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Πεξίιεςε 

Ζ απαζρφιεζε θαη ε αλεξγία είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ ηε ζεκεξηλή επνρή.  ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε ζλεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο απηήο ζα γίλεη ρξήζε ζηνηρείσλ απφ 

ην δεχηεξν θχκα ηεο έξεπλαο SHARE πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007, ελψ ζα 

ιεθζνχλ ππ’ φςηλ νη ζάλαηνη πνπ ζπλέβεζαλ κέζα ζηα επφκελα 8 έηε(κέρξη ην 6
ν
 

θχκα, 2015).  

ην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο απαζρφιεζεο/ αλεξγίαο θαη ηεο 

ζλεζηκφηεηαο/ λνζεξφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα θαη νη ηάζεηο ηνπο θαηά 

θχιν θαη ειηθηαθή νκάδα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ απφ ηελ έξεπλα SHARE, θαζψο θαη 

ηελ πεξηγξαθηθή ηνπο αλάιπζε. Γίλεηαη κηα πξψηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ 

ηεο ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κεηαβιεηέο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη κεηαβιεηέο 

απαζρφιεζεο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο θαη  νη κέζνδνη επάξθεηαο ελφο ινγηζηηθνχ κνληέινπ. Δπηπιένλ, 

αλαπηχζζνληαη κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ ζηε ζλεζηκφηεηα. 

Σέινο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, επηβεβαηψζεθε ε 

επίδξαζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε ζλεζηκφηεηα. Όζνη απαζρνινχληαη θαίλεηαη λα έρνπλ 

κηθξφηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζε ζρέζε κε φζνπο δελ εξγάδνληαη 

(ζπληαμηνχρνη, λνηθνθπξέο, κφληκα αζζελείο ή αλάπεξνη, άλεξγνη). Παξάιιεια, 

ηδηαίηεξε ζεκαζία παξνπζηάδεη θαη ην είδνο επαγγέικαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 

ζλεζηκφηεηα, θαζψο, φζν πην επηθίλδπλν ην επάγγεικα(π.ρ. εηδηθέο δπλάκεηο), ηφζν 

πςειφηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ.  
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Abstract  

Employment and unemployment are among the most important issues in people's 

lives today. In this thesis, the impact of employment on mortality in Greece and in 

European countries is explored. This study uses data from the second wave of the 

SHARE survey conducted in 2007, taking into account the deaths that occurred within 

the next 8 years (up to the 6th wave, 2015).  

The first chapter analyzes the definitions of employment / unemployment and 

mortality / morbidity and presents their levels and trends by gender and age group in 

European countries. The second chapter includes the presentation of the variables of 

interest from the SHARE survey and a descriptive analysis. A first investigation of the 

differences in mortality in relation to demographic, socioeconomic, physical and 

mental health variables and employment is being conducted. The third chapter 

presents the method of Logistic Regression and the methods of assessing the validity 

of a Logistic Regression Model. In addition, Logistic Regression models are 

developed to study the impact of employment and other factors on mortality. 

Finally, the final chapter presents the main conclusions drawn from the data 

analysis. In particular, the impact of employment on mortality has been confirmed. 

Those who are employed seem to have a lower relative probability of death than those 

who are not working (retired, homemakers, permanently sick or disabled, 

unemployed). At the same time, the type of occupation is of particular importance in 

relation to mortality, as the more risky a profession is (eg special forces), the higher is 

the likelihood of death. 
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Κεθάιαην 1 

 

 Δηζαγσγή 

 

1.1 Απαζρόιεζε θαη αλεξγία 

 

Ζ απαζρφιεζε θαη ε αλεξγία είλαη δχν θαηαζηάζεηο αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο. 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ε απαζρφιεζε θαη ην 

θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο, ηα είδε ηνπο, ηα επίπεδα θαη νη ηάζεηο ηνπο ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο θαηά θχιν θαη ειηθία. 

 

1.1.1 Οξηζκνί 

Απαζρόιεζε ζεσξείηαη ε κηζζσηή εξγαζία, δειαδή ε ζχκβαζε κεηαμχ δπν 

αληηζπκβαιινκέλσλ, ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδφκελνπ. Ο εξγαδφκελνο (ή 

αιιηψο κηζζσηήο) έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη δηάζεζε ελφο πξντφληνο. Οη ππεξεζίεο απηέο ηνπ εξγαδφκελνπ 

κπνξεί λα είλαη είηε ρεηξσλαθηηθέο (ζσκαηηθέο) είηε πλεπκαηηθέο (δηαλνεηηθέο) ή 

θαη ζπλδπαζκφο απηψλ. Ο εξγνδφηεο (ή αιιηψο εθκηζζσηήο) είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ ηίκεκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ 

εξγαδφκελν, ν νπνίνο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ 

εξγνδφηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο είλαη αδήισηνο, δειαδή δελ έρεη 

θαηαγξαθεί επηζήκσο, ηφηε αζθεί καχξε εξγαζία θαη δελ θαηαγξάθεηαη 

επηζήκσο σο απαζρνινχκελνο. 

Σν εξγαηηθό δπλακηθό κηαο ρψξαο απνηειεί ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ 

πιεζπζκφ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, δειαδή 

απηνχο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Ο κε-νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο 

πεξηιακβάλεη ηα άηνκα ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ζπληαμηνχρνη, 

αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά, αζζελνχλ ζνβαξά θαη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ, ή 

δελ ςάρλνπλ εξγαζία, δειαδή δελ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ (άεξγνη). 



14 
 

Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat), αιιά 

θαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθή Αξρήο(ΔΛΣΑΣ, 2015),νξίδεη σο 

απαζρνινχκελνπο ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, ηα νπνία, ηελ εβδνκάδα 

αλαθνξάο είηε εξγάζηεθαλ έζησ θαη κφλν κία ψξα εβδνκαδηαίσο έλαληη ακνηβήο 

ή θέξδνπο, είηε εξγάζηεθαλ έλαληη νηθνγελεηαθνχ νθέινπο ρσξίο ακνηβή. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ δελ εξγάζηεθαλ αιιά είραλ κηα εξγαζία ή 

επηρείξεζε απφ ηελ νπνία απνπζίαδαλ πξνζσξηλά, γηα παξάδεηγκα ιφγσ θάπνηαο 

αζζέλεηαο, άδεηαο, εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. Ζ εξγάζηκε 

ειηθία ζεσξείηαη ε ειηθία κεηαμχ 15 θαη 64 εηψλ, ελψ ζηελ Ηζπαλία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηείηαη ε ειηθία κεηαμχ 16 θαη 64 εηψλ. 

Ζ απαζρόιεζε κπνξεί λα κεηξεζεί σο ην πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (E) ζε αλαινγία κε ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (L) κηαο 

ρψξαο. Γειαδή, ΠνζνζηφΑπαζρφιεζεο =
ΑξηζκφοΔξγαδνκέλσλ  E 

χλνινΔξγαηηθνχΓπλακηθνχ  L 
× 100. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε απαζρφιεζεο θαη απαζρνινχκελνη. Μεξηθά είδε 

είλαη: 

 Απηναπαζρνινχκελνη κε πξνζσπηθφ θαη ρσξίο πξνζσπηθφ: πξφθεηηαη γηα 

ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζή ηνπο ή σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο (π.ρ. ηαηξνί, δηθεγφξνη, θνξνηερληθνί, πδξαπιηθνί, 

ειεθηξνιφγνη θ.α.) θαη απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν ή αληίζηνηρα 

δελ απαζρνινχλ θαλέλα άηνκν. 

 πκβνεζνχληα κέιε νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο: ηα άηνκα πνπ βνεζνχλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ππφ ηνλ φξν φηη δελ 

ιακβάλνπλ κηζζφ, δειαδή δελ ζεσξνχληαη κηζζσηνί. 

 Μηζζσηνί: είλαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα 

θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε έλαλ εξγνδφηε έλαληη ζπκθσλεκέλνπ 

κηζζνχ, εκεξνκηζζίνπ, κε πνζνζηά, ακνηβψλ εθάπαμ θαηαβνιήο, 

πιεξσκήο αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ή ην είδνο. 

 Πιήξεο θαη κεξηθή απαζρφιεζε: ε ζχκβαζε πιήξνπο απαζρφιεζεο 

αλαθέξεηαη ζε εξγαζία κε πιήξεο σξάξην (ζπλήζσο 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, 8 ψξεο ηελ εκέξα) θαη γηα φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο, φπσο αλαθέξνληαη ζηε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 

Αληίζηνηρα, κεξηθήο απαζρφιεζεο ζπκβάζεηο είλαη απηέο, πνπ νη ψξεο 
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εξγαζίαο είλαη ιηγφηεξεο απφ ην θαλνληθφ εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο ππνινγηζκέλεο ζε 

εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, δεθαπελζήκεξε ή κεληαία βάζε.(πεγήEURES, 

Δπξσπατθή πχιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα) 

 Απαζρφιεζε νξηζκέλνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ: ε απαζρφιεζε νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ζεσξείηαη φηαλ ζπκθσλεζεί ξεηψο ή ζησπεξψο νξηζκέλε 

δηάξθεηα ρξφλνπ εξγαζίαο, ή κέρξη ηελ επέιεπζε νξηζκέλνπ γεγνλφηνο 

(ι.ρ. επηζηξνθή ππαιιήινπ πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί πξνζσξηλά) ή 

πξνθχπηεη πξνθαλψο απηή απφ ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ 

νπνία πξνζιήθζεθε ν εξγαδφκελνο (επνρηαθή εξγαζία). Γειαδή, 

απνηειεί ζπκθσλία ξεηψο ή ζησπεξψο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ 

ιήμεο ηεο εξγαζίαο. Ζ απαζρφιεζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ππάξρεη φηαλ δελ 

θαζνξίδεηαη ή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θαη δελ ζπλεπάγεηαη απφ ην είδνο θαη 

ην ζθνπφ απηήο.(πεγήEURES, Δπξσπατθή πχιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα) 

 Απαζρνινχκελνη κε δεχηεξε εξγαζία: ζεσξνχληαη ηα άηνκα κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο ηαπηφρξνλα. (Eurostat, 2019) 

Ζ εξγαζία πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο σθέιεηεο ζε 

αηνκηθφ θαη ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Σν ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν πνπ 

νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηελ εξγαζία είλαη ην ρξήκα θαη ε εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ 

ηνπ αλαγθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαβίσζή ηνπ (γηα παξάδεηγκα ε ηξνθή, ε 

έλδπζε, ε θαηνηθία, ε δηαζθέδαζε, ε ςπραγσγία θ.α.). Ζ εξγαζία, ινηπφλ, 

απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα. Όκσο, ε εξγαζία εθηφο απφ ηα ρξήκαηα πξνζθέξεη 

ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ επραξίζηεζε κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία 

κε άιια άηνκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ έκθπηε θνηλσληθή ηνπ θχζε. πλεηζθέξεη, 

δειαδή, ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαζψο θέξλεη πην θνληά 

ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο καζαίλεη λα απνδέρνληαη ην ζπλάλζξσπφ ηνπο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε απηφλ θαη ηνπο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ν έλαο ηελ αλάγθε 

ηνπ άιινπ. Έηζη, αλαπηχζζνληαη θνηλσληθά αηζζήκαηα φπσο απηά ηεο θηιίαο, ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο αιιεινυπνζηήξημεο. πλεπψο, ε εξγαζία ζπληειεί ζηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. 

Μέζσ ηεο εξγαζίαο δηεπξχλνληαη νη γλσζηηθνί νξίδνληεο ησλ αηφκσλ, 

νμχλεηαη ε θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, αλαπηχζζεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ε 
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δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, γηαηί απηή ελζαξξχλεη ηνλ πλεπκαηηζκφ θαη ην ζηνραζκφ. 

Δπηπιένλ, ε εξγαζία απνηειεί έλα ζεκειηψδεο δηθαίσκα πνπ εμπςψλεη ςπρηθά 

θαη θνηλσληθά ηνλ άλζξσπν θαη ζπκβάιιεη ζην ρηίζηκν ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. Ο εξγαδφκελνο επαηζζεηνπνηείηαη θαη εμεπγελίδεηαη 

εζσηεξηθά θαη ληψζεη ςπρηθή ηθαλνπνίεζε αθνχ ζα έρεη θέξεη ζε πέξαο κηα 

εξγαζία πνπ ηνπ έρεη δεηεζεί, γηαηί πηζηεχεη φηη κέζσ απηήο εθπιεξψλεηαη ν 

ζθνπφο ηνπ, δειαδή ε έθθξαζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Μηα δνπιεηά 

πνπ ελδηαθέξεη έλα άηνκν κπνξεί λα ην γεκίζεη κε ψξεο αηειείσηεο 

απαζρφιεζεο, ζηηο νπνίεο ληψζεη ρξήζηκνο. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θνξέο πνπ ζα 

ληψζεη άγρνο, φκσο αθφκα θαη απηφ ην άγρνο ηνλ θάλεη πην δσληαλφ. 

πλεπψο, κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

θαη ην γεγνλφο φηη απηή απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε. Ζ 

απαζρφιεζε, εθηφο απφ κέζν απφθηεζεο πιηθψλ αγαζψλ, είλαη παξάιιεια θαη 

κέζν ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, αμηνπνίεζεο ησλ θιίζεσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπ θνηλσληθήο θαηάηαμεο θαη αλφδνπ. (Κακηληψηε, 1995) 

ε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο απαζρφιεζεο «έξρεηαη» ην θαηλφκελν ηεο 

αλεξγίαο, φπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο 

παξαηεξείηαη αληίζηνηρα κείσζε ή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Αλεξγία είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλα άηνκν, πνπ, ελψ είλαη ηθαλφ, 

πξφζπκν θαη δηαζέζηκν λα εξγαζζεί, δελ κπνξεί λα βξεη εξγαζία. Γειαδή, 

ππάξρνπλ άηνκα πνπ είλαη πξφζπκα λα εξγαζηνχλ αιιά δελ ππάξρνπλ νη 

αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα λα θαιπθζνχλ. Σα άηνκα, ηα νπνία είλαη ρσξίο 

εξγαζία θαη ζπνπδάδνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε θχθινπο θαηάξηηζεο δελ ζεσξνχληαη 

άλεξγα, παξά κφλν εάλ είλαη δηαζέζηκα γηα εξγαζία θαη ζε αλαδήηεζε απηήο.  Ζ 

αλεξγία εκθαλίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε επνρή ή θνηλσλία είηε ζε κεγαιχηεξν είηε 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη πιήηηεη ηηο αλίζρπξεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην I.L.O. (Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛΣΑΣ), σο άλεξγνη νξίδνληαη ηα άηνκα άλσ ησλ 14 εηψλ πνπ δελ 

ζπνπδάδνπλ θαη πνπ θαηά ηελ εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο, δελ εξγάζηεθαλ θαζφινπ, νχηε είραλ κηα θαλνληθή εξγαζία σο 

κηζζσηνί (κε κηζζφ ή εκεξνκίζζην, πνπ λα ηελ αλαιάβνπλ ακέζσο), ελψ 
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αλαδεηνχζαλ εξγαζία θαη ήηαλ έηνηκα λα εξγαζζνχλ ηελ επφκελε εβδνκάδα. Σνλ 

νξηζκφ ηνπ ILO ρξεζηκνπνηεί θαη ε Eurostat εμεηδηθεχνληάο ηνλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat), νξίδνληαη σο άλεξγνη ηα άηνκα ειηθίαο 15 έσο 

74 εηψλ, ηα νπνία ήηαλ ρσξίο εξγαζία ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο, ήηαλ άκεζα 

δηαζέζηκα γηα εξγαζία θαη είηε αλαδεηνχζαλ ελεξγά εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο, είηε είραλ βξεη κηα εξγαζία πνπ ζα αλαιάβνπλ κέζα ζηνπο 

επφκελνπο ηξεηο κήλεο ην πνιχ. Αλεξγία, δειαδή, δελ ζεκαίλεη απνπζία 

εξγαζίαο, αιιά απνπζία ακεηβφκελεο εξγαζίαο.  

