνηση της ύπαρξης παραγόντων στο χώρο εργασίας που μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά τη σωματική ή την ψυχική υγεία των απασχολουμένων 

 
 

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:  
Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής  
Τμήμα Στατιστικών Εργασίας  
Δημήτρης Βατικιώτης 
Τηλ.: 213 135 2173  
E-mail: d.vatikiotis@statistics.gr  

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:  
Τηλ: 213 135 2022  
e-mail: data.dissem@statistics.gr  
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Α. Ατυχήματα στο χώρo εργασίας  
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, εκτιμάται ότι το 1,9% των ατόμων που εργάζονται ή εργάστηκαν 

τους τελευταίους 12 μήνες, ανέφεραν ότι είχαν τουλάχιστον ένα ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους 

τελευταίους 12 μήνες. Το ποσοστό των ατυχημάτων φαίνεται να είναι υψηλότερο στους άνδρες παρά στις 

γυναίκες (2,6% και 1,1%), αντίστοιχα, ενώ αυξάνεται στις ηλικίες από 45 ετών και άνω (2,3%). Επίσης, το 8,4% 

των ατυχημάτων είναι τροχαία, τα οποία επίσης αφορούν συχνότερα  στους άνδρες παρά στις γυναίκες (8,7% 

και 7,6% αντίστοιχα), ενώ εμφανίζονται περισσότερο στην ηλικιακή ομάδα 15-34 (11,1%). Τα ποσοστά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.   

 

Πίνακας 1. Eμφάνιση ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες κατά φύλο και ηλικία 

Άνδρες Γυναίκες 15-34 35-44 45-54 55+

Είχαν τουλάχιστον ένα ατύχημα* 1,9 2,6 1,1 1,3 1,9 2,3 2,3

Τροχαίο** 8,4 8,7 7,6 11,1 7,7 8,0 8,1

Άλλο** 91,6 91,3 92,4 88,9 92,3 92,0 91,9

Δεν είχαν κανένα ατύχημα* 89,2 89,1 89,3 89,5 89,9 89,4 87,4

Δεν απάντησαν* 8,8 8,3 9,6 9,2 8,1 8,3 10,3

Ποσοστά (%)
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

 
*Το ποσοστό εμφάνισης ατυχημάτων αφορά στα άτομα που εργάζονται ή εργάστηκαν τους τελευταίους 12 μήνες 
**Τα  ποσοστά για το είδος του ατυχήματος (τροχαίο ή άλλο) αφορούν στα άτομα  που είχαν ατύχημα 

 

Οι κλάδοι με το υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων στην εργασία αφορούν στην πρωτογενή και τη δευτερογενή 

παραγωγή. Το υψηλότερο ποσοστό απαντάται στις κατασκευές (6,0%) ενώ ακολουθούν η γεωργία, δασοκομία 

και αλιεία (3,8%), και η βιομηχανία και ενέργεια (3,3%). Οι κλάδοι με τα χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων 

είναι η εκπαίδευση (0,2%) και οι χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες (0,5%). Η 

επαγγελματική ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων στην εργασία είναι οι ειδικευμένοι τεχνίτες 

(5,1%), ακολουθούμενη από τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (4,0%). Οι επαγγελματικές 

ομάδες με τα χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων είναι οι επαγγελματίες (0,6%) και οι υπάλληλοι γραφείου 

(0,7%). Τα ποσοστά παρουσιάζονται στο Γράφημα 1.  

 
Γράφημα 1. Ατυχήματα ανά κλάδο δραστηριότητας και επάγγελμα 

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Επάγγελμα 

1,9

1,9

1,1

0,2

1,2

0,5

2,0

1,6

6,0

3,3

3,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

ΣΥΝΟΛΟ

Άλλες υπηρεσίες

Υγεία

Εκπαίδευση

Δημόσια διοίκηση

Χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές

Ξενοδοχεία και εστίαση

Εμπόριο

Κατασκευές

Βιομηχανία, ενέργεια

Γεωργία,δασοκομία, αλιεία

Ποσοστά (%)  

