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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών για τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στην
εργασία και για τις ασθένειες που συνδέονται µε αυτή. Επίσης συλλέχθηκαν πληροφορίες για
την ύπαρξη παραγόντων στον εργασιακό χώρο που επηρεάζουν αρνητικά τη σωµατική ή την
ψυχική υγεία των εργαζόµενων.
Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι:
• η εκτίµηση του πλήθους των ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας και των ηµερών
εργασίας που χάθηκαν εξ αιτίας τους καθώς και του πλήθους των ατόµων που
υποφέρουν από προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε την εργασία
• 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 κλπ) καθώς και παραγόντων που
σχετίζονται µε χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας (κλάδος δραστηριότητας, µέγεθος
επιχείρησης κλπ)
• η διερεύνηση της ύπαρξης παραγόντων στο χώρο εργασίας που µπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά τη σωµατική ή την ψυχική υγεία των εργαζόµενων
• η ανάλυση της εξέλιξης των παραπάνω µεγεθών από το 2007, λαµβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας που διεξήχθη εκείνο το έτος

Α. Ατυχήµατα στο χώρo εργασίας τους τελευταίους 12 µήνες
Από το σύνολο των ατόµων που εργάζονται κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας αναφοράς, ή
είχαν εργαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών (3.933.317), εκτιµάται ότι 68.850
άτοµα (1,8%), είχαν τουλάχιστον ένα ατύχηµα στο χώρο εργασίας τους τελευταίους 12 µήνες.
Το ποσοστό των ατυχηµάτων φαίνεται να είναι υψηλότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες
(2,4% και 0,9%), αντίστοιχα. Επίσης, το 11,3% των ατυχηµάτων είναι τροχαία, τα οποία
επίσης αφορούν συχνότερα τους άνδρες παρά τις γυναίκες (βλ Πίνακα 1).
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Πίνακας 1. Πλήθος ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους τελευταίους 12
µήνες κατά φύλο

Περίπου οι µισές περιπτώσεις (47%) των ατυχηµάτων οδήγησαν σε απώλεια το πολύ µίας
ηµέρας εργασίας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η πλειονότητα (41,7%) αφορά
απώλεια εργάσιµων ηµερών από δύο ηµέρες έως δύο εβδοµάδες, ενώ περίπου το 10%
περιλαµβάνει πιο σοβαρές περιπτώσεις ατυχηµάτων, οι οποίες κατέληξαν σε απώλεια
εργάσιµων ηµερών για περισσότερο από δύο εβδοµάδες. Επίσης, είναι προφανές ότι η
απώλεια εργάσιµων ηµερών είναι συχνότερη για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες (βλ
Πίνακα 2).
Πίνακας 2. ∆ιάρκεια απουσίας των εργαζόµενων τους τελευταίους 12 µήνες κατά φύλο

Η επαγγελµατική οµάδα µε το υψηλότερο ποσοστό των ατυχηµάτων στην εργασία είναι οι
«Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» (4,9%), ακολουθούµενη από
τους «Χειριστές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού και
συναρµολογητές» (3,2%). Η πλειονότητα των ατυχηµάτων σε αυτές τις οµάδες οδήγησε σε
απώλεια ηµερών εργασίας για δύο ηµέρες ή περισσότερο. Αντίθετα, οι επαγγελµατικές
οµάδες µε τα χαµηλότερα ποσοστά των ατυχηµάτων είναι οι «Επαγγελµατίες», καθώς και οι
«Υπάλληλοι γραφείου». Τέλος, τα «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» δεν έχουν
µόνο χαµηλό ποσοστό ατυχηµάτων (1,1%), αλλά και στη µεγάλη πλειονότητά τους (79,1%)
αυτά τα ατυχήµατα δεν οδηγούν σε απώλεια εργάσιµων ηµερών (βλ Πίνακα 3).
Πίνακας 3. Ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας και διάρκεια απουσίας κατά
κατηγορίες επαγγελµάτων

Β. Προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε την εργασία τους τελευταίους 12
µήνες
Από το σύνολο των ατόµων που εργάζονται ή είχαν εργαστεί κάποια περίοδο στο παρελθόν
(7.083.877) εκτιµάται ότι 605.392 άτοµα (8,5%) αντιµετώπισαν τους τελευταίους 12 µήνες
προβλήµατα υγείας που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία. Τα πιο κοινά
προβλήµατα υγείας αφορούν τα οστά, τις αρθρώσεις ή τους µυς, και επηρεάζουν τα άνω, τα
κάτω άκρα και κυρίως τη µέση (14,0%, 18,6% και 26,7% , αντίστοιχα, όσων ανέφεραν
πρόβληµα υγείας). Το δεύτερο πιο κοινό είδος προβλήµατος υγείας αφορά την καρδιά ή το
κυκλοφορικό σύστηµα γενικότερα (13%). Ακολουθούν το «Στρες, κατάθλιψη ή άγχος» και τα
αναπνευστικά προβλήµατα / πνευµόνων (6,8% και 6,3%). Τα υπόλοιπα είδη προβληµάτων
βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα που κυµαίνονται από 4,3% (στοµάχι, συκώτι, κλπ) σε
0,6% (ακοή), ενώ το 3,4% των ερωτώµενων αναφέρει άλλα είδη προβληµάτων. Τέλος,
προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε την εργασία εµφανίζονται σχεδόν στο ίδιο βαθµό σε
άνδρες και γυναίκες. Πάντως, οι γυναίκες εµφανίζονται να δηλώνουν συχνότερα προβλήµατα
στα άκρα ενώ οι άνδρες προβλήµατα του κυκλοφορικού (βλ Πίνακα 4).