Γηα ηελ αλεξγία ππάξρνπλ δχν κέζνδνη θαηαγξαθήο ηεο. Ζ πξψηε κέζνδνο 

είλαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ, θαη απνηειεί ηελ εγγεγξακκέλε αλεξγία, θαη ε δεχηεξε κέζνδνο είλαη 

κέζσ ηεο εηήζηαο ή δηεηνχο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο(ΔΛΣΑΣ). Οη κέζνδνη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ αχμεζεο ή κείσζεο ηεο 

αλεξγίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ νη έξεπλεο 

δεκνζθφπεζεο ηνπ πιεζπζκνχ (ι.ρ. γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εξεπλά ε Eurostat) θαη ε εγγξαθή ησλ αηηνχλησλ εξγαζία απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

νξγαληζκνχο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε αλεξγία κπνξεί λα κεηξεζεί σο έλα πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλέξγσλ (U) πξνο ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (L) κηαο ρψξαο. 

Γειαδή,Ποσοστό Ανεργίας =
Αριθμός  Ανέργων  𝑈 

ΣύνολοΕργατικούΔυναμικού  L 
× 100. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη κεηαβνιέο ζην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ελδέρεηαη 

λα νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, φπσο ζην φηη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ 

παξακέλεη ζηαζεξφο αιιά λα έρεη απμεζεί ε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο κε 

απνηέιεζκα λα απμεζεί ην πνζνζηφ ζε εηήζηα βάζε ή, αληηζέησο, λα έρεη κεησζεί 

ε δηάξθεηα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Δπηπιένλ, κπνξεί ν 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ λα είλαη απμεκέλνο εμαηηίαο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ 

απνιχζεσλ ή κείσζεο ησλ πξνζιήςεσλ ή αθφκε θαη ιφγσ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε 

αθξηβήο κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο είλαη δχζθνιε θαη ζπλήζσο ην 

πνζνζηφ είλαη ππνεθηηκεκέλν, θαη γηα απηφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη 



18 
 

κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη κεζφδσλ, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη νξηζκνί ηνπ Γηεζλνχο  Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο(ILO) 

ηνπ ΟΖΔ θαη νη δείθηεο ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Eurostat). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλεξγίαο, πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ θάζε 

ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο. Σα θπξηφηεξα είδε ηεο αλεξγίαο είλαη:  

 Φπζηνινγηθή αλεξγία ή αλεξγία ηξηβήο: ππάξρεη πάληνηε ζε θάζε 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αθνχ θάζε ζηηγκή θαηαγξάθεηαη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ εξγαηψλ νη νπνίνη ρξεηάδνληαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 

λα αλαδεηήζνπλ κία θαηλνχξγηα απαζρφιεζε φηαλ εγθαηαιείςνπλ ηελ 

παιηά. Απνηειεί ην ειάρηζην επίπεδν αλεξγίαο πνπ δελ κπνξεί λα 

κεησζεί ζε κηα δπλακηθή θνηλσλία, θαζψο, αθφκε θαη αλ ε νηθνλνκία 

είλαη ζε πιήξε απαζρφιεζε, θάπνηνη ζα απνρσξνχλ απφ ηηο ζέζεηο 

ηνπο, θάπνηνη θνηηεηέο ζα ςάρλνπλ γηα εξγαζία κεηά ηελ απνθνίηεζή 

ηνπο, θάπνηνη γνλείο ζα επαλεληάζζνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη 

θάπνηνη ζα ζέινπλ κηα θαιχηεξε/δηαθνξεηηθή εξγαζία. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αηφκνπ ε αλεξγία απηή ζεσξείηαη πξνζσξηλή, ελψ γηα ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο έρεη κφληκν ραξαθηήξα.( εγθπθινπαίδεηα δνκή 

θαη επξεηήξην νηθνλνκηθψλ φξσλ)  

 Δπνρηαθή αλεξγία: είλαη απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ θαη ζε 

βαζκφ αξθεηά ζηαζεξφ. Ζ επνρηαθή αλεξγία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ κνξθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ 

ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ θαη ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηα πνπ εκθαλίδνπλ επνρηθή αλεξγία είλαη 

ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, ε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, νη 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, νη γεσξγνί, νη αλζξαθσξχρνη, νη βηνκεραλίεο 

εηδψλ έλδπζεο θ.α.  

 Κπθιηθή αλεξγία: είλαη ε αλεξγία ιφγσ ηεο ειιηπνχο δήηεζεο γηα 

πξντφληα, πνπ πξνθαιεί κεησκέλε δήηεζε γηα εξγαζία. Δπεξεάδεηαη 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ θχθιν θαη εκθαλίδεηαη ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο, δειαδή ζηελ θαζνδηθή πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. 
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 Γηαξζξσηηθή αλεξγία: νθείιεηαη ζηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην 

είδνο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο. Γειαδή, νη 

εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ νη άλεξγνη δελ 

αληηζηνηρνχλ κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχλ νη 

εξγνδφηεο γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ δηαξζξσηηθή 

αλεξγία εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη ζην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα, φπσο κεηαβνιέο ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ, 

ηερλνινγηθέο ή νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ή 

κεηαβνιέο γεσγξαθηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο. 

 Σερλνινγηθή αλεξγία: νθείιεηαη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ παξαγσγηθψλ 

κεζφδσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ απαμίσζε νξηζκέλσλ 

επαγγεικάησλ, εηδηθνηήησλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, είηε επεηδή 

αληηθαζηζηνχλ ηνλ άλζξσπν κε κεραλή είηε επεηδή θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη εηδίθεπζε. 

Γηαθξίλνληαη θαη άιιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο αλεξγίαο κε βάζε ηα 

θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά, ειηθηαθά ή άιια ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. λεαληθή αλεξγία, 

γπλαηθεία αλεξγία θ.α.), φκσο νη  παξαπάλσ θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη 

νη θπξηφηεξεο. Χζηφζν ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζην ρξφλν δηάξθεηαο 

ηεο αλεξγίαο, πνπ απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν απηήο θαη έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ηφζν γηα ηνπο αλέξγνπο φζν θαη γηα ηηο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζήο ηεο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 Βξαρπρξφληα αλεξγία: έρεη δηάξθεηα απφ 1 έσο 6 κήλεο. 

 Αλεξγία κέζεο δηάξθεηαο: πνπ αληηκεησπίδνπλ φζα άηνκα δελ 

κπνξνχλ λα βξνπλ απαζρφιεζε ζε δηάζηεκα 6 έσο 12 κελψλ απφ ηελ 

εκέξα απνρψξεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπο. 

 Μαθξνρξφληα ή Υξφληα αλεξγία: θαηά ηελ νπνία ν άλεξγνο βξίζθεηαη 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 12 κελψλ ρσξίο εξγαζία θαη είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηηο θαηαζηάζεηο αλέξγσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

απαζρφιεζεο (π.ρ. γηα ηελ Διιάδα ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ.). 

 Μεγάιε καθξνρξφληα αλεξγία: ηα άηνκα είλαη άλεξγα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2 εηψλ θαη άλσ. (Γεδνπζφπνπινο, 2000) 
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Σν πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ηφζν ζε 

αηνκηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Αλ ην πνζνζηφ είλαη πςειφ 

ηφηε γίλεηαη απηφκαηα θαηαλνεηφ φηη δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα πξψηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλέξγνπο θαη έπεηηα ζε φιε ηελ 

νηθνλνκία, γηαηί έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη εηζφδεκα λα δηαζέζεη ζηελ 

αγνξά. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 3% 

ζεσξείηαη αλεζπρεηηθφ ζεκάδη, γηαηί παξάγεηαη ιηγφηεξν απφ ην κέγηζην δπλαηφ 

πξντφλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη νδεγεί ζε απψιεηα πξντφληνο θαη εηζνδήκαηνο 

κε απνηέιεζκα ηελ ππνθαηαλάισζε θαη ππνεπέλδπζε, δειαδή ηελ ζπξξίθλσζε 

ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο 

νηθνλνκίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην θνηλσληθφ απηφ θφζηνο επηθέξεη ππνβάζκηζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο νιφθιεξεο ηεο ρψξαο. 

ε αηνκηθφ επίπεδν, ε αλεξγία επηθέξεη νηθνλνκηθή εμαζιίσζε θαζψο ζηεξεί 

ζην άηνκν ηα έζνδα πνπ ηνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζή ηνπ θαη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε αλεξγία πνπ 

πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ κπαίλνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηνπο θαζηζηά ζε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο. Αδπλαηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν νη νηθνγελεηάξρεο λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα αλεθηφ επίπεδν δηαβίσζεο ζηα παηδηά ηνπο θαη νη λένη 

αδπλαηνχλ λα επηηχρνπλ ηελ νηθνλνκηθή απηνλνκία πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη λα είλαη αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ, θαζψο επίζεο 

θαη λα βηψζνπλ ηε δσή ηνπο φπσο πξαγκαηηθά επηζπκνχλ. Ζ καθξνρξφληα 

αλεξγία έρεη αξθεηά επψδπλεο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ, δηφηη ν 

άλεξγνο ηείλεη λα εθιακβάλεη ην πξφβιεκα απηφ σο πξνζσπηθή ηνπ απνηπρία. 

Κινλίδεηαη, επνκέλσο, ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη έξρεηαη αληηκέησπνο κε έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, αλαζθάιεηαο θαη θαηάζιηςεο. Ο άλεξγνο αηζζάλεηαη 

κεηνλεθηηθά πνπ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη νδεγείηαη είηε 

ζε απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο είηε ζε βίαηεο πξάμεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηα αλαγθαία ρξήκαηα. 

Ζ αλεξγία θαζειψλεη ην άηνκν ζε κηα θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο, θαζψο ηνπ 

είλαη αδχλαηε νπνηαδήπνηε πνξεία εμέιημεο είηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (π.ρ. 

δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο) είηε ζε θνηλσληθφ επίπεδν (π.ρ. αδπλακία ζπκκεηνρήο 

ζηα θνηλά). Ο άλεξγνο εμσζείηαη ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, αθνχ ε απνπζία 
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εζφδσλ δελ ηνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

ρξεκαηηθή δαπάλε. Δλψ, εμίζνπ απνηξεπηηθά γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

ζπλαλαζηξνθέο ιεηηνπξγεί θαη ν θινληζκφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο. 

ε θνηλσληθφ επίπεδν, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ εχινγα πξνθαινχληαη 

ζηνπο αλέξγνπο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ππφ ηελ έλλνηα πσο 

πέξα απφ ηελ πηζαλφηεηα αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ ή εγθιεκαηηθήο δξάζεο, νη 

άλεξγνη αηζζάλνληαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη, θαη άξα κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Ο αληαγσληζκφο, ε δηάζεζε 

ππνλφκεπζεο ηνπ άιινπ, ε πξνζθπγή ζε αζέκηηα κέζα (παξαλνκίεο), ζπληζηνχλ 

ην θπξίαξρν θιίκα ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ην 

ζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ απμεκέλε αλεξγία θαζηζηά 

αλελεξγφ θαη αθήλεη αλεθκεηάιιεπην έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ην νπνίν έρεη ελδερνκέλσο πςειά εξγαζηαθά πξνζφληα, άξηηα 

θαηάξηηζε θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηψλεη ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, αθνχ κεηψλεηαη ε παξαγσγηθή δχλακε ηνπ ηφπνπ. Ζ νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία ησλ αλέξγσλ νδεγεί ζε πηψζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη 

δήηεζεο ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα ην γεληθφηεξν θινληζκφ ηεο αγνξάο. ε 

πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, πνπ ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ, 

φπσο ζπκβαίλεη ηελ παξνχζα πεξίνδν ζηελ Διιάδα, ε πηψζε ζηελ νηθνλνκηθή 

απφδνζε ηεο αγνξάο γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή θαη νδεγεί ζε πεξαηηέξσ αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο ιφγσ ηνπ θιεηζίκαηνο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ. 

Ζ παξαηεηακέλε αλεξγία σζεί έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ λέσλ ζηελ 

επηινγή ηεο κεηαλάζηεπζεο, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα δεκηψλεηαη απ’ ηελ 

απψιεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πςειήο κφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο. Σα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο ζεκαίλνπλ κεγάιε πηψζε ζηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ, αιιά θη επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα πξφζθαηξεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο κέξνπο ησλ αλέξγσλ. Ζ απμεκέλε αλεξγία αλνίγεη ην δξφκν γηα 

ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζε 

πξνζσξηλέο ζέζεηο κε εμαηξεηηθά ρακειέο απνιαβέο, ρσξίο αζθάιηζε θαη ρσξίο 

λα γίλνληαη ελ γέλεη ζεβαζηά ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. Ζ θνηλσλία βηψλεη 
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κηα πεξίνδν πλεπκαηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ζηαζηκφηεηαο, θαζψο 

νη λένη, πνπ απνηεινχλ ην πην δπλακηθφ ηεο θνκκάηη, απνκέλνπλ απνθνκκέλνη 

απ’ ηνλ εξγαζηαθφ βίν, θαη θαη’ επέθηαζε εκπνδίδνληαη απ’ ην λα πξνζθέξνπλ ην 

κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Αο κελ ιεζκνλνχκε, άιισζηε, πσο έλαο λένο 

πνπ βηψλεη ζπλερή εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, έξρεηαη αληηκέησπνο κε ην 

ελδερφκελν ηεο ςπρηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ πεξηζηαζηαθή επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε, ε παξαβίαζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ε πξννπηηθή κηαο λέαο 

πεξηφδνπ αλεξγίαο, ζπλζέηνπλ έλα πιαίζην πνπ εθκεδελίδεη ηηο ςπρνινγηθέο 

αληνρέο ηνπ λένπ αλζξψπνπ θαη ηνλ απνηξέπεη απ’ ηε δεκηνπξγηθή θαη 

νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε ηνπ ή ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ζε 

πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο αζρνιίεο. 