1,9

1,0

2,9

2,1

5,1

4,0

1,5

0,7

1,4

0,6

1,1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

ΣΥΝΟΛΟ

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

Ανειδίκευτοι εργάτες

Χειριστές μηχανημάτων

Ειδικευμένοι τεχνίτες

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς

Παροχή υπηρεσιών και πωλητές

Υπάλληλοι γραφείου

Τεχνικοί-τεχνολόγοι

Επαγγελματίες

Ανώτερα στελέχη

Ποσοστά (%)
 

 
Περίπου οι μισές περιπτώσεις (47,5%) των ατυχημάτων οδήγησαν σε απώλεια λιγότερο της μίας ημέρας 

εργασίας. Όσον αφορά στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η πλειονότητα (34,8%) αφορά σε απώλεια εργάσιμων 

ημερών από μία ημέρα έως τρεις ημέρες, ενώ περίπου το 10,9% περιλαμβάνει περιπτώσεις ατυχημάτων οι 

οποίες κατέληξαν σε απώλεια εργάσιμων ημερών από τέσσερις ημέρες έως δύο εβδομάδες. Η διάρκεια 
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απουσίας είναι μικρότερη για τις γυναίκες, αφού το 59,5% επέστρεψαν στην εργασία τους την ίδια ημέρα (το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 43,6%), όπως και για τις ηλικίες 15-34 ετών (65,7%)  (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. Διάρκεια απουσίας από την εργασία λόγω ατυχήματος τους τελευταίους  12 μήνες κατά φύλο και ηλικία 

Ποσοστά (%) Άνδρες Γυναίκες 15-34 35-44 45-54 55+

Επέστρεψαν στην εργασία τους την ίδια ημέρα 47,5 43,6 59,5 65,7 50,7 39,8 41,4

1 εως 3 ημέρες 34,8 38,2 24,3 24,9 30,6 37,6 43,4

4 ημέρες εως 2 εβδομάδες 10,9 11,7 8,7 7,0 8,5 16,0 9,4

2 εβδομάδες εως 3 μήνες 3,8 4,1 3,0 2,3 3,3 4,5 4,6

Πάνω από 3 μήνες ή δεν έχουν επιστρέψει ακόμα 2,1 1,9 2,6 0,0 6,2 0,7 0,4

Δεν θα επιστρέψουν ποτέ 0,4 0,3 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7

Δεν απάντησαν 0,4 0,2 1,1 0,0 0,0 1,3 0,0

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

 
Τα  ποσοστά αφορούν στα άτομα  που είχαν ατύχημα που σχετίζεται με την εργασία τους τελευταίους 12 μήνες 

 

Οι κλάδοι της υγείας και των ξενοδοχείων-εστίασης είναι αυτοί που παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά 

απώλειας εργάσιμων ημερών (78,7% και 67,6%, αντίστοιχα, επέστρεψαν στην εργασία τους την ίδια ημέρα). 

Αντίθετα, ο κλάδος με τα μεγαλύτερα ποσοστά απώλειας εργάσιμων ημερών είναι οι κατασκευές, όπου το 

71,9% απουσίασε τουλάχιστον μία ημέρα. Τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά 

απώλειας εργάσιμων ημερών αφορούν στους εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, τους 

τεχνικούς-τεχνολόγους, και τους υπαλλήλους γραφείου (ποσοστό επιστροφής την ίδια ημέρα: 63,1%, 60,1% και 

59,0% αντίστοιχα). Αντίθετα, οι χειριστές μηχανημάτων και οι ειδικευμένοι τεχνίτες είναι οι επαγγελματικές 

ομάδες στις οποίες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά απώλειας εργάσιμων ημερών (τα ποσοστά 

απουσίας τουλάχιστον μίας ημέρας είναι 68,1% και 65,2%, αντίστοιχα). Τα ποσοστά παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 2. 