Πίνακας 4. Εµφάνιση προβλήµατος υγείας που σχετίζεται µε την εργασία τους
τελευταίους 12 µήνες κατά είδος προβλήµατος και φύλο

Οι επαγγελµατικές οµάδες που υποφέρουν περισσότερο από προβλήµατα υγείας που
σχετίζονται µε την εργασία είναι οι «Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα» , οι «Χειριστές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού
και συναρµολόγησης» καθώς και οι «Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
µικροεπαγγελµατίες» (9,2%, 8,8% και 8,3% αντίστοιχα). Αντιθέτως, το χαµηλότερο ποσοστό
εµφάνισης προβληµάτων υγείας εµφανίζεται στους «Επαγγελµατίες» και τους «Υπαλλήλους
γραφείου» (4,3 και 4,2% αντίστοιχα, βλ Πίνακα 5).

Πίνακας 5. Εµφάνιση προβλήµατος υγείας που σχετίζεται µε την εργασία τους
τελευταίους 12 µήνες κατά οµάδες επαγγελµάτων

Γ. Παράγοντες στην κύρια εργασία που επηρεάζουν τη σωµατική ή την ψυχική
υγεία
Τα άτοµα που είχαν εργασία κατά την εβδοµάδα αναφοράς ερωτήθηκαν για την ύπαρξη ή όχι
στο χώρο εργασίας ορισµένων παραγόντων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη σωµατική
ή την ψυχική τους υγεία. Σε ότι αφορά τη σωµατική υγεία, από το εκτιµώµενο πλήθος των
3.535.005 εργαζόµενων, ο παράγοντας που αναφέρθηκε συχνότερα ως o πιο επικίνδυνος
ήταν οι δύσκολες στάσεις ή κινήσεις (14,6%). Οι άνδρες εµφανίζονται περισσότερο
εκτεθειµένοι σε δύσκολες στάσεις / κινήσεις , βαριά φορτία, χηµικές ουσίες/σκόνη/
αναθυµιάσεις και κίνδυνο ατυχηµάτων, ενώ οι γυναίκες σε δύσκολες στάσεις / κινήσεις και
έντονη οπτική συγκέντρωση. Σηµειώνεται επίσης ότι, συνολικά, σχεδόν τα µισά άτοµα
ανέφεραν κάποιον από τους παρακάτω παράγοντες ως επικίνδυνο για τη σωµατική τους
υγεία, περισσότερο οι άνδρες παρά οι γυναίκες (βλ Πίνακα 6).
Πίνακας 6. Πιο επικίνδυνοι παράγοντες για τη σωµατική υγεία στην κύρια εργασία
κατά φύλο

Επιπλέον, περίπου τρία στα δέκα άτοµα αναφέρουν ότι εκτίθενται σε παράγοντες που
επηρεάζουν την ψυχική υγεία ενώ αυτός που αναφέρεται συχνότερα ως o πιο επικίνδυνος
είναι η µεγάλη πίεση χρόνου ή φόρτου εργασίας (27,9% του συνόλου). Αντίθετα, η βία/ απειλή
και οι παρενοχλήσεις/ εκφοβισµοί αναφέρονται µε σηµαντικά µικρότερη συχνότητα
(δηλώθηκαν από το 2%, το πολύ, των ερωτηθέντων). Τα αποτελέσµατα διαφοροποιούνται
ελαφρά όσον αφορά το φύλο αφού οι άνδρες εµφανίζονται λίγο πιο εκτεθειµένοι από τις
γυναίκες, όσον αφορά την πίεση χρόνου/ φόρτου αλλά και τη βία/ απειλή (βλ Πίνακα 7).