Καηά ζπλέπεηα αλαθχπηεη ην δπζάξεζην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη ε 

αδπλακία ηεο νηθνλνκίαο λα πεηχρεη ην κέγηζην δπλαηφ πξντφλ πνπ κπνξεί λα 

παξάγεη. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ αλεξγίαο επηθέξεη ηεξάζηην 

θνηλσληθφ θφζηνο, γηαηί έρεη παξαηεξεζεί φηη εληζρχεη ηα πνζνζηά 

εγθιεκαηηθφηεηαο, αιθννιηζκνχ, λαξθσηηθψλ θαη δηαδπγίσλ. Γπζηπρψο, φκσο, 

ζηελ επνρή καο ε αλεξγία απμάλεηαη δξακαηηθά κέξα κε ηε κέξα. Λφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ρηιηάδεο άλζξσπνη έραζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ράλνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ή αιιηψο ηε δνπιεία ηνπο. (απφ Γηαδηθηπαθή Δθεκεξίδα 

Γπκλαζίνπ Δθπαηδεπηεξίσλ Γνχθα) 

 

1.1.2 Δπίπεδα θαη ηάζεηο απαζρόιεζεο/αλεξγίαο ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο  

 

χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη δηεξεχλεζε ησλ 

επηπέδσλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο Eurostat. ε απηή ηελ αλάιπζε έιαβαλ κέξνο 

28 ρψξεο/θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ-28),φπσο ηζρχεη ζήκεξα: 

Απζηξία(AT), Βέιγην(BE), Βνπιγαξία (BG), Γαιιία(FR), Γεξκαλία(DE), 

Γαλία(DK), Διιάδα(EL), Δζζνλία(EE), Ζλσκέλν Βαζίιεην(UK), Ηζπαλία(ES), 

Ηξιαλδία(IE), Ηηαιία(IT), Οιιαλδία(NL), Κξναηία(HR), Κχπξνο(CY), 

Λεηνλία(LV), Ληζνπαλία(LT), Λνπμεκβνχξγν(LU), Μάιηα(MT), Οπγγαξία(HU), 

Πνισλία(PL), Πνξηνγαιία(PT), Ρνπκαλία(RO), ινβαθία(SK), ινβελία(SI), 

νπεδία(SE), Σζέρηθε Γεκνθξαηία(CZ), Φηλιαλδία(FI). 



23 
 

 

Υάξηεο 1.1:Πνζνζηό απαζρόιεζεο ζηηο Υώξεο ηεο Δπξώπεο  ην  2016 γηα ηελ ειηθηαθή 

νκάδα 20-64.(Πεγή: Eurostat, 12/06/2017) 

 

χκθσλα κε ηνλ Υάξηε 1.1, ην 2016, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο ΔΔ 

(Δπξσπατθήο Έλσζεο) ησλ 28 ρσξψλ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 20 έσο 64 εηψλ, 

αλεξρφηαλ ζην 71,1 % θαη απνηεινχζε ηνλ πςειφηεξν εηήζην κέζν φξν πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί κέρξη ην 2016 γηα ηελ ΔΔ. Όκσο κε βάζε απηφ ην κέζν φξν, κπνξνχλ 

λα δηαπηζησζνχλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ.(Eurostat, 2016) 

 Σν κφλν θξάηνο κέινο κε ζπληειεζηή αλψηεξν ηνπ 80 % είλαη ε νπεδία 

(81,2 %). Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ηηο ρψξεο ΔΕΔ (Δπξσπατθή Εψλε Διεχζεξσλ 

πλαιιαγψλ) Ηζιαλδία (87,8 %) θαη Διβεηία (83,3 %). Ζ νκάδα ρσξψλ κε 

πνζνζηά ζηε δψλε ηνπ 70%, πεξηιακβάλεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία θαη 

ηε Γεξκαλία. Δπηθεληξψλεηαη ζε κηα δψλε πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ Ηξιαλδία ζηα 

δπηηθά έσο ηελ Οπγγαξία ζηα αλαηνιηθά, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ ηξηψλ 

θξαηψλ ηεο Βαιηηθήο, ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Οη ρψξεο κε 

πνζνζηά ζηε δψλε ηνπ 60% απνηεινχλ δχν νκάδεο: κία νκάδα ηεο Γπηηθήο 

Μεζνγείνπ/Αδξηαηηθήο (Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Κξναηία) θαη ηελ άιιε πνπ 

εθηείλεηαη ζηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ, απφ ηε λφηηα άθξε ηεο Βαιηηθήο 

EU-28 

71.1% 

 

Sweden 

81.2% 

 

Greece  

56.2% 
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Θάιαζζαο έσο ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ (Πνισλία, ινβαθία, 

Βνπιγαξία, Ρνπκαλία). Δπηπιένλ, απηή ε νκάδα ρσξψλ πεξηιακβάλεη επίζεο θαη 

ην Βέιγην. Σέινο, ππάξρεη κηα νκάδα ησλ λνηίσλ Βαιθαλίσλ θαη ηνπ Καπθάζνπ, 

κε πνζνζηά θάησ απφ 60 % (πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο, Διιάδα θαη Σνπξθία). Ζ Διιάδα ην 2016 είρε ρακειφ πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο, ηεο ηάμεσο ηνπ 56,2%, ην νπνίν είλαη ινγηθφ, αθνχ ε ειιεληθή 

νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 2010(Eurostat, 2016). 

 

Υάξηεο 1.2: Πνζνζηό απαζρόιεζεο ζηηο Υώξεο ηεο Δπξώπεο  ην  2018 γηα ηελ ειηθηαθή 

νκάδα 20-64.(Πεγή: Eurostat, 16/10/2019) 

 

Σν 2018, κεβάζεηνΥάξηε1.2, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο ΔΔ γηα ηα άηνκα 

ειηθίαο 20-64 εηψλ αλήιζε ζην 73,1 % θαη απνηειεί ηνλ πςειφηεξν εηήζην κέζν 

φξν  πνζνζηνχ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ ΔΔ κέρξη ζηηγκήο. Παξαηεξνχληαη 

φκσο κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε νπεδία (82,6%) 
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είλαη ην κφλν κέινο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80%. Οη ρψξεο ηεο ΔΕΔ, ε Ηζιαλδία 

(86,5%) θαη ε Διβεηία (82,5%),έρνπλ επίζεο πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 80%. Σν 

2010,ην Δπξσπατθφ ζπκβνχιην “πηνζέηεζε” ηελ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Ζ 

έκθαζε δφζεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία.  Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο 

απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζε επίπεδν ΔΔ, είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 20-64 εηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ 75%,κέρξη ην 

2020. Σν 2018, 14 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ είραλ πνζνζηφ ίζν κε 75% ή πεξηζζφηεξν, 

δειαδή ηα ηξία ζθαλδηλαβηθά θξάηε κέιε (νπεδία, Γαλία θαη Φηλιαλδία), ηα 

ηξία θξάηε ηεο Βαιηηθήο (Δζζνλία, Ληζνπαλία θαη Λεηνλία), θαζψο θαη ε Σζερία, 

ε Οιιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Απζηξία, ε Πνξηνγαιία, ε ινβελία θαη ε 

Μάιηα. Σξεηο ρψξεο ηεο ΔΕΔ, ε Ηζιαλδία, ε Διβεηία θαη ε Ννξβεγία είραλ 

επίζεο πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο άλσ ηνπ 75%. ην άιιν άθξν ηεο 

θιίκαθαο, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο απέρεη πνιχ απφ ηνλ ζηφρν ηεο ΔΔ, δειαδή 

είλαη θάησ απφ ην 70%, ζηε Ρνπκαλία, ην Βέιγην, ηελ Ηζπαλία, ηελ Κξναηία θαη 

ηελ Ηηαιία, ελψ ε Διιάδα θαηαγξάθεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ (59,5%)( 

Eurostat, 2019). 
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Γηάγξακκα 1.1: Πνζνζηό Απαζρόιεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 20-64 εηώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηα έηε 2002 έσο 2018.  

 

ην Γηάγξακκα 1.1, πνπ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία απφ ηελ Eurostat, 

παξαηεξνχκε πσο ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο γηα άηνκα ειηθίαο 20 έσο 64 εηψλ 

έρεη κεηαβιεζεί απφ ην 2002 (66,8%) κέρξη θαη ην 2018 (73,2%), θαζψο έρεη 

απμεζεί θαηά 6,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. πγθεθξηκέλα, γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ 

ηεο ΔΔ παξαηεξείηαη αλνδηθή πνξεία απφ ην 2002 έσο ην 2008, ην 2009 θαη ην 

2010 ππήξμε κηα κηθξή πηψζε πνπ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηα ίδηα πνζνζηά κέρξη ην 

2013 θαη απφ ην 2014 κέρξη ην 2018 ππήξμε πάιη αλνδηθή πνξεία κε ην πνζνζηφ 

λα ιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή  πνπ έρεη θαηαγξαθεί κέρξη ζηηγκήο. Ζ πηψζε 

πνπ παξαηεξήζεθε ηηο ρξνληέο 2009, 2010 θαζψο, επίζεο, θαη ε ζηάζηκε 

θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο κέρξη ην 2013 εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ππήξμαλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζε ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ ηηο νδήγεζαλ ζε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο(Eurostat,2019). 
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Γηάγξακκα 1.2: Πνζνζηά αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 15-74 εηώλ ησλ ρσξώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ην Γηάγξακκα 1.2 απεηθνλίδνληαη ηα πην πξφζθαηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη είλαη βαζηζκέλν ζε ζηνηρεία απφ ηελ Eurostat. Ζ 

αλεξγία ζηελ ΔΔ(EU-28), ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019, έρεη αλέιζεη ζε 6,2% θαη είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηελ έλαξμε ηεο κεληαίαο ζεηξάο αλεξγίαο ηεο ΔΔ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2000 (9,2%).Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019 θαηαγξάθεθαλ ζηελ Σζερία (2,0%), ζηε Γεξκαλία 

(3,1%), ζηε Πνισλία θαη ζηε Μάιηα (θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 3,3%). Σα 

πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο παξαηεξήζεθαλ ζηελ Διιάδα (16,9% ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2019) θαη ζηελ Ηζπαλία (13,8%).ε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε ζε 24 θξάηε κέιε, παξέκεηλε ζηαζεξφ ζην 

Λνπμεκβνχξγν ελψ απμήζεθε ζηε Γαλία (απφ 4,9% ζε 5,0%), ηε Ληζνπαλία (απφ 

6,1% ζε 6,6%) θαη ηε νπεδία (απφ 6,3% ζε 7,1%). Οη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ Διιάδα (απφ 19,2% ζε 16,9% κεηαμχ Ηνπλίνπ 2018 θαη 
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Ηνπλίνπ 2019), ηελ Κχπξν (απφ 8,2% ζε 6,8%), ηε Βνπιγαξία (απφ 5,2% ζε 

4,0%), ηελ Ηζπαλία (απφ 15,0% ζε 13,8%) θαη ηελ Κξναηία (απφ 8,1% ζε 

6,9%)(Eurostat, 2019). 

1.1.3 Γηαθνξνπνηήζεηο θαηά θύιν 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο θαηά θχιν ζηελ ΔΔ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ.   

 

Γηάγξακκα 1.3: Πνζνζηά απαζρόιεζεο αλά θύιν θαη ζπλνιηθά, ειηθηαθήο νκάδαο 20-64, γηα 

ηελ ΔΔ 1993-2018. (Πεγή: Eurostat, 2019) 

Με βάζε ην Γηάγξακκα 1.3, απφ ην 2002, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ 

γπλαηθψλ απμήζεθε ζπλνιηθά ζηελ Δπξψπε, κε αχμεζε θαηά 9,2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζε επίπεδν ΔΔ. Αληίζεηα, ε αχμεζε ζε επίπεδν ΔΔ ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ ήηαλ πην πεξηνξηζκέλε (+3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) 

απφ φ, ηη γηα ηηο γπλαίθεο θαηά ηελ πεξίνδν 2002 έσο 2018. Έλα απφ ηα πιένλ 

εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε κείσζε ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Σν ράζκα κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ κεηψζεθε ζε επίπεδν ΔΔ απφ 17,3πνζνζηηαίεο κνλάδεο  ην 2002 ζε 

11,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2018. Όκσο, ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη 
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ρακειφηεξα ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άλδξεο ζε φια ηα έηε. Δπίζεο, ε εμέιημε 

ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ αληηθαηνπηξίδεη ε 

κία ηελ άιιε, δεκηνπξγψληαο έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ. 

 

Γηάγξακκα 1.4: Πνζνζηά αλεξγίαο αλά θύιν θαη ζπλνιηθά, ειηθηαθήο νκάδαο 20-64, γηα ηελ 

ΔΔ 2002-2018. (Πεγή: Eurostat, 2019) 

Γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ, φπσο βιέπνπκε θαη ζην 

Γηάγξακκα 1.4, νη γπλαίθεο θαηαγξάθνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο απφ ηνπο 

άλδξεο. Απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ΔΔ-28 γηα φια ηα έηε 

κεηαμχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2018, κε δχν εμαηξέζεηο ην 2009 θαη ην 2010 πνπ ηα 

πνζνζηά ήηαλ φκνηα. Καηά ηε δηάξθεηα 2010 κε 2015 παξαηεξνχληαη 

κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο θαη γηα ηα δχν θχια, θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ην 

ζχλνιν, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη ινγηθφ, θαζψο ππήξμε νηθνλνκηθή θξίζε ζε 

αξθεηέο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Σν ράζκα αλεξγίαο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηελ ΔΔ 

ησλ 28 πεξηνξίζηεθε σζηφζν, απφ 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2002 ζε 0,5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2018. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο ΔΔ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 

7,1% θαη 6,6% γηα ηνπο άλδξεο ην 2018(Eurostat, 2019). 
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1.2  Θλεζηκόηεηα/Ννζεξόηεηα 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, Π.Ο.Τ (ή δηαθνξεηηθά World Health 

Organization, WHO), είλαη έλαο απηφλνκνο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ απνηειεί 

θαηεμνρήλ ζεζκφ  ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ) θαη αζρνιείηαη κε 

ην δηεζλή δεκφζην ηνκέα ηεο πγείαο. Ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1948 θαη εδξεχεη 

ζηε Γελεχε. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ 

επηπέδνπ πγείαο απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. θνπφο ηνπ είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

θπβεξλήζεηο γηα λα εληζρχεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ πγείαο θαζψο επίζεο, λα αλαπηχμεη θαη λα κεηαθέξεη 

θαηάιιειε ηερλνινγία, πιεξνθφξεζε θαη πξφηππα πγείαο (UNRIC, 2019). 