 
Γράφημα 2. Διάρκεια απουσίας από την εργασία ανά κλάδο δραστηριότητας και επάγγελμα 

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Επάγγελμα 
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Ποσοστά (%)  
 

 
 

 
Β. Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία τους τελευταίους 12 μήνες 
 
Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία τους τελευταίους 12 

μήνες, αναφέρθηκε από το 2,9% των ατόμων που εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν. Τα πιο κοινά 

προβλήματα υγείας αφορούν στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς, και επηρεάζουν τα άνω, τα κάτω άκρα και 

κυρίως τη μέση (20,3%, 10,3% και 34,4% , αντίστοιχα, σε όσους ανέφεραν πρόβλημα υγείας). Το δεύτερο πιο 



4 

 

κοινό είδος προβλήματος υγείας αφορά στην καρδιά ή το κυκλοφορικό σύστημα γενικότερα (6,7%). 

Ακολουθούν το στρες, κατάθλιψη ή άγχος και τα προβλήματα στους πνεύμονες ή το αναπνευστικό (6,3% και 

4,3%, αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα είδη προβλημάτων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα που κυμαίνονται από 

4,2% (λοίμωξη) έως 0,4% (ακοή), ενώ το 4,8% των ερωτώμενων αναφέρει άλλα είδη προβλημάτων.  

 

Επίσης, το ποσοστό εμφάνισης κάποιου προβλήματος υγείας που σχετίζεται με την εργασία είναι περίπου το 

ίδιο μεταξύ ανδρών και γυναικών με τα προβλήματα στη μέση να αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα και 

στα δυο φύλα (38,7% για τους άνδρες και 29,4% για τις γυναίκες). Οι αναφορές των προβλημάτων διαφέρουν 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Έτσι, οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα προβλήματα στον αυχένα, τους ώμους ή τα 

χέρια (27,6% έναντι 14,0% για τους άνδρες), ενώ οι άνδρες αναφέρουν περισσότερο προβλήματα του 

κυκλοφορικού (10,4% έναντι 2,5% για τις γυναίκες). Τέλος, το ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπισαν 

προβλήματα υγείας αυξάνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες ενώ το είδος του προβλήματος διαφέρει ανάλογα με την 

ηλικία: λοιμώξεις (22,0%), στρες, κατάθλιψη ή άγχος (12,7%) εμφανίζονται περισσότερο στα άτομα ηλικίας 15-

34 ενώ προβλήματα στα οστά, στις αρθρώσεις και στους μυς σε αυχένα, κάτω άκρα ή μέση (18,1%, 11,0 και 

37,8% αντίστοιχα), καθώς και καρδιολογικά προβλήματα (10,4%) εμφανίζονται περισσότερο στα άτομα ηλικίας 

55 ετών και άνω. Τα ποσοστά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
 

 

 

Πίνακας 3. Εμφάνιση προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία τους τελευταίους 12 μήνες και είδος 

προβλήματος κατά φύλο και ηλικία 

Άνδρες Γυναίκες 15-34 35-44 45-54 55+

2,9 2,9 3,0 1,2 1,8 3,3 4,4Αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα υγείας*

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποσοστά (%)

Πρόβλημα στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς κυρίως 

σε αυχένα, ώμους ή χέρια 20,3 14,0 27,6 10,3 29,4 23,0 18,1

Πρόβλημα στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς κυρίως 

στα κάτω άκρα 10,3 9,7 11,0 4,4 10,1 10,8 11,0

Πρόβλημα στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς κυρίως 

στη μέση 34,4 38,7 29,4 32,5 25,2 33,0 37,8

Στους πνεύμονες ή αναπνευστικό 4,3 5,7 2,7 0,0 3,8 2,4 6,1

Δερματικό 1,0 1,3 0,7 3,6 2,2 1,2 0,2

Ακοής 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Στρες, κατάθλιψη ή άγχος 6,3 6,5 6,2 12,7 4,8 9,4 4,1