Πίνακας 7. Πιο επικίνδυνοι παράγοντες για την ψυχική υγεία στην κύρια εργασία κατά
φύλο

∆. Σύγκριση µε την ειδική έρευνα του 2007
Τα αποτελέσµατα της έρευνας συγκρίνονται µε αυτά της αντίστοιχης έρευνας του 2007. Τα
τελευταία έχουν αναθεωρηθεί σύµφωνα µε την πρόσφατη αναθεώρηση του πληθυσµού, µε
βάση την απογραφή του 2011, και την αντίστοιχη αναπροσαρµογή των συντελεστών
1
στάθµισης της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού .
•

Το ποσοστό ατυχήµατος στο χώρο εργασίας εµφανίζεται σχεδόν αµετάβλητο, αφού
κυµαίνεται γύρω στο 1,8% και για τα δύο έτη, 2007 και 2013. Ωστόσο, η διάρκεια
απουσίας των εργαζόµενων παρουσιάζεται γενικά µειωµένη το 2013. Κυρίως
παρατηρείται ότι οι απουσίες, έστω και µίας ηµέρας, είναι λιγότερο συχνές για τους
εργαζόµενους, αφού το ποσοστό που δηλώνει ότι επέστρεψε στην εργασία του την ίδια
ηµέρα είναι 40,6% το 2013 έναντι 23,3% το 2007 .

Γράφηµα 1. Ποσοστό ατυχηµάτων και διάρκεια απουσίας των εργαζόµενων, 2007 και
2013

• Το ποσοστό αναφοράς προβληµάτων ασθένειας που σχετίζονται µε την εργασία
παραµένει επίσης σταθερό . Όσον αφορά το είδος του προβλήµατος, δεν παρατηρούνται
µεγάλες αλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι προβλήµατα στα άνω ή κάτω άκρα
αναφέρονται ελαφρά περισσότερο το 2013 από το 2007 ενώ το αντίστροφο συµβαίνει για
τα προβλήµατα της µέσης. Επίσης, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε στρες, κατάθλιψη
1

Για την αναθεώρηση των πληθυσµιακών εκτιµήσεων βάσει της απογραφής 2011, βλ.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO01_DT_Q
Q_01_2014_01_F_GR.pdf

ή άγχος εµφανίζονται αυξηµένα το 2013 από το 2007 ενώ το αντίθετο παρατηρείται στις
λοιµώξεις.
Γράφηµα 2. Ποσοστό προβληµάτων υγείας και είδος προβλήµατος υγείας, 2007 και
2013

•

Τέλος, παρατηρούνται αλλαγές τόσο στους παράγοντες που επηρεάζουν τη
σωµατική όσο και σε αυτούς που επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Καταρχήν τα
συνολικά ποσοστά αναφοράς παρουσιάζονται αυξηµένα το 2013, ιδιαίτερα για τη
δεύτερη κατηγορία παραγόντων. Επιπλέον, όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το
ποσοστό χειρισµού βαρέων φορτίων, δύσκολων στάσεων/κινήσεωναυξήθηκε
σηµαντικά από το 2007 στο 2013 ενώ, αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις παράγοντες
παρουσίασαν µείωση. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία παρατηρείται ότι αυξήθηκε
σηµαντικά η επιβάρυνση από υψηλό φόρτο εργασίας / πίεση χρόνου από το 2007
στο 2013 ενώ επίσης οι υπόλοιποι παράγοντες παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση.

Γράφηµα 3. Οι πιο επικίνδυνοι παράγοντες για τη σωµατική ή ψυχική υγεία στο χώρο
εργασίας, 2007 και 2013
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Η ειδική «Έρευνα για τα εργατικά ατυχήµατα και προβλήµατα υγείας που
συνδέονται µε την εργασία» διεξήχθη το Β΄ τρίµηνο 2013 µαζί µε την Έρευνα
Εργατικού ∆υναµικού. 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 εργαζόµενων.

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.
220/16-3-2010 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 ΕΕ∆ 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 και άνω
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.
Μεγάλη πίεση χρόνου ή φόρτου εργασίας: απαιτήσεις που αφορούν είτε τη
στιγµή κατά την οποία ή όταν η εργασία πρέπει να εκτελεστεί ή απαιτήσεις σχετικά
µε την ποσότητα της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί και τα αιτήµατα αυτά είναι
πέρα από τις ικανότητες και τους πόρους του προσώπου.
Βία και η απειλή βίας: σωµατική βία που χρησιµοποιείται από άλλο άτοµο ή
οµάδα που οδηγεί σε σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη. Περιλαµβάνονται
τόσο οι πραγµατικές εµπειρίες τέτοιων ενεργειών όσο και το αίσθηµα της απειλής
αυτών.
Παρενόχληση και εκφοβισµός: σκόπιµη πράξη που γίνεται από άλλο άτοµο ή
οµάδα και που µπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής,
ηθικής ή κοινωνικής εξέλιξης του θύµατος.
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, κλπ) είναι το γενικό
περιβάλλον όπου γίνεται συνήθως η εργασία.

Μεθοδολογία

Τα χαρακτηριστικά της έρευνας (ατυχήµατα, προβλήµατα υγείας κλπ) 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.

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
ΕΛ.ΣΤΑΤ,
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0102 .