 

Ο ζάλαηνο είλαη έλα αλαπφθεπθην θαη κε επαλαιακβαλφκελν δεκνγξαθηθφ 

θαηλφκελν. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο(Π.Ο.Τ) ζάλαηνο 

είλαη ε δηαξθήο θαη νξηζηηθή εμαθάληζε θάζε έλδεημεο δσήο, ε νπνία επέξρεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηε γέλλεζε δψληνο αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ. ηνλ νξηζκφ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ν ζάλαηνο εκβξχνπ. Ο 

ζάλαηνο εκβξχνπ ή αιιηψο γέλλεζε λεθξνχ νξίδεηαη σο ε γέλλεζε λενγλνχ ην 

νπνίν δελ αλέπλεπζε θαηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ην ζψκα ηεο κεηέξαο ηνπ, νχηε 

έδεημε άιια ζεκεία δσήο, ν δε ζάλαηνο ηνπ εκβξχνπ επήιζε κεηά απφ θχεζε 28 

πιήξσλ εβδνκάδσλ θαη άλσ, πξηλ απφ ηελ πιήξε έμνδν θαη ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ 

απφ ηε κεηέξα. Ζ ζλεζηκφηεηα (mortality) δηαθνξνπνηείηαη θαηά θχιν, ειηθία 

θαη ζχκθσλα κε πιεζψξα άιισλ βηνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ φπσο: ε θπιή, ε 

θιεξνλνκηθφηεηα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν ηφπνο δηακνλήο, ην θάπληζκα, ε 

δηαηξνθή, ε θαηαλάισζε αιθνφι, νη ζπλζήθεο θαηνηθίαο, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θ.α. 

 

Ζ ζλεζηκφηεηα ζε έλα πιεζπζκφ κεηξάηαη κε ηελ ρξήζε δεηθηψλ. Κχξηαο 

ζεκαζίαο δείθηεο είλαη ν αθαζάξηζηνο ζπληειεζηήο ή αδξφο δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο CDR (Crude Death Rate) θαη ν εηδηθφο θαηά ειηθία δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο 𝑚𝑥𝑛
𝑡 (Age-specific Mortality Rate). 
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 Χο Αδξφο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο(CDR) νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζαλάησλ(D) ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο πξνο ην κέζν πιεζπζκφ(𝑃 ) ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ αλαθνξάο, πνιιαπιαζηαζκέλνο κε ην 1000, δειαδή: 

𝐶𝐷𝑅𝑡 =
𝐷𝑡

𝑃 𝑡 ∗ 1000 

O δείθηεο CDR εθθξάδεη ην κέζν αξηζκφ ζαλάησλ ζηα 1000 άηνκα 

πιεζπζκνχ. 

 

 Χο εηδηθφο θαηά ειηθία δείθηεο ζλεζηκφηεηαο 𝑚𝑥𝑛
𝑡  νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ 

αξηζκνχ ζαλάησλ αηφκσλ ειηθίαο [x, x+n) πνπ ζπλέβεζαλ ην έηνο t, πξνο ην 

κέζν πιεζπζκφ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο ειηθίαο ην ίδην έηνο( 𝑃 𝑥𝑛
𝑡 ) 

πνιιαπιαζηαζκέλνο κε 1000. Γειαδή: 

𝑚𝑥𝑛
𝑡 =

𝐷𝑥𝑛
𝑡

𝑃 𝑥𝑛
𝑡 ∗ 1000 

Ο δείθηεο mxn
t  εθθξάδεη ην κέζν αξηζκφ ζαλάησλ ζηα 1000 άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνχ ειηθηψλ ηνπ δηαζηήκαηνο [x, x+n)( Κσζηάθε, 2003). 

 

Ζ λνζεξφηεηα (morbidity)απνηειεί ζεκειηψδε έλλνηα ηφζν ζηελ θιηληθή φζν 

θαη ηελ θνηλνηηθή Ηαηξηθή, αιιά θαη ζηηο επηζηήκεο πγείαο γεληθφηεξα, αθνχ ην 

λφζεκα απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο ησλ επηζηεκψλ πγείαο. Σν λφζεκα, ζε 

αληίζεζε κε ην ζάλαην, δελ είλαη θπζηθφ θαηλφκελν θαη έρεη έλαξμε, δηάξθεηα θαη 

πέξαο, δειαδή κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν. χκθσλα κε ηνλ Λ. πάξν (2001), σο 

λνζεξφηεηα νξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ λφζσλ ζε αλζξψπηλνπο πιεζπζκνχο. 

Απνηειεί νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ επηζέηνπ λνζεξφο θαη αλήθεη ζηνπο 

ζεσξεηηθνχο φξνπο, θαη αλαθέξεηαη ζηελ έληαζε ησλ λνζνγφλσλ επηδξάζεσλ ζε 

αλζξψπηλνπο νξγαληζκνχο. 

Ο Π.Ο.Τ. νξίδεη ηε λνζεξφηεηα σο ηελ νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε, 

ππνθεηκεληθή ή αληηθεηκεληθή, απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο ή 

ςπρνινγηθήο επδσίαο. χκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ έλλνηεο φπσο ε αξξψζηηα, ε 

αζζέλεηα θαη νη λφζνη νξίδνληαη κε παξφκνην ηξφπν θαη ζεσξνχληαη σο 

ζπλψλπκεο.  
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1.2.1 Κύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα 

 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο 2016 ζχκθσλα κε ηελ Eurostat. Αλ ζπλδεζνχλ φινη νη ζάλαηνη ζηνλ 

πιεζπζκφ κε κηα βαζηθή αηηία ζαλάηνπ, κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ νη θίλδπλνη 

ζαλάηνπ γηα κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ λφζσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.1 

παξαθάησ(Eurostat, 2016). 

 

Πίλαθαο 1.1: Σππνπνηεκέλν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο θαηά αηηία ζαλάηνπ, 2016 (αλά 100.000 

θαηνίθνπο)(Πεγή: Eurostat, 2016) 

 

Όπσο ζα παξαηεξήζνπκε ζηνλ Πίλαθα 1.1 νη θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάησλ ζηελ 

Δπξψπε είλαη ηα θαξδηαγγεηαθά, ηα λενπιάζκαηα, ηα αλαπλεπζηηθά θαη ηα 

ππφινηπα αίηηα (ηξνραία αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνί, απηνθηνλίεο). ηνλ 

Πίλαθα 1.1 θαίλεηαη φηη νη παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (358,3 

ζάλαηνη αλά 100.000 άηνκα), νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (118,8 ζάλαηνη αλά 

100.000)  θαη ν θαξθίλνο (259,5 ζάλαηνη αλά 100.000 άηνκα) ήηαλ, κε κεγάιε 

δηαθνξά, νη θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηελ EΔ γηα ηελ ρξνληά ηνπ 2016. ηελ 
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Διιάδα νη θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ είλαη νη παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο (θαξδηαγγεηαθά) θαη ηα λενπιάζκαηα (θαξθίλνο), θαζψο θαη  νη 

παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ. 

 

1.2.1.1 Καξδηαγγεηαθά 

 

Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (π.ρ. θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αλεχξπζκα, 

ζηεθαληαία λφζνο, εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ζξφκβσζε) απνηεινχλ ζήκεξα ηελ 

ζπρλφηεξε θαη θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κε ηελ ρψξα καο λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ 

πιήηηεηαη. Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ 

αθνξά θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη απνδίδεηαη ζην 

ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. ρεηίδεηαη άκεζα κε ηε θαζηζηηθή δσή, ηελ αλζπγηεηλή 

δηαηξνθή, ηελ αλππαξμία ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη ην έληνλν ςπρηθφ άγρνο. 

(Όκηινο Τγεία, Φεβξνπάξηνο 2015) εκαληηθφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ είλαη: ην 

θάπληζκα, ε ππέξηαζε, ε δπζιηπηδαηκία, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, παρπζαξθία, 

ςπρηθφ stress θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ.  
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Πίλαθαο 1.2: Σππνπνηεκέλν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο από θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, 2015 (αλά 

100.000 θαηνίθνπο)(Πεγή: Eurostat, 2015) 

 

Γλσξίδνληαο φηη νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ 

θαη παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 1.2, ην 2015 ππήξμαλ 1.914.571ζάλαηνη απφ 

αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ΔΔ-28, πνπ ηζνδπλακεί κε ην 

36,7% φισλ ησλ ζαλάησλ. ε φιε ηελ ΔΔ-28, κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ 

(39,5%) πέζαλε απφ αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο (33,9%)(Eurostat, 2019).Δπίζεο, κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζαλάησλ 

θαηαγξάθνπλ νη γπλαίθεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθηφο απφ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηελ Γαλία φπνπ ην πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ησλ αλδξψλ ήηαλ θαηά 

2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη  0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεγαιχηεξν ησλ 

γπλαηθψλ, αληίζηνηρα. Σα ηππνπνηεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ γπλαηθψλ 

απφ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ήηαλ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ησλ αλδξψλ ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ Κχπξνο, ε Ηζπαλία, ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Οιιαλδία 

θαη ε Γαιιία θαηέγξαςαλ ηηο ρακειφηεξεο δηαθνξέο θαηά θχιν ζε ηππνπνηεκέλα 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (Eurostat, 

2019). 
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1.2.1.2 Νενπιάζκαηα  

 

Σα λενπιάζκαηα απνηεινχλ ζήκεξα ηελ δεχηεξε ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ 

ζηελ ΔΔ. Σα λενπιάζκαηα είλαη αλψκαιεο κάδεο ηζηνχ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

λενπιαζίαο. Ζ λενπιαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αλψκαιν πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ θπηηάξσλ. Πξηλ ηε λενπιαζία, ηα θχηηαξα πθίζηαληαη ζπρλά έλα αλψκαιν 

επίπεδν αλάπηπμεο, φπσο κεηαπιαζία ή δπζπιαζία. Ζ αλάπηπμε ησλ 

λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ μεπεξλά θαη δελ ζπληνλίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηηάξσλ ησλ θπζηνινγηθψλ ηζηψλ γχξσ απφ απηφ. Ζ αλάπηπμε κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί θαηά ηνλ ίδην ππεξβνιηθφ ηξφπν, αθφκε θαη κεηά ηελ παχζε ησλ 

εξεζηζκάησλ πξνθαιψληαο ζπλήζσο ηε δεκηνπξγία κηαο κάδαο ή ελφο φγθνπ. Σα 

λενπιάζκαηα κπνξεί λα είλαη θαινήζε, δπλεηηθά θαθνήζε ή θαθνήζε. ηε 

ζχγρξνλε ηαηξηθή, κε ηνλ φξν "φγθνο" ελλννχκε ην λεφπιαζκα πνπ έρεη 

δηακνξθψζεη κία κάδα, φκσο κεξηθά λενπιάζκαηα δε δεκηνπξγνχλ κάδεο. ην 

παξειζφλ ν φξνο "φγθνο" ρξεζηκνπνηνχληαλ δηαθνξεηηθά (Wikipedia). χκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Willis, λεφπιαζκα είλαη κηα κε θπζηνινγηθή κάδα ηζηνχ, ε 

αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ ππεξβαίλεη εθείλε ησλ θπζηνινγηθψλ ηζηψλ θαη 

εμαθνινπζεί λα απμάλεη θαη κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ γελεζηνπξγνχ εξεζίζκαηνο/ 

αηηίνπ. Ο νξηζκφο απηφο πθίζηαηαη έληνλε θξηηηθή θαζψο θάπνηα λενπιάζκαηα 

δελ είλαη απμεηηθά. 

 

Γηάθνξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο ησλ θπζηνινγηθψλ γνληδίσλ θαη κεηαηξνπή 

ηνπο ζε γνλίδηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ. Ζ επηζηήκε, φκσο, 

έρεη θαηαιήμεη ζήκεξα ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ, φπσο απνδείρζεθε, 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαξθηλνγέλεζεο ζηνλ άλζξσπν. Απηνί είλαη νη αηνκηθνί θαη νη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο. 

 Αηνκηθνί παξάγνληεο, είλαη νη αηνκηθέο ζπλήζεηεο θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην θάπληζκα, ε ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, ε θαθή δηαηξνθή θ.α.  

 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο, είλαη απηνί πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηε ζέιεζε 

θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε γελεηηθή πξνδηάζεζε 

ή θιεξνλνκηθφηεηα, ε ειηθία, νη ρεκηθέο νπζίεο, ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, 
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ε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή αθηίλεο ρ, ε πεξηβαληνινγηθή ξχπαλζε, ην 

βεβαξεκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θ.α. (Ννζνθνκείν «Άγηνο άββαο», 

2019)  

 

Πίλαθαο 1.3:Σππνπνηεκέλν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο από λενπιάζκαηα, 2015 (αλά 100.000 

θαηνίθνπο)(Πεγή: Eurostat, 2015) 

 

Σν 2015, πεξίπνπ 1,3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο απφ 

θαξθίλν ζηελ ΔΔ ησλ 28, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε πεξηζζφηεξν απφ ην έλα 

ηέηαξην (25,4%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζαλάησλ, φπσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 

1.3.Ο θαξθίλνο αληηπξνζψπεπε έλα θάπσο πςειφηεξν πνζνζηφ (28,7%) ζαλάησλ 

ζηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (22,1%)(Eurostat, 2019). Σα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο ησλ αλδξψλ απφ λενπιάζκαηα ήηαλ πςειφηεξα ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ απφ απηά ησλ γπλαηθψλ, φπσο θαη ηα ηππνπνηεκέλα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο. Γηα ηελ ΔΔ-28, ην ηππνπνηεκέλν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο γηα ηνλ 

θαξθίλν ήηαλ 260,6 αλά 100.000 θαηνίθνπο ην 2015, ρακειφηεξν απφ ην 

πνζνζηφ γηα ηηο αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνχ (381,4 αλά 100.000 θαηνίθνπο). 

Μηα αλάιπζε αλά θχιν θαη ειηθία παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο ζηα 

ηππνπνηεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα ηνλ θαξθίλν: γηα ηνπο άλδξεο ν δείθηεο 
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(346,2 αλά 100.000 άλδξεο θάηνηθνη) ήηαλ θαηά 72% πςειφηεξνο απφ εθείλνλ 

γηα ηηο γπλαίθεο (200,8 αλά 100.000 γπλαίθεο)(Eurostat, 2019).Μεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ηα πςειφηεξα ηππνπνηεκέλα πνζνζηά ζαλάησλ απφ 

θαξθίλν θαηαγξάθεθαλ ζηελ Οπγγαξία, ηελ Κξναηία θαη ηε ινβαθία(Eurostat, 

2019). Ζ Κχπξνο θαηέγξαςε ην ρακειφηεξν ηππνπνηεκέλν πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο (206,7 αλά 100.000 θαηνίθνπο) θαη επίζεο θαηέγξαςε ηα 

ρακειφηεξα ηππνπνηεκέλα πνζνζηά ζαλάηνπ γηα θαξθίλν αλδξψλ (266,2 αλά 

100.000 άλδξεο). Ζ Ηζπαλία θαηέγξαςε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο 

(155,5 αλά 100.000 γπλαίθεο). Γηα ηνπο άλδξεο, ηα πςειφηεξα ηππνπνηεκέλα 

πνζνζηά ζαλάησλ απφ θαξθίλν αλαθέξζεθαλ ζηελ Κξναηία, ηελ Δζζνλία, ηελ 

Οπγγαξία, ηε ινβαθία, ηε Λεηνλία θαη ηε Ληζνπαλία. Γηα ηηο γπλαίθεο, ηα 

πςειφηεξα ηππνπνηεκέλα πνζνζηά ζαλάησλ απφ θαξθίλν θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

Οπγγαξία θαη ηε Γαλία.  