Πονοκέφαλοι, πόνος ή κόπωση οφθαλμών 3,8 3,9 3,6 3,8 4,6 5,7 2,5

Καρδιοπάθεια, καρδιακή προσβολή ή άλλο πρόβλημα 

του κυκλοφορικού συστήματος 6,7 10,4 2,5 1,2 3,6 2,9 10,4

Λοίμωξη (ίωση, μικροβιακή μόλυνση) 4,2 1,6 7,2 22,0 9,0 3,6 0,5

Πρόβλημα στομάχου, συκωτιού, νεφρών ή του 

πεπτικού συστήματος 1,5 1,5 1,5 3,2 0,7 1,6 1,4

Άλλο πρόβλημα 4,8 4,7 4,9 4,6 4,4 4,7 5,0

84,0 85,4 82,3 88,5 89,5 87,8 75,3

13,1 11,7 14,7 10,2 8,7 8,9 20,3

Κανένα πρόβλημα υγείας*

Δεν απάντησαν*

Π
ρό

βλ
ημ

α 
υγ

εί
α
ς*

*

 
*Το ποσοστό εμφάνισης προβλημάτων υγείας αφορά στα άτομα ηλικίας 15-74 που εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν 
**Τα  ποσοστά για το πρόβλημα υγείας αφορούν στα άτομα που αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας 
 
 
 

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης προβλημάτων υγείας αφορούν στην πρωτογενή και τη 

δευτερογενή παραγωγή. Το υψηλότερο ποσοστό συναντάται στις κατασκευές (5,6%) ενώ ακολουθούν η 

γεωργία, δασοκομία και αλιεία (5,0%), και η βιομηχανία και ενέργεια (4,4%). Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό 

εμφάνισης προβλημάτων υγείας εμφανίζονται στην εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση (1,7% και 1,8%, 

αντίστοιχα). Οι επαγγελματικές ομάδες που υποφέρουν περισσότερο από προβλήματα υγείας που σχετίζονται 

με την εργασία είναι οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς, και οι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες (5,2% και 4,2% αντίστοιχα). Αντιθέτως, το χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης προβλημάτων 

υγείας εμφανίζεται στους υπαλλήλους γραφείου και στους επαγγελματίες (1,3% και 1,8%, αντίστοιχα). Τα 

ποσοστά παρουσιάζονται στο Γράφημα 3. 
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Γράφημα 3. Ποσοστό εμφάνισης προβλημάτων υγείας ανά κλάδο δραστηριότητας και επάγγελμα 
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Επάγγελμα 

2,9

2,8

3,0

1,7

1,8

2,1

2,8

2,1

5,6

4,4

5,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

ΣΥΝΟΛΟ

Άλλες υπηρεσίες

Υγεία

Εκπαίδευση

Δημόσια διοίκηση

Χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές

Ξενοδοχεία και εστίαση

Εμπόριο

Κατασκευές

Βιομηχανία, ενέργεια

Γεωργία,δασοκομία, αλιεία

Ποσοστά (%)
  

 
 
 
 
Γ. Παράγοντες στην κύρια εργασία που επηρεάζουν τη σωματική ή την ψυχική υγεία 
 
Ως πιο επικίνδυνος παράγοντας για την σωματική υγεία των απασχολουμένων αναφέρονται οι επίπονες 

στάσεις ή κινήσεις (22,2%), ενώ ως δεύτερος πιο επικίνδυνος αναφέρεται η έντονη οπτική συγκέντρωση (9,4%). 

Οι άνδρες εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένοι σε βαριά φορτία (7,9% έναντι 2,9% για τις γυναίκες), 

χημικές ουσίες, σκόνη, αναθυμιάσεις (5,7% έναντι 3,3% για τις γυναίκες) και κινδύνους  από  τη χρήση 

μηχανημάτων ή εργαλείων (6,3% έναντι 1,8% για τις γυναίκες), ενώ οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες 

σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών (8,1% έναντι 4,9% για τους άνδρες) και έντονη οπτική 

συγκέντρωση (11,2% έναντι 8,1% για τους άνδρες). Σημειώνεται, επίσης, ότι, συνολικά, το 65,3% των ατόμων 

αναφέρουν κάποιον από τους παρακάτω παράγοντες ως επικίνδυνο για τη σωματική τους υγεία, περισσότερο 

οι άνδρες (68,5%) παρά οι γυναίκες (60,9%). Τέλος, δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στις 

ηλικιακές κατηγορίες (Πίνακας 4 και Γράφημα 4).  

 
Πίνακας 4. Έκθεση σε παράγοντες που επηρεάζουν την σωματική υγεία στην κύρια εργασία κατά φύλο και ηλικία 

Άνδρες Γυναίκες 15-34 35-44 45-54 55+

65,3 68,5 60,9 64,5 65,1 64,8 67,1

Επίπονες ή κουραστικές  στάσεις ή κινήσεις 22,2 20,2 24,9 21,5 21,1 21,2 26,4

Επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών 6,3 4,9 8,1 7,1 6,1 6,3 5,5

Χειρισμός βαρέων φορτίων 5,8 7,9 2,9 5,1 6,0 5,8 6,4

Θόρυβος 0,9 1,0 0,9 1,2 0,8 1,0 0,8

Ισχυρές δονήσεις 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

Χημικές ουσίες, σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνούς ή αέρια 4,7 5,7 3,3 4,2 4,7 4,8 5,1

Έντονη οπτική συγκέντρωση 9,4 8,1 11,2 8,8 10,3 10,0 7,9

Κίνδυνος γλιστρήματος, παραπατήματος ή πτώσης 3,0 3,7 2,1 2,9 2,6 3,0 3,6

Χρήση μηχανημάτων ή εργαλείων (εκτός οχημάτων) 4,4 6,3 1,8 4,3 4,7 4,0 4,3

Χρήση οχημάτων(με εξαίρεση τη μετακίνηση από και προς 

την εργασία) 3,3 5,2 0,7 3,5 3,1 3,5 3,2

Άλλος παράγοντας κινδύνου 5,2 5,4 4,9 5,9 5,5 5,1 3,9

26,2 23,5 30,0 26,8 27,1 27,1 22,6

8,5 8,1 9,2 8,7 7,7 8,1 10,4

Εκτεθειμένοι σε ένα τουλάχιστον παράγοντα που επηρεάζει την 

σωματική υγεία
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ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

 
*Τα ποσοστά αφορούν στα άτομα που εργάζονται 
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Το 63,0% των απασχολουμένων αναφέρουν ότι εκτίθενται σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία 

και εξ αυτών, ως ο πιο επικίνδυνος παράγοντας αναφέρεται συχνότερα η εργασιακή ανασφάλεια και η μεγάλη 

πίεση χρόνου ή φόρτου εργασίας (20,9% και 19,3% του συνόλου αντίστοιχα). Αντίθετα, η βία/απειλή και οι 

παρενοχλήσεις/εκφοβισμοί αναφέρονται με σημαντικά μικρότερη συχνότητα (1,5% και 0,3%, αντίστοιχα). Τα 

αποτελέσματα διαφοροποιούνται ελαφρώς κατά φύλο ενώ η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στα 

προβλήματα με δύσκολους πελάτες, ασθενείς, μαθητές κ.λπ. (12,6% για τους άνδρες και 16,0% για τις 

γυναίκες). Όσον αφορά στην ηλικία, η συνολική έκθεση σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία είναι 

αυξημένη σε μικρότερες ηλικίες με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την εργασιακή ανασφάλεια (Πίνακας 5). 
 

Πίνακας 5. Έκθεση σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία στην κύρια εργασία κατά φύλο και ηλικία  
 

Άνδρες Γυναίκες 15-34 35-44 45-54 55+

63,0 63,3 62,5 65,1 63,9 63,4 58,2

Μεγάλη πίεση χρόνου ή φόρτου εργασίας 19,3 19,9 18,4 17,8 21,0 20,0 17,4

Βία ή απειλή βίας 1,5 1,8 1,0 1,6 1,5 1,8 0,9

Παρενοχλήσεις ή εκφοβισμό 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2

Κακή επικοινωνία ή συνεργασία στον χώρο εργασίας 2,0 1,8 2,2 1,7 2,1 2,1 1,9

Προβλήματα με  δύσκολους πελάτες, ασθενείς, μαθητές κ.λπ. 14,0 12,6 16,0 13,2 13,6 14,5 14,9