 

1.2.1.3 Αλαπλεπζηηθά 

 

Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά νξγάλσλ πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ αλαπλνή. Οη πλεχκνλεο είλαη ην θχξην φξγαλν απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ξηληθή δηέιεπζε, ηε ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα, ηνλ θάξπγγα, ην ιάξπγγα, ηελ ηξαρεία, ηνπο βξφγρνπο θαη ηα 

βξνγρηφιηα. Οη αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ηελ Σξίηε 

θπξηφηεξε αηηία ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη παγθνζκίσο. Πεξηιακβάλνπλ 

θαηαζηάζεηο φπσο ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, πλεπκνλία, άζζκα θ.α. 

 

Παξάγνληεο θηλδχλνπ ησλ αλαπλεπζηηθψλ παζήζεσλ απνηεινχλ ην 

θάπληζκα (είλαη θαη ε θπξηφηεξε αηηία αθνχ ν θαπλφο πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ 

4.000 ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο), ην παζεηηθφ θάπληζκα, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα δσήο (π.ρ. απνπζία κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ρξήζε παξαθεηακφιεο θαηά ηελ 

θχεζε απφ ηελ κεηέξα, θαθή πνηφηεηα αέξα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ), 

ε αχμεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο, ε δηαηξνθή θαη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε απνηεινχλ 

επίζεο αηηίεο θηλδχλνπ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Πίλαθαο 1.4: Σππνπνηεκέλν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο από αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, 2015 (αλά 100.000 θαηνίθνπο)(Πεγή: Eurostat, 2015) 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 1.4 βιέπνπκε φηη ην 2015 ζπλέβεζαλ 441.831 

ζάλαηνη πνπ πξνέθπςαλ απφ αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

ζάλαηνη απηνί αληηζηνηρνχλ ζην 8,5% ησλ ζπλνιηθψλ ζαλάησλ ζηελ ΔΔ, κε 

δηαθνξά 28,2 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ ηνπο ζαλάηνπο απφ θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο (36,7%) θαη 20,2 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ λενπιάζκαηα (28,7%), 

γεγνλφο πνπ θέξλεη ζηελ ηξίηε ζέζε ηνπο ζαλάηνπο απφ αλαπλεπζηηθά. Σα 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ αλδξψλ (9%) απφ αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο ζην 

ζχλνιν ηεο ΔΔ ήηαλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 

ησλ γπλαηθψλ (8%).Απηφ ίζρπε θαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ εθηφο 

απφ ηελ Γαλία, Ηξιαλδία, Διιάδα, Λνπμεκβνχξγν, ινβελία, νπεδία θαη 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ ήηαλ πςειφηεξα απφ ησλ 

αλδξψλ. Σν πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ αλαπλεπζηηθέο 

λφζνπο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-28, ζην 14,1%, ελψ 

νη αλαπλεπζηηθέο λφζνη αληηπξνζψπεπαλ ηνπιάρηζηνλ 1 ζηνπο 10 ζαλάηνπο ζηελ 

Ηξιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία, Γαλία, Βέιγην θαη Μάιηα(Eurostat,2018).Σα 
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ηππνπνηεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ αλαπλεπζηηθψλ αζζελεηψλ ήηαλ 

ζηαζεξά πςειφηεξα γηα ηνπο άλδξεο απφ φ, ηη γηα ηηο γπλαίθεο ζε θάζε θξάηνο 

κέινο ηεο ΔΔ. Απηφ κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, λα απνδνζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπλήζεηεο θαπλίζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ ή ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο 

(γηα παξάδεηγκα, πεξηζζφηεξνη άλδξεο εξγάδνληαη ζηελ εμφξπμε άλζξαθα) 

(Eurostat, 2018). 

 

1.2.1.4 Τπόινηπεο Αηηίεο  

 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ζλεζηκφηεηαο ζηελ Δπξψπε είλαη νη θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο, ηα λενπιάζκαηα θαη ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα φπσο αλαθέξζεθαλ 

θαη παξαπάλσ. Όκσο, ππάξρνπλ θαη άιιεο αηηίεο ζαλάηνπ, φπσο ηα αηπρήκαηα, 

ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη  αηπρήκαηα απφ ηξνραία, πηψζεηο, πληγκνχο, 

δειεηεξηάζεηο, θαη νη βίαηνη ζάλαηνη. 

 

Πίλαθαο 1.5: Σππνπνηεκέλν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο γηα ηηο ππόινηπεο αηηίεο ζαλάηνπ(αηπρήκαηα, 

βίαηεο επηζέζεηο, θιπ), 2015 (αλά 100.000 θαηνίθνπο)(Πεγή: Eurostat, 2015) 

 

Σν 2015, ππήξμαλ 160.569 ζάλαηνη απφ αηπρήκαηα θαη βίαηεο επηζέζεηο ζηελ 

ΔΔ-28 θαη απνηειεί ην 3,1% φισλ ησλ ζαλάησλ. Σν πνζνζηφ ζαλάησλ απφ 

αηπρήκαηα ησλ αλδξψλ (3,6%) ήηαλ πςειφηεξν απφ απηφ ησλ γπλαηθψλ (2,5%) 
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θαηά 1,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ ΔΔ-28. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

παξαηεξήζεθε ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξαηεξψληαο 

θαη ηα ηππνπνηεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο αλδξψλ (44,2 αλά 100.000 

θαηνίθνπο) θαη γπλαηθψλ (21,6 αλά 100.000 θαηνίθνπο) βιέπνπκε φηη θαη ζε απηά 

νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά θαη κάιηζηα ιίγν κεγαιχηεξν απφ 

ην δηπιάζην ησλ γπλαηθψλ. πκπεξαίλνπκε φηη, νη άλδξεο είλαη πην πηζαλφ λα 

πεζάλνπλ απφ θάζε είδνπο αηχρεκα απφ φηη νη γπλαίθεο. Απηφ είλαη ινγηθφ, 

θαζψο νη άλδξεο θάλνπλ πεξηζζφηεξν ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο απφ φηη νη 

γπλαίθεο (γηα παξάδεηγκα, νηθνδφκνη, ειεθηξνιφγνη, θιπ) ελψ επηπιένλ ηείλνπλ 

λα επηδίδνληαη ζπρλφηεξα ζε επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο (ζπνξ, γξήγνξε νδήγεζε 

θιπ). 

 

1.2.2 Παξάγνληεο λνζεξόηεηαο/ ζλεζηκόηεηαο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ησλ 

λενπιαζκάησλ, ησλ αλαπλεπζηηθψλ παζήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ αηηηψλ ζαλάηνπ 

ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζλεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Οη 

παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα είλαη γελεηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηα γνλίδηα ηνπ αηφκνπ, θαη αηνκηθνί παξάγνληεο, νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ, φπσο είλαη ην θάπληζκα, ε 

παρπζαξθία, άιιεο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, 

ην πεξηβάιινλ θιπ. 

 

1.2.3 Κνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν θαη ζλεζηκόηεηα 

 

Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ 

επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε πγεία. Ζ πγεία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν άλζξσπνο γελληέηαη, κεγαιψλεη, εθπαηδεχεηαη, 

δεη θαη εξγάδεηαη. Όκσο, νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

χπαξμε αληζνηήησλ ζπλεπψο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία είλαη 

θαη απηέο άληζα θαηαλεκεκέλεο. Οη αλεπηπγκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ θαιχηεξα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη ππνδνκέο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο πνιίηεο ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ νη πνιίηεο ηνπο δηαηξέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν.  
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Σν επίπεδν εηζνδήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αηηίεο 

ζαλάηνπ ζηε ρψξα απηή. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε πςειφηεξα θνηλσληθά-

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

(γηαηξνχο, λνζνθνκεία, θ.α.) αιιά θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αθνχ ην 

εηζφδεκά ηνπο είλαη πςειφ, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηα ρακειφηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

 

Απφ ηελ έξεπλα ηνπ WHO, “The top 10 causes of death” (2016),θαηά ηελ 

νπνία, νη ρψξεο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην εηζφδεκα ηνπο ζε πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, πςεινχ-κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, ρακεινχ-κεζαίνπ θαη ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο ρψξεο, δηαθξίλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε 

ζλεζηκφηεηα θαηά αηηία ζαλάηνπ. 

 

Γηάγξακκα 1.5: Γέθα αηηίεο ζαλάηνπ ζε ρώξεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο (πάλσ αξηζηεξά 

δηάγξακκα), ρώξεο ρακεινύ-κεζαίνπ εηζνδήκαηνο (πάλσ δεμηά δηάγξακκα), ρώξεο κεζαίνπ-

πςεινύ εηζνδήκαηνο (θάησ αξηζηεξά δηάγξακκα) θαη ρώξεο πςεινύ εηζνδήκαηνο (θάησ δεμηά 

δηάγξακκα). (Πεγή: WHO, 2016) 
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Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζαλάηνπο ζε ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ην 

2016 πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ιεγφκελεο ζπλζήθεο "νκάδαο Η", νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ηηο κεηξηθέο αηηίεο, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ θαη ηηο 

δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο. Αληηζέησο, ιηγφηεξν απφ ην 7% ησλ ζαλάησλ ζε ρψξεο 

πςεινχ εηζνδήκαηνο νθεηιφηαλ ζε ηέηνηεο αηηίεο. Οη ινηκψμεηο ηνπ θαηψηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθαηαιέγνληαλ ζηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζε φιεο 

ηηο νκάδεο εηζνδήκαηνο(WHO, 2018). 

Οη κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο (NCDs-noncommunicable diseases), φπσο είλαη 

νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ν θαξθίλνο, νη αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο,  

πξνθάιεζαλ ην 71% ησλ ζαλάησλ παγθνζκίσο. Σν πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 

37% ζηηο ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα έσο 88% ζηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο. 

Όιεο, εθηφο απφ κία απφ ηηο 10 θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζε ρψξεο πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, ήηαλ NCDs. Απφ ηελ άπνςε ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ, 

σζηφζν, ην 78% ησλ παγθφζκησλ ζαλάησλ απφ κε θπζηνινγηθνχο παξάγνληεο 

παξαηεξήζεθε ζηηο ρψξεο κε ρακειφ θαη κεζαίν εηζφδεκα (WHO, 2018). 

Οη ηξαπκαηηζκνί ζηνίρηζαλ 4.9 εθαηνκκχξηα δσέο ην 2016. Πεξηζζφηεξν απφ 

ην έλα ηέηαξην (29%) απηψλ ησλ ζαλάησλ νθεηιφηαλ ζε ηξαπκαηηζκνχο απφ 

ηξνραία αηπρήκαηα. Οη ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα είραλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα κε 29,4 ζαλάηνπο αλά 

100.000 θαηνίθνπο - ν παγθφζκηνο δείθηεο ήηαλ 18,8. Οη ηξαπκαηηζκνί πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή θπθινθνξία ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ 

10 αηηηψλ ζαλάηνπ ζε ρψξεο ρακεινχ, ρακειφηεξνπ θαη κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο(WHO, 2018). 

 

1.2.4 Απαζρόιεζε/ αλεξγία θαη ζλεζηκόηεηα 

 

Ζ απαζρφιεζε θαη ε αλεξγία θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηνπο δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο. Όηαλ έλα άηνκν ιακβάλεη πνιχ ρακειφ εηζφδεκα απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ ή είλαη άλεξγν, ηφηε απηφ ην άηνκν δελ είλαη νηθνλνκηθά δπλαηφ λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο θαζεκεξηλφηεηεο ηεο δσήο, ζε αληίζεζε κε έλα άηνκν πνπ ην 

εηζφδεκά ηνπ είλαη αξθεηά πςειφηεξν. Ζ ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή 
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θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, αιιά θαη ε θαθή πγεία θαη χπαξμε ρξφλησλ αζζελεηψλ 

ελδέρεηαη επίζεο λα κεηψζνπλ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ηα θέξδε ελφο αηφκνπ, 

κεηψλνληαο έηζη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ. Σν πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο 

κέζσ πνιιαπιψλ νδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαιχηεξεο επαγγεικαηηθήο 

ζέζεο, ηνπ πςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο, ηνπ ιηγφηεξνπ θαπλίζκαηνο, ηνπ κεησκέλνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ηεο πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ηεο 

πγηεηλφηεξεο δηαηξνθήο, ηεο απμεκέλεο απηνεμππεξέηεζεο θαη ηεο ηήξεζεο 

ηαηξηθψλ ζεξαπεηψλ (Stringhinietal., 2017) 

ηελ έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ην πεξηνδηθφ «The Lancet», ε ρακειή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 40-85 έρεη κεγαιχηεξε 

απήρεζε ζηε ζλεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε παξάγνληεο φπσο ην αιθνφι, ε 

παρπζαξθία, ν δηαβήηεο ε ππέξηαζε, ην θάπληζκα θαη ε έιιεηςε θπζηθήο 

άζθεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή κεηψλεη ην πξνζδφθηκν δσήο θαηά 2,1 ρξφληα, ελψ 

νη ππφινηπνη παξάγνληεο ην κεηψλνπλ θαηά 0.5, 0.7, 3.9, 1.6, 2.4 θαη 4.8 ρξφληα 

αληίζηνηρα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ζπλδπαζκέλα(Stringhinietal., 2017).πλεπψο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε επαγγεικαηηθή/ θνηλσληθή ζέζε πνπ θαηέρεη θάζε άηνκν 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ επεξεάδεηαη ε δσή ηνπ αηφκνπ θαη παξάιιεια ε 

πγεία ηνπ αλ ην εηζφδεκα ηνπ δελ είλαη επαξθέο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 
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Κεθάιαην 2 

 

Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε Γείγκαηνο 

 

2.1 ηόρνη ηεο εξγαζίαο θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο απαζρφιεζεο 

ζηε ζλεζηκφηεηα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ Διιάδα. Γειαδή, ζηφρνο ηεο 

κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζίαο/ αλεξγίαο θαη 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή αιιά θαη επαγγέικαηνο, κε ηε ζλεζηκφηεηα 

αηφκσλ ειηθίαο 50 θαη άλσ θαη λα επηζεκαλζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο θαηά θχιν, 

ρψξα θαη άιια δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεδνκέλα απφ ηελ έξεπλα 

SHARE, γηα ηελ νπνία ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζην θεθάιαην 

απηφ, θαη ζα πξνβνχκε ζηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζεσξνχκε σο ζεκαληηθέο γηα ηελ κειέηε καο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη παιηλδξφκεζεο 

θαζψο θαη ην παθέην SPSS. 