Εργασιακή ανασφάλεια 20,9 21,4 20,3 26,4 21,3 18,9 16,8

Έλλειψη αυτονομίας ή αδυναμία να επηρεάσετε τις 

εργασιακές συνθήκες ή δραστηριότητες
2,0 2,2 1,7 1,8 1,6 2,4 2,2

Άλλο παράγοντα κινδύνου 2,9 3,1 2,6 2,1 2,4 3,3 4,0

28,5 28,7 28,3 26,2 28,4 28,6 31,5

8,5 8,1 9,2 8,7 7,7 8,1 10,4

Εκτεθειμένοι σε ένα τουλάχιστον παράγοντα που επηρεάζει την ψυχική 
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Τίποτα από τα παραπάνω

Δεν απάντησαν

Ποσοστά (%)
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

 
*Τα ποσοστά αφορούν στα άτομα που εργάζονται (απασχολούμενοι) 
 

Οι κλάδοι δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την σωματική υγεία είναι η 

γεωργία, δασοκομία, αλιεία (85,6%), οι κατασκευές (77,4%) και η βιομηχανία και ενέργεια (73,9%). Οι κλάδοι 

με τη μεγαλύτερη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία είναι οι κατασκευές (67,0%), τα 

ξενοδοχεία και εστίαση (65,3%) και η υγεία (64,3%). Οι επαγγελματικές ομάδες με τη μεγαλύτερη έκθεση σε 

παράγοντες κινδύνου για τη σωματική υγεία είναι οι  γεωργοί, κτηνοτρόφοι, και αλιείς (86,5%) και οι χειριστές 

μηχανημάτων (84,4%). Οι τελευταίοι δηλώνουν, επίσης, και τα μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου και στην 

πνευματική τους υγεία (71,4%), ακολουθούμενοι από τους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές (64,7%). Τα ποσοστά παρουσιάζονται στο Γράφημα 4. 
 

Γράφημα 4. Έκθεση σε παράγοντες που επηρεάζουν την σωματική ή ψυχική υγεία κατά κλάδο δραστηριότητας και 
επάγγελμα 
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Επάγγελμα 

70,4

61,0

43,6

59,3

56,3

64,8

63,6

77,4

73,9

85,6

65,3

63,6

64,3

60,1

56,8

63,4

65,3

64,0

67,0

63,9

62,4

63,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Άλλες υπηρεσίες

Υγεία

Εκπαίδευση

Δημόσια διοίκηση

Χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές

Ξενοδοχεία και εστίαση

Εμπόριο

Κατασκευές

Βιομηχανία, ενέργεια

Γεωργία,δασοκομία, αλιεία

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστά (%)
Aντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη σωματική τους υγεία

Aντιμετωπίζουν κίνδυνο για την πνευματική τους υγεία  

49,9

49,1

59,4

57,4

63,2

86,5

79,2

84,4

80,2

63,1

65,3

62,5

61,1

63,2

59,3

64,7

62,2

63,7

71,4

63,0

52,1

63,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

Επαγγελματίες

Τεχνικοί 

Υπάλληλοι γραφείου

Παροχή υπηρεσιών, πωλητές

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς

Ειδικευμένοι τεχνίτες

Χειριστές μηχανημάτων,μονταδόροι

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστά (%)
Aντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη σωματική τους υγεία

Aντιμετωπίζουν κίνδυνο για την πνευματική τους υγεία  
 
 

 



7 

 

 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
  

Έρευνα για τα εργατικά 
ατυχήματα και προβλήματα 

υγείας που συνδέονται με την 
εργασία 

Η ειδική «Έρευνα για τα εργατικά ατυχήματα και προβλήματα υγείας που συνδέονται 
με την εργασία» διεξήχθη το Β΄ τρίμηνο 2020 μαζί με την Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού. Βασικό στόχο είχε να διερευνήσει την εμφάνιση ατυχημάτων που 
συμβαίνουν στην εργασία καθώς και τις ασθένειες που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν 
από αυτή. Επίσης συλλέχθηκαν πληροφορίες για την ύπαρξη παραγόντων στον 
εργασιακό χώρο που επηρεάζουν αρνητικά τη σωματική ή την ψυχική υγεία των 
απασχολουμένων. 
 

  
Νομικό πλαίσιο Οι προδιαγραφές της έρευνας –ο χρόνος διεξαγωγής της, οι βασικοί της στόχοι και τα 

χαρακτηριστικά που διερεύνησε– καθορίστηκαν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2018/1709  της Επιτροπής.  

  
Περίοδος αναφοράς Οι βασικές μεταβλητές της έρευνας είχαν ως περίοδο αναφοράς τους τελευταίους 12 

μήνες πριν από την εβδομάδα αναφοράς. 

  
Κάλυψη 

 
 

Ο πληθυσμός αναφοράς της τριμηνιαίας ΕΕΔ αποτελείται από όλα τα άτομα που ζουν 
σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Η ειδική «Έρευνα για τα εργατικά ατυχήματα και τα 
προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία», αφορούσε διάφορες υποομάδες 
του πληθυσμού, και συγκεκριμένα:  

• Εργατικά ατυχήματα: Άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που εργάζονται (ή είχαν 
κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά) κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας αναφοράς, ή έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 
μηνών  
• Προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία: Άτομα ηλικίας 15–74 ετών 
που εργάζονταν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς, ή έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν 
• Παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική ή ψυχική υγεία: Άτομα ηλικίας 15 ετών 
και άνω που εργάζονταν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς 

  
Ορισμοί Ατύχημα στο χώρο εργασίας: ένα διακριτό και απρόβλεπτο γεγονός ή συμβάν το 

οποίο οδηγεί σε σωματική βλάβη και συνέβη κατά την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας ή κατά το χρόνο που δαπανάται στο χώρο εργασίας. 
 
Προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία: περιλαμβάνονται όλα τα 
προβλήματα υγείας για τα οποία το άτομο θεωρεί ότι προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν 
από την εργασία (παλαιότερη ή σημερινή). 
 
Έκθεση σε παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική υγεία: συμβαίνει κατά την 
εκτέλεση κινήσεων ή αισθητηριακών λειτουργιών, που αφορούν είτε την  επαφή με 
υλικά ή την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες είτε την επίγνωση κινδύνου 
ατυχήματος, αλλά πάντα σε επίπεδο συχνότητας και έντασης όπου γίνεται αντιληπτό 
ως κίνδυνος ή έχει οδηγήσει σε προβλήματα σωματικής υγείας. 
 
Έκθεση σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία: αφορά στην υποκειμενική 
αντίληψη του ερωτώμενου ότι εκτίθεται σε παράγοντες κινδύνου στην εργασία που 
μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ψυχική του ευεξία (συμπεριλαμβανομένης της 
ψυχικής υγείας). 
 
Χώρος εργασίας: το σύνηθες περιβάλλον όπου ένα άτομο πραγματοποιεί τις 
δραστηριότητες της εργασίας του. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η τοπική 
μονάδα ή εγκατάσταση, αλλά για ορισμένους εργαζομένους που εργάζονται έξω από 
την τοπική μονάδα (π.χ. οικοδόμοι, πυροσβέστες, κ.λπ.) είναι το γενικό περιβάλλον 
όπου γίνεται συνήθως η εργασία.  
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Μεθοδολογία Τα χαρακτηριστικά της έρευνας (ατυχήματα, προβλήματα υγείας κ.λπ.) εκτιμώνται με 
την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου 
βασίζεται: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγματος, β) στο 
ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή μονάδα 
δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε περιφέρειας 
κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Η κατανομή του πληθυσμού λαμβάνει υπόψη τις 
εκτιμήσεις της Απογραφής του 2011. 
 
 

Παραπομπές  Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, μεθοδολογία) σχετικά με την έρευνα για τα 
εργατικά ατυχήματα και προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία μπορούν 
να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) . 

 
 
 
 

http://www.statistics.gr/