 

2.2 Η έξεπλα SHARE- παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 

 

Ζ έξεπλα SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) είλαη 

κηα πνιπηνκεαθή θαη δηαθξαηηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά γηα ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα θνηλσληθά θαη 

νηθνγελεηαθά δίθηπα γηα πεξηζζφηεξα απφ 140.000 άηνκα ειηθίαο 50 εηψλ θαη 

άλσ. Οη πεξίπνπ 140.000 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα παξακέλνπλ νη ίδηνη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη παξά κφλν αλ ππάξμνπλ ζάλαηνη ή αδπλακία 

απφθξηζεο ηφηε ην δείγκα αλαλεψλεηαη. Πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία, ηε γήξαλζε θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε, ε νπνία θαηέζηε ζεκαληηθφο ππιψλαο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο. Ζ SHARE θαιχπηεη 27 επξσπατθέο ρψξεο θαη 
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ην Ηζξαήι, θαη ηα δεδνκέλα ηεο είλαη δσξεάλ δηαζέζηκα ζε νιφθιεξε ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα SHARE δηεμάγεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (αλά 2 ρξφληα) θαη ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα ζε θχκαηα. ην πξψην 

θχκα (wave 1), πνπ δηεμήρζε ην 2004-2005, ζπλέβαιαλ ζηνηρεία έληεθα 

επξσπατθέο ρψξεο. Οη ρψξεο ηνπ πξψηνπ θχκαηνο απνηεινχλ κηα ηζνξξνπεκέλε 

εθπξνζψπεζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο, απφ ηε θαλδηλαβία (Γαλία 

θαη νπεδία) έσο ηελ Κεληξηθή Δπξψπε (Απζηξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, 

Βέιγην θαη Οιιαλδία) θαη ηε Μεζφγεην (Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διιάδα). Σν Ηζξαήι 

εληάρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2004 θαη απνηειεί ηελ πξψηε ρψξα ζηε Μέζε Αλαηνιή 

πνπ μεθίλεζε κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ γεξάζθνληαο πιεζπζκνχ. (Share-

project, 2019)ηα επφκελα θχκαηα πξνζηίζεληαη θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

ζην ηειεπηαίν θαηαγεγξακκέλν θχκα ε έξεπλα θαιχπηεη 28 ρψξεο ζην ζχλνιν(27 

επξσπατθέο ρψξεο θαη ην Ηζξαήι).  Έρνπλ δηεμαρζεί ζπλνιηθά κέρξη ζήκεξα εθηά 

θχκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο αληιψληαο ζηνηρεία απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

 Ζ επηηφπηα εξγαζία ηνπ έθηνπ θχκαηνο ηεο SHARE νινθιεξψζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2015. Γηα δεχηεξε θνξά κεηά ην Wave 4, ε επηζηεκνληθή έθδνζε 

ηνπ Wave 6 πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ην θνηλσληθφ δίθηπν ησλ εξσηεζέλησλ. 

Δπηπιένλ, ε Κξναηία ζπκκεηείρε γηα πξψηε θνξά ζην SHARE Wave 6. Οη 

αθφινπζεο ρψξεο απνηεινχλ κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο έθδνζεο: Απζηξία, 

Βέιγην, Κξναηία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Γαλία, Δζζνλία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Διιάδα, Ηζξαήι, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, 

νπεδία, Διβεηία θαη ινβελία. (Share-project, 2019) 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή, ζα γίλεη ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ην 2
ν
 θχκα 

(baseline) ηνπ share-project, ελψ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ νη ζάλαηνη πνχ ζπλέβεζαλ  

κέζα ζηα επφκελα έηε κέρξη ην 7
ν
 θχκα. 

2
ν
 θχκα: Με ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Wave 2, ε SHARE μεθίλεζε ηε 

δηαρξνληθή ηεο δηάζηαζε, κε λέεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαηά ηελ 

εμεξεχλεζε ησλ παξαιιαγψλ ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Αλ θαη εζηηάζηεθε ζηελ επαλαζχλδεζε ησλ εξσηεζέλησλ απφ ην πξψην 

θχκα, αλαδείρζεθε επίζεο έλα "επαλαιεπηηθφ" δείγκα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 
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πξψηνπ θχκαηνο εθηφο απφ ηελ Απζηξία θαη ην θιακαλδηθφ ηκήκα ηνπ Βειγίνπ. 

Σν θχξην εξσηεκαηνιφγην SHARE 2006 απνηειείηαη απφ 22 ελφηεηεο. Δπηπιένλ, 

δηεμήρζε ζπλέληεπμε ζην ηέινο ηεο δσήο γηα ηνπο λεθξνχο εξσηεζέληεο. Γχν 

«λέα» θξάηε κέιε ηεο ΔΔ - ε Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ε Πνισλία - θαζψο θαη ε 

Ηξιαλδία πξνζρψξεζαλ ζηελ SHARE ην 2006 θαη ζπκκεηείραλ ζην δεχηεξν 

θχκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην 2006-07. Σν Ηζξαήι πξνζρψξεζε ζην δεχηεξν 

θχκα ην 2009-2010.(Share-project, 2019) 

7ν θχκα: Σν 2017, ε θχξηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ηνπ έβδνκνπ θχκαηνο (Wave 

7) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 28 ρψξεο - ε πιήξεο θάιπςε ηεο ΔΔ επηηεχρζεθε κε ηε 

ζπκπεξίιεςε 8 λέσλ ρσξψλ: Φηλιαλδία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, ινβαθία, 

Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Μάιηα θαη Κχπξνο. Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ Wave 7 

πεξηέρεη έλα εξσηεκαηνιφγην SHARELIFE γηα φινπο ηνπο εξσηεζέληεο πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ ζην Wave 3 (πξψην θχκα SHARELIFE), θαζψο θαη έλα ηαθηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην γηα φινπο ηνπο εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ ήδε ζε κηα 

ζπλέληεπμε SHARELIFE. Σα δεδνκέλα SHARELIFE ζπιιέρζεθαλ ζην θχκα 3 

θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, ζην θχκα 7 κε επίθεληξν ηελ ηζηνξία δσήο ησλ 

εξσηεζέλησλ. Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζηα θαλνληθά 

θχκαηα SHARE αθνξνχλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο δσήο. Χο απνηέιεζκα, 

γλσξίδνπκε ειάρηζηα γηα απηφ πνπ ζπλέβε λσξίηεξα ζηε δσή ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σν SHARELIFE επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ ηνκέσλ ηεο δσήο ησλ 

εξσηεζέλησλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο θαη ηα παηδηά κέρξη ηε 

ζηέγαζε θαη ην ηζηνξηθφ εξγαζίαο, θαη ζε ιεπηνκεξείο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.(Share-project, 2019) 

 

2.3 Μεηαβιεηέο ελδηαθέξνληνο 

Οη κεηαβιεηέο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, απαζρφιεζεο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο, ζσκαηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο πγείαο, επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο θαη κεηαβιεηέο ζλεζηκφηεηαο. 

 Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο: ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο 

ζπγθαηαιέγνληαη νη κεηαβιεηέο age, gender, countryθαη couple. 
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 Μεηαβιεηέο απαζρόιεζεο: ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη 

κεηαβιεηέο ep005, ep007, ep009, ep013  θαη ep016. 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο: Δίλαη νη yedu θαη fdistress. 

 σκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο κεηαβιεηέο θαη επηθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξέο: ε απηή ηελ θαηεγνξία  αλήθνπλ νη κεηαβιεηέο: bmi2, 

chronic2w2,eurodcat, mobilit3, sphus2, adl2, symptoms2w2, drinking, 

phinact θαη orienti. 

 Μεηαβιεηέο ζλεζηκόηεηαο: deadw7,xt011. 

 

2.3.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε - Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο 

 

Οη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ καο, δειαδή ζηελ ειηθία, ην θχιν, ηε ρψξα 

δηακνλήο θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ.  

Ζ κεηαβιεηή Age είλαη δηαθξηηή αξηζκεηηθή κεηαβιεηή πνπ δειψλεη ηελ 

ειηθία ησλ εξσηψκελσλ ζε έηε.   

 
Γηάγξακκα 2.1: Ιζηόγξακκα ζπρλνηήησλ ηεο ειηθίαο 
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χκθσλα κε ην δηάγξακκα 2.1, παξαηεξνχκε φηη ην δείγκα καο πεξηιακβάλεη 

Ν= 31.009 παξαηεξήζεηο κε  ειάρηζηε ειηθία ηα 15 έηε θαη  κέγηζηε ηα 104 έηε 

(εχξνο ειηθίαο 89 έηε). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

άηνκα ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ θαη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή λα παξνπζηάδεηαη 

ζην δηάζηεκα 50 έσο 70 εηψλ. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή είλαη ε ειηθία ησλ 59 εηψλ κε 

ζρεηηθή ζπρλφηεηα 3,9%. 

  Ζ κεηαβιεηή gender είλαη κηα δίηηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζην θχιν θαη  ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 αλ ν εξσηψκελνο είλαη άλδξαο 

(male) θαη 2 αλ είλαη γπλαίθα (female). 

 
Γηάγξακκα 2.2: Piechart ζπρλνηήησλ θύινπ 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ 13.669 άλδξεο θαη 17.340 γπλαίθεο κε πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο 44,08% θαη 55,92% αληίζηνηρα.. Οη γπλαίθεο ππεξέρνπλ απφ ηνπο 

άλδξεο, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 2.2. 
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Ζ κεηαβιεηή country είλαη κηα θαηεγνξηθή κε δηαηάμηκε κεηαβιεηή πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, νη νπνίεο είλαη νη: 

Απζηξία, Γεξκαλία, νπεδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Γαλία, Διιάδα, Διβεηία, 

Βέιγην, Σζερία θαη Πνισλία.   

 

CountryIdentifier 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Austria 1200 3,9 3,9 3,9 

Germany 2628 8,5 8,5 12,3 

Sweden 2796 9,0 9,0 21,4 

Spain 2427 7,8 7,8 29,2 

Italy 2986 9,6 9,6 38,8 

France 2989 9,6 9,6 48,5 

Denmark 2630 8,5 8,5 56,9 

Greece 3412 11,0 11,0 67,9 

Switzerland 1498 4,8 4,8 72,8 

Belgium 3227 10,4 10,4 83,2 

Czech Republic 2750 8,9 8,9 92,0 

Poland 2466 8,0 8,0 100,0 

Total 31009 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2.1: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ κεηαβιεηή country. 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ αηφκσλ απφ θάζε ρψξα πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαζψο θαη ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ. 

Παξαηεξνχκε πσο, ε Απζηξία (1200 ζπκκεηνρέο) θαη ε Διβεηία (1498 

ζπκκεηνρέο) έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο ζπκκεηνρέο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 3,9% θαη 

4,8% αληίζηνηρα. Οη ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο ήηαλ ε Διιάδα 

(3412) κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 11% θαη αθνινπζεί ην Βέιγην (3227) κε πνζνζηφ 

10,4%. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ θπκαίλεηαη απφ 7,8% έσο 

9,6%. 

Ζ κεηαβιεηή couple είλαη κηα δίηηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή θαη παίξλεη ηελ 

ηηκή 1 αλ θάπνηνο είλαη δεπγάξη ή 0 αλ φρη. 
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Couple 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

No 7902 25,5 25,5 25,5 

Yes 23107 74,5 74,5 100,0 

Total 31009 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2.2: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ κεηαβιεηή couple 

Σν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δήισζαλ φηη είλαη δεπγάξη αληηζηνηρεί 

ζην 74,5% ελψ ην ππφινηπν 25,5% αληηζηνηρεί ζε απηνχ πνπ δνπλ ρσξίο 

ζχληξνθν. 

 

2.3.2 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε - Μεηαβιεηέο απαζρόιεζεο 

 

Οη ελ ιφγσ κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε απαζρφιεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απνηεινχλ βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο κειέηεο καο. 

Ζ κεηαβιεηή ep005 (current job situation) είλαη θαηεγνξηθή θαη δειψλεη 

ηελ ησξηλή θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ησλ εξσηψκελσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή παίξλεη ηηο ηηκέο:1 γηα άηνκν πνπ έρεη ζπληαμηνδνηεζεί, 2 αλ ην άηνκν 

εξγάδεηαη ή είλαη απηναπαζρνινχκελν, 3αλ είλαη άλεξγνο, 4 εάλ είλαη κφληκα 

αζζελήο ή αλάπεξνο, 5 εάλ ην άηνκν έρεη αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο 

ή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη 97 εάλ είλαη άιιν. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη missing values 

φπνπ ν εξσηψκελνο δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ ηξέρνπζα 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Currentjobsituation 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Retired 15801 51,0 52,2 52,2 

Employed or self-employed 

(including working for family 

business) 

8647 27,9 28,6 80,8 

Unemployed 840 2,7 2,8 83,5 

Permanently sick or disabled 1135 3,7 3,7 87,3 

Homemaker 3853 12,4 12,7 100,0 

Total 30276 97,6 100,0  

Missing System 733 2,4   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.3: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ κεηαβιεηή ep005 
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Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή ep005 βιέπνπκε 

φηη, ζην δείγκα καο έρνπκε 733 missing values,κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα κεηψλεηαη ζηνπο 30.276. Απφ απηνχο, νη 15.801 (51%) είλαη 

ζπληαμηνχρνη, νη 8647 (27,9%) είλαη απαζρνινχκελνη ή απηναπαζρνινχκελνη, 

ελψ νη άλεξγνη είλαη 840 κε κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 2,7%. Οη κφληκα 

αζζελείο ή αλάπεξνη θαηαιακβάλνπλ εμίζνπ κηθξφ πνζνζηφ ίζν κε 3,7% (1135 

κφληκα αζζελείο ή αλάπεξνη). Σα άηνκα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ είλαη 3853 κε πνζνζηφ 12,4%. 

Ζ κεηαβιεηή ep007 (currently more than one job)είλαη δίηηκε θαηεγνξηθή 

θαη αλαθέξεηαη αλ ην άηνκν έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο, δειαδή 

αλαθέξεηαη κφλν ζην ηκήκα ηνπ δείγκαηνο πνπ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη. Παίξλεη 

ηελ ηηκή 1 αλ ν εξσηψκελνο έρεη δειψζεη φηη έρεη θαη δεχηεξε εξγαζία θαη ηελ 

ηηκή 5 εάλ έρεη δειψζεη φηη δελ έρεη δεχηεξε εξγαζία. 

 

Currently more than one job 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative Percent 

Valid 

Yes 551 1,8 6,4 6,4 

No 8084 26,1 93,6 100,0 

Total 8635 27,8 100,0  

Missing System 22374 72,2   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.4: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο ep007 

ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ ηεο ep007 παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ 22.374 

missing values απφ ηηο 31.009 ζπλνιηθέο παξαηεξήζεηο, κε απνηέιεζκα ην δείγκα 

καο λα αλέξρεηαη ζηηο 8.635 παξαηεξήζεηο, πνιχ ιίγεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. 

Απφ ηηο 8.635 παξαηεξήζεηο νη 551 (6,4%) εξσηεζέληεο είπαλ φηη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο, ελψ νη 8.084 (93,6%) δήισζαλ φηη δελ έρνπλ. Ζ 

κεηαβιεηή εξγαζίαο απηή αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο 

εμαηξψληαο ζπληαμηνχρνπο, homemakers, unemployed θαη permanently sick or 

disabled, γηα απηφ έρεη ηφζεο παξαηεξήζεηο. 

Ζ κεηαβιεηή ep009 (Employee or self-employed) είλαη θαηεγνξηθή θαη 

δειψλεη αλ ην άηνκν είλαη ππάιιεινο, δεκφζηνο ππάιιεινο ή 

απηναπαζρνινχκελνο παίξλνληαο ηηο ηηκέο 1, 2 θαη 3, αληίζηνηρα. 
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Employeeorself-employed 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative Percent 

Valid 

Employee 6496 20,9 67,3 67,3 

Civil servant 1116 3,6 11,6 78,9 

Self-employed 2039 6,6 21,1 100,0 

Total 9651 31,1 100,0  

Missing System 21358 68,9   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.5: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ κεηαβιεηήο ep009 

Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη ππάξρνπλ πνιιά missing values(21.358) γηα ηελ 

κεηαβιεηή ep009 δεδνκέλνπ φηη αλαθέξεηαη ζε εξγαδφκελνπο. Απφ ηνπο 9.651, 

νη 6.496 (67,3%) ήηαλ ππάιιεινη, νη 1.116 (11,6%) ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη θαη  

νη 2.039 (21,1%) ήηαλ απηναπαζρνινχκελνη. 

Ζ κεηαβιεηή ep013 (total hours usually working per week)είλαη ζπλερήο 

θαη καο δείρλεη πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα εξγάδνληαη νη εξσηψκελνη ζην ηξέρνλ 

επάγγεικά ηνπο, πιελ ησλ δηαιεηκκάησλ γηα ηα γεχκαηα, αιιά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακεηβφκελσλ ή ησλ κε ακεηβφκελσλ ππεξσξηψλ. 

(SHARE, 2006) 

 

Γηάγξακκα 2.3: Ιζηόγξακκα ζπρλνηήησλ κεηαβιεηήο ep013 

Απφ ην δηάγξακκα 2.3 παξαηεξνχκε φηη νη παξαηεξήζεηο καο είλαη  Ν= 9.445 

απφ ηηο 31.009 ζπλεπψο έρνπκε missing values,δεδνκέλνπ φηη αλαθέξεηαη κφλν 
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ζε εξγαδφκελνπο. Ζ ειάρηζηε ηηκή γηα ηηο εξγάζηκεο ψξεο είλαη κεδέλ θαη ε 

κέγηζηε 168 ψξεο. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή ησλ εξγάζηκσλ σξψλ ηελ εβδνκάδα είλαη  

νη 40 ψξεο κε ζρεηηθή ζπρλφηεηα 6,4%. 

Ζ κεηαβιεηή ep016 (Name or title of job)είλαη θαηεγνξηθή κεηαβιεηή θαη 

δεηάεη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα επηιέμνπλ ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γηαζέηεη 

δέθα θαηεγνξίεο πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ην 1 έσο ην 10, νη νπνίεο έρνπλ σο 

εμήο:1 → εάλ ην άηνκν είλαη βνπιεπηήο, αλψηεξν ζηέιερνο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

2→ εάλ είλαη  επηζηήκνλαο, θαιιηηέρλεο θ.α. 

3→ εάλ είλαη ηερληθφο ή ζπλεξγάηεο ηερληθνχ  

4→ εάλ εξγάδεηαη σο ππάιιεινο γξαθείνπ  

5→ εάλ απαζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή εξγάδεηαη σο πσιεηήο  

6→ εάλ είλαη εηδηθεπκέλνο γεσξγφο, θηελνηξφθνο, αιηέαο 

7→ εάλ εξγάδεηαη σο εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο ή ζπλαθέο επάγγεικα  

8→ εάλ είλαη ρεηξηζηήο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ή ζπλαξκνινγεηήο/ 

κνληαδφξνο 

9→ εάλ είλαη αλεηδίθεπηνο εξγάηεο, ρεηξνλάθηεο ή κηθξνεπαγγεικαηίαο 

10→εάλ ην άηνκν αλήθεη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. 

 

Name or title of job 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative

Percent 

Valid 

Legislator, senior official or manager 472 1,5 8,2 8,2 

Professional 701 2,3 12,2 20,4 

Technician or associate professional 593 1,9 10,3 30,8 

Clerk 1095 3,5 19,1 49,8 

Service worker and shop and market sales 

worker 
1037 3,3 18,1 67,9 

Skilled agricultural or fishery worker 276 ,9 4,8 72,7 

Craft and related trades worker 646 2,1 11,3 84,0 

Plant and machine operator or assembler 282 ,9 4,9 88,9 

Elementary occupation 624 2,0 10,9 99,8 

Armed forces 14 ,045 ,2 100,0 

Total 5740 18,5 100,0  

Missing System 25269 81,5   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.6: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο ep016 
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ηνλ πίλαθα 2.6 παξαηεξνχκε ηηο ζπρλφηεηεο ηεο κεηαβιεηήο ep013 (είδνο 

εξγαζίαο) θαη βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ 25.269 missing values απφ ηηο 31.009 

ζπλνιηθέο παξαηεξήζεηο, κε απνηέιεζκα  ην δείγκα καο λα αλέξρεηαη ζηηο 5.740 

παξαηεξήζεηο, πνιχ ιίγεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. Απφ ηα 5.740 εξγαδφκελα 

άηνκα, ηα 1.095 (19,1%) άηνκα δήισζαλ φηη δνπιεχνπλ σο ππάιιεινη γξαθείνπ 

θαη ακέζσο κεηά έξρνληαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή 

σο πσιεηέο κε πνζνζηφ 18,1% (1.037). Σα άηνκα πνπ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη 

ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ήηαλ κφιηο 14 κε πνζνζηφ 0,2%. 

 

2.3.3 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε – Κνηλσληθννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζε δχν κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ. 

Ζ κεηαβιεηή yedu (years of education)είλαη δηαθξηηή θαη αλαθέξεηαη ζηα 

έηε εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα άηνκα.   

 
Γηάγξακκα 2.4: Ιζηόγξακκα ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο yedu 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα 2.4 ηα ιηγφηεξα έηε 

εθπαίδεπζεο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη έλα άηνκν είλαη κεδέλ, ελψ ηα 

πεξηζζφηεξα έηε εθπαίδεπζεο είλαη 25. Ο κέζνο φξνο είλαη ηα 10,37 έηε 



55 
 

εθπαίδεπζεο θαη  ε ηππηθή απφθιηζε 4,356. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο 

δήισζαλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη έσο θαη 12 έηε εθπαίδεπζεο.  

Ζ κεηαβιεηή fdistress (Household able to make ends meet) είλαη δηαηάμηκε 

θαη δηαθξίλεηαη ζε 4 θαηεγνξίεο πεξηγξάθνληαο εάλ ην λνηθνθπξηφ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί νηθνλνκηθά. Ζ 

θσδηθνπνίεζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο έρεη σο εμήο: εάλ ην λνηθνθπξηφ 

παξνπζηάδεη κεγάιε δπζθνιία λα αληαπνθξηζεί νηθνλνκηθά παίξλεη ηελ ηηκή 1, 

εάλ δπζθνιεχεηαη λα αληαπεμέιζεη κε έλα κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ηφηε 

παίξλεη ηελ ηηκή 2, παίξλεη ηελ ηηκή 3 αλ ην λνηθνθπξηφ κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα 

ζρεηηθά εχθνια θαη ηελ ηηκή 4 εάλ κπνξεί λα ηα αληαπεμέιζεη εχθνια. 

 

Household able to make ends meet 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

With great difficulty 3721 12,0 12,1 12,1 

With some difficulty 9277 29,9 30,1 42,2 

Fairly easily 10116 32,6 32,8 75,0 

Easily 7693 24,8 25,0 100,0 

Total 30807 99,3 100,0  

Missing System 202 ,7   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.7: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο fdistress 

Απφ ηα 31.009 λνηθνθπξηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα 30.807 

αληαπνθξίζεθαλ ζηελ εξψηεζε γηα ην πφζν εχθνια/δχζθνια αληαπεμέξρνληαη 

νηθνλνκηθά, ελψ ππήξμαλ θαη 202 ειιείπνπζεο παξαηεξήζεηο(missing values). Οη 

10.116 (32,6%) νηθνγέλεηεο δήισζαλ φηη αληαπεμέξρνληαη κε ζρεηηθή επθνιία, 

ελψ νη νηθνγέλεηεο πνπ ηα θαηαθέξλνπλ κε κεγάιε δπζθνιία ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο είλαη 3.721 (12%). 

2.3.4 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε –Μεηαβιεηέο ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο θαη επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα κε ηελ λνζεξφηεηα θαη ηελ ζλεζηκφηεηα.   
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Αξρηθά, ε κεηαβιεηή bmi2 (Bmi categories) πνπ θαζνξίδεη ηνλ δείθηε κάδαο 

ζψκαηνο(Γ.Μ..) είλαη κηα θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα άηνκα κε δείθηε κάδα ζψκαηνο κηθξφηεξν ηνπ 18,5 

(ειιηπνβαξή άηνκα), ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ηα άηνκα κε θαλνληθφ δείθηε 

κάδαο ζψκαηνο 18,5-24,9, ζηε ηξίηε θαηεγνξία ηα ππέξβαξα άηνκα κε Γ.Μ.. 

25-29,9θαη ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία ηα παρχζαξθα άηνκα κε Γ.Μ.. 30 θαη άλσ. 

 

Bmicategories 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

Below 18.5 - underweight 432 1,4 1,4 1,4 

18.5-24.9 - normal 11085 35,7 36,8 38,2 

25-29.9 - overweight 12838 41,4 42,6 80,8 

30 and above - obese 5792 18,7 19,2 100,0 

Total 30147 97,2 100,0  

Missing System 862 2,8   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.8: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ κεηαβιεηή bmi2. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη 2,8% (862 άηνκα) δελ απάληεζαλ ζε απηή ηελ 

εξψηεζε θαη ην 97,2% (30.147 άηνκα) απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ην Γ.Μ.. 

Απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ, 41,4% (12.838) ήηαλ άηνκα ππέξβαξα, 35,7% 

(11.085) ήηαλ άηνκα θαλνληθνχ βάξνπο, 18,7% (5.792) ήηαλ άηνκα παρχζαξθα 

θαη 1,4% (432) ήηαλ άηνκα ειιηπνβαξή.  

Ζ κεηαβιεηή adl2 (1+ adl limitations) δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ κεηαβιεηή 

adl θαηά ηελ νπνία ν εξσηψκελνο απαληάεη πφζνπο πεξηνξηζκνχο έρεη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή ζε ζρέζε κε έμη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (λα ζεθψλεηαη 

θαλείο απφ ην θξεβάηη κφλνο ηνπ, λα ηξψεη κφλνο ηνπ θιπ). Ζ adl2 ρσξίδεη ηα 

άηνκα ζε δχν θαηεγνξίεο (δίηηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή) κε ηελ εμήο 

θσδηθνπνίεζε: 

0→ εάλ ην άηνκν δελ έρεη θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη 

1→ εάλ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ πεξηνξηζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 
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1+ adllimitations 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

No adl limitations 27590 89,0 89,3 89,3 

1+ adl limitations 3308 10,7 10,7 100,0 

Total 30898 99,6 100,0  

Missing System 111 ,4   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.9: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ κεηαβιεηήο adl2 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 2.9 παξαηεξνχκε φηη έρνπκε 111 missing values 

κε απνηέιεζκα ην δείγκα καο λα αλέξρεηαη ζηηο 30.898 παξαηεξήζεηο. Σα άηνκα 

πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ θάπνηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο είλαη 27.590 (89%) θαη απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία, ελψ ηα 

άηνκα πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ πεξηνξηζκφ είλαη 3.308 (10,7%). 

Ζ chronic2w2 (2+ chronic diseases, wave 2 version) είλαη κηα δίηηκε 

θαηεγνξηθή κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ ν ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα πάζρεη απφ 

ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο παζήζεηο ή απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο 

παζήζεηο. Παίξλεη ηελ ηηκή 0 αλ πάζρεη απφ ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο παζήζεηο 

θαη ηελ ηηκή 1 αλ πάζρεη απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο παζήζεηο. 

 

2+ chronicdiseases (w2 version) 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

Less than 2 diseases 17107 55,2 55,4 55,4 

2+ chronic diseases 13774 44,4 44,6 100,0 

Total 30881 99,6 100,0  

Missing System 128 ,4   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.10: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο chronic2w2. 

ηνλ πίλαθα 2.10 βιέπνπκε φηη ην 55,2% (17.107) ησλ εξσηψκελσλ αλαθέξεη 

φηη πάζρεη απφ ιηγφηεξεο απφ 2 αζζέλεηεο, ην 44,4% (13.774) αλαθέξεη φηη 

πάζρεη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 2 αζζέλεηεο, ελψ ην 0,4% δελ απάληεζε. Ζ 

δηαθνξά ησλ δχν πνζνζηψλ θπκαίλεηαη ζηηο 10,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Ζ eurodcat (EURO-D caseness) κεηαβιεηή απνηειεί νπζηαζηηθά κηα 

θιίκαθα κέηξεζεο ηεο θαηάζιηςεο θαη είλαη δίηηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ κεηαβιεηή euro-d. Σα απνηειέζκαηα ηεο euro-
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dπξνθχπηνπλ απφ εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο «Φπρηθή πγεία» ηνπ CAPI 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ euro-d παίξλεη ηηκέο απφ ην 0 έσο ην 12, κε ην 0 λα δείρλεη 

φηη ν εξσηψκελνο δελ παξνπζηάδεη θαλέλα ζχκπησκα θαηάζιηςεο θαη ην 12 φηη 

παξνπζηάδεη θαη ηα 12 ζπκπηψκαηα.  Με βάζε ηελ euro-d δεκηνπξγήζεθε ε 

κεηαβιεηή eurodcat ε νπνία ρσξίδεη ην δείγκα καο ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ 

θαηεγνξία 0 αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ δελ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε, θαζψο έρνπλ ην 

πνιχ 3 ζπκπηψκαηα ηεο θιίκαθαο euro-d, ελψ ζηελ θαηεγνξία 1 αλήθνπλ φζνη 

πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε θαη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκπηψκαηα. 

 

EURO-D caseness 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

No 22507 72,6 74,7 74,7 

Yes 7606 24,5 25,3 100,0 

Total 30113 97,1 100,0  

Missing System 896 2,9   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.11: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο eurodcat 

 Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη κε βάζε ηνπο δείθηεο ηεο euro-

dθιίκαθαο, ην 72,6% (22.507) ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ πάζρεη απφ θαηάζιηςε, 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ελψ ην 24,5% (7.606) πάζρεη απφ θαηάζιηςε. Σν 

ππφινηπν 2,9% δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ θαηάζιηςε. 

Ζ κεηαβιεηή mobilit3 (3+ mobility, arm function and fine motor 

limitations) είλαη δίηηκε θαηεγνξηθή θαη εθθξάδεη αλ ν εξσηψκελνο έρεη 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνχο ή φρη. Παίξλεη ηελ ηηκή 0 αλ ην άηνκν 

αληηκεησπίδεη ιηγφηεξεο απφ 2 θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη ηελ ηηκή 1 αλ παξνπζηάδεη 

3 θαη άλσ θηλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

3+ mobility, arm function and fine motor limitations 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-2 limitations 23294 75,1 75,4 75,4 

3+ limitations 7608 24,5 24,6 100,0 

Total 30902 99,7 100,0  

Missing System 107 ,3   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.12: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ κεηαβιεηήο mobilit3 
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Παξαηεξνχκε φηη, ην 75,1% ησλ αηφκσλ παξνπζηάδνπλ απφ θαλέλαλ κέρξη 

θαη δπν θηλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ελψ ην 24,5% παξνπζηάδεη ηξεηο θαη άλσ 

θηλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Σα 107 άηνκα (0,3%) δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 

πνπ αθνξά ηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο. 

Ζ κεηαβιεηή sphus2 (Sphus-less than very good health)δειψλεη ηελ 

πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ εξσηψκελνπ θαη είλαη 

δίηηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή. Παίξλεη ηελ ηηκή 0 αλ ν εξσηψκελνο αμηνινγήζεη 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο πνιχ θαιή/ άξηζηε θαη ηελ ηηκή 1 εάλ ζεσξεί φηη ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη ιηγφηεξν απφ πνιχ θαιή. 

 

Sphus-less than very good health 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

Very good/excellent 8466 27,3 27,4 27,4 

Less than very good 22439 72,4 72,6 100,0 

Total 30905 99,7 100,0  

Missing System 104 ,3   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.13: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ κεηαβιεηήο sphus2 

Σν 27,3% ησλ αηφκσλ αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο σο πνιχ 

θαιή/ άξηζηε, ελψ ην 72,4% πηζηεχεη φηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο είλαη 

ιηγφηεξν απφ πνιχ θαιή. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ζεσξεί 

πσο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο είλαη ιηγφηεξν απφ πνιχ θαιή. Σέινο, 

ππάξρνπλ θαη 104 άηνκα (0,3%) ηα νπνία δελ αμηνιφγεζαλ ηελ πγεία ηνπο. 

Ζ κεηαβιεηή symptoms2w2 (2+ symptomswave 2 version)είλαη δίηηκε 

θαηεγνξηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

κπνξεί λα θέξεη έλα άηνκν. Παίξλεη ηελ ηηκή 0 αλ ν εξσηψκελνο παξνπζηάδεη 

ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα θαη ηελ ηηκή 1 εάλ παξνπζηάδεη δχν θαη πάλσ 

ζπκπηψκαηα. 
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2+ symptoms (w2 version) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Less than 2 symptoms 17423 56,2 56,4 56,4 

2+ symptoms 13478 43,5 43,6 100,0 

Total 30901 99,7 100,0  

Missing System 108 ,3   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.14: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο  symptoms2w2 

17.423 (56,2%) άηνκα δήισζαλ φηη παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα απφ 2 

ζπκπηψκαηα, ελψ ηα 13.478 (43,5%) δήισζαλ φηη έρνπλ δχν θαη πάλσ 

ζπκπηψκαηα. 108 άηνκα (0,3%) δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε αλ παξνπζηάδνπλ 

θάπνην ζχκπησκα. 

Ζ κεηαβιεηή drinking (More than 2 glasses of alcohol almost everyday) 

είλαη δίηηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη αλ ν εξσηψκελνο 

θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξα απφ δχν πνηήξηα αιθνφι ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Ζ 

θαηεγνξία 0 αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ δελ πίλνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν 

πνηήξηα αιθνφι ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη ε θαηεγνξία 1 ζε απηνχο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν πνηήξηα. 

More than 2 glasses of alcohol almost everyday 

 Frequency Percent ValidPercent Cumulative 

Percent 

Valid 

No 24945 80,4 81,0 81,0 

Yes 5862 18,9 19,0 100,0 

Total 30807 99,3 100,0  

Missing System 202 ,7   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.15: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο drinking 

Απφ ηνλ πίλαθα 2.15 βιέπνπκε φηη ην 80,4% δήισζε φηη δελ θαηαλαιψλεη 

πεξηζζφηεξα απφ δχν πνηήξηα αιθνφι, ελψ ην 18,9% δήισζε φηη θαηαλαιψλεη 

πεξηζζφηεξα απφ 2 πνηήξηα αιθνφι ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Σν 0,7% δελ απάληεζε 

ζηελ εξψηεζε γηα ην αιθνφι.  

Ζ κεηαβιεηή phinact (Physical inactivity) αλαθέξεηαη ζηελ θπζηθή 

αδξάλεηα ησλ αηφκσλ, δειαδή αλ ην άηνκν δελ αζθεί θάπνην είδνο θπζηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα βξίζθεηαη ζε παληειή έιιεηςε ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη θαηεγνξηθή, δίηηκε κεηαβιεηή θαη παίξλεη ηελ ηηκή 0 αλ 

ην άηνκν δελ βξίζθεηαη ζε θπζηθή αδξάλεηα θαη ηελ ηηκή 1αλ βξίζθεηαη. 

Physical inactivity 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

No 27206 87,7 88,3 88,3 

Yes 3601 11,6 11,7 100,0 

Total 30807 99,3 100,0  

Missing System 202 ,7   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.16: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ κεηαβιεηή phinact 

ηνλ πίλαθα 2.16 παξαηεξνχκε φηη ην 87,7% δήισζε φηη δελ βξίζθεηαη ζε 

θπζηθή αδξάλεηα, ελψ ην 11,6% δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζσκαηηθά, ην νπνίν είλαη 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. Σα άηνκα ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζσκαηηθά 

απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο καο θαη είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ, θαζψο ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε πγεία ησλ 

αηφκσλ. Σν 0,7% δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ηελ θπζηθή αδξάλεηα(202 

missing values). 

Ζ κεηαβιεηή orienti (Score of orientation in time test)εθθξάδεη ηε 

βαζκνινγία γηα ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία-πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ ζε δνθηκή 

ρξφλνπ. Δίλαη δηαηάμηκε κεηαβιεηή θαη παίξλεη ηηκέο απφ ην 0 (θαθή) έσο ην 4 

(θαιή). 

Score of orientation in time test 

 Frequency Percent Valid Percent CumulativePercent 

Valid 

Bad 222 ,7 ,7 ,7 

1 204 ,7 ,7 1,4 

2 565 1,8 1,8 3,2 

3 3179 10,3 10,3 13,4 

Good 26839 86,6 86,6 100,0 

Total 31009 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2.17: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο orienti. 

Γηαπηζηψλνπκε, απφ ηνλ πίλαθα 2.17, φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ έρεη 

θαιή βαζκνινγία ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 86,6% θαη κφιηο ην 0,7% είραλ θαθή 

βαζκνινγία.  
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2.3.5 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε – Μεηαβιεηέο ζλεζηκόηεηαο 

Οη κεηαβιεηέο ζλεζηκφηεηαο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηεο κειέηεο καο 

θαζψο ζα εξεπλεζεί πσο επηδξά ε απαζρφιεζε ζηελ ζλεζηκφηεηα.  

Ζ κεηαβιεηή deadw7 είλαη κηα δίηηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή, ε νπνία  

εθθξάδεη αλ ην άηνκν επέδεζε ή πέζαλε κεηαμχ ηνπ 2
νπ

(2007) θαη  7
νπ

 θχκαηνο 

(2017).  Καηά ζπλέπεηα, ε deadw7 παίξλεη ηελ ηηκή 0 αλ ην άηνκν επέδεζε θαη 

ηελ ηηκή 1 αλ ην άηνκν πέζαλε. Ζ κεηαβιεηή deadw7 είλαη ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή γηα ηελ έξεπλα καο. 

 

deadw7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 29965 96,6 96,6 96,6 

1 1044 3,4 3,4 100,0 

Total 31009 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2.18: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ κεηαβιεηήο deadw7 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 2.18, βιέπνπκε φηη απφ ηνπο 31.009 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καο, νη 29.965 (96,6%) επέδεζαλ θαη νη 1.044 (3,4%) 

πέζαλαλ.  

Ζ κεηαβιεηή xt011_ (Μain cause of death)αλαθέξεηαη ζηε θχξηα αηηία 

ζαλάηνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη απνηειείηαη απφ 8 θαηεγνξίεο. Ζ θσδηθνπνίεζε 

ηεο κεηαβιεηήο έρεη σο εμήο: 

 

1→ θαξθίλν 5→ αλαπλεπζηηθή πάζεζε 

2→ θαξδηαθή πξνζβνιή 6→ λφζνο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

3→ εγθεθαιηθφ επεηζφδην 7→ ινηκψδε λφζνο 

4→ άιιε θαξδηναγγεηαθή πάζεζε 8→ αηπρήκαηα 
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Main cause of death 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Cancer 258 ,8 30,1 30,1 

A heart attack 153 ,5 17,9 48,0 

A stroke 116 ,4 13,6 61,6 

Other cardiovascular related illness 133 ,4 15,5 77,1 

Respiratory disease 67 ,2 7,8 84,9 

Disease of the digestive system 25 ,1 2,9 87,9 

Severe infectiousdisease 69 ,2 8,1 95,9 

Accident 35 ,1 4,1 100,0 

Total 856 2,8 100,0  

Missing System 30153 97,2   

Total 31009 100,0   

Πίλαθαο 2.19: πίλαθαο ζπρλνηήησλ κεηαβιεηήο xt011_ 

Απφ ηνλ πίλαθα 2.19 βιέπνπκε φηη ε θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ ν 

θαξθίλνο κε 258 ζαλάηνπο θαη πνζνζηφ 30,1% θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν 

ζάλαηνο απφ θαξδηαθή πξνζβνιή κε πνζνζηφ 17,9%. Όκσο, ν πίλαθαο είλαη 

παξαπιαλεηηθφο θαζψο ν ζάλαηνο απφ θαξδηαθή πξνζβνιή, ν ζάλαηνο απφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ν ζάλαηνο απφ άιιε θαξδηαγγεηαθή πάζεζε αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία  ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, φπσο είδακε θαη ζην 

θεθάιαην 1, παξάγξαθνο 1.2.1.1. Καηά ζπλέπεηα, αλ αζξνίζνπκε ηα πνζνζηά απφ 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ηνπ 47% θαη έηζη νη ζάλαηνη απφ 

θαξδηαγγεηαθά αλέξρνληαη ζηελ πξψηε ζέζε. Σψξα, ζηε δεχηεξε ζέζε 

«έξρνληαη» νη ζάλαηνη απφ θαξθίλν, ζηελ ηξίηε ζέζε νη ζάλαηνη απφ ζνβαξέο 

ινηκψδεηο λφζνπο κε πνζνζηφ 8,1%, ζηελ ηέηαξηε ζέζε νη ζάλαηνη απφ 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο κε πνζνζηφ 7,8% θαη ζηελ πέκπηε θαη έθηε ζέζε  νη 

ζάλαηνη απφ αηπρήκαηα (4,1%) θαη νη ζάλαηνη απφ λφζν ηνπ πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (2,9%), αληίζηνηρα. 

 

2.4 Γηεξεύλεζε ησλ επηπέδσλ ζλεζηκόηεηαο 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζε επίπεδα 

ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο δεκνγξαθηθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο, 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο κεηαβιεηέο θαη κεηαβιεηέο απαζρφιεζεο πνπ 



64 
 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ, επίζεο, έιεγρνη 

αλεμαξηεζίαο Υ
2
 θαη ζα ππνινγηζηνχλ κέηξα ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

2.4.1 Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηε 

ρώξα  

Αξρηθά ζα κειεηήζνπκε ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο αλάινγα κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ησλ εξσηψκελσλ. 

Country identifier * deadw7 Crosstabulation 

 deadw7 Total 

0 1 

Countryidentifier 

Austria 
Count 1159 41 1200 

% within Country identifier 96,6% 3,4% 100,0% 

Germany 
Count 2600 28 2628 

% within Country identifier 98,9% 1,1% 100,0% 

Sweden 
Count 2718 78 2796 

% within Country identifier 97,2% 2,8% 100,0% 

Spain 
Count 2311 116 2427 

% within Country identifier 95,2% 4,8% 100,0% 

Italy 
Count 2871 115 2986 

% within Country identifier 96,1% 3,9% 100,0% 

France 
Count 2912 77 2989 

% within Country identifier 97,4% 2,6% 100,0% 

Denmark 
Count 2542 88 2630 

% within Country identifier 96,7% 3,3% 100,0% 

Greece 
Count 3202 210 3412 

% within Country identifier 93,8% 6,2% 100,0% 

Switzerland 
Count 1469 29 1498 

% within Country identifier 98,1% 1,9% 100,0% 

Belgium 
Count 3128 99 3227 

% within Country identifier 96,9% 3,1% 100,0% 

CzechRepublic 
Count 2689 61 2750 

% within Country identifier 97,8% 2,2% 100,0% 

Poland 
Count 2364 102 2466 

% within Country identifier 95,9% 4,1% 100,0% 

Total 
Count 29965 1044 31009 

% within Country identifier 96,6% 3,4% 100,0% 

Πίλαθαο 2.20: Πίλαθαο ζπλάθεηαο γηα ηηο κεηαβιεηέο country θαη deadw7 

ηνλ πίλαθα 2.20 παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε 

ζλεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Όπσο, ζα δνχκε ε Διιάδα έρεη ην κεγαιχηεξν 
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πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο 6,2% (210 ζάλαηνη)θαη αθνινπζεί δεχηεξε ε Ηζπαλία κε 

πνζνζηφ 4,8% (116 ζάλαηνη). Σα ρακειφηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ηα 

εκθαλίδνπλ ε Γεξκαλία 1,1% (28) θαη ε Διβεηία 1,9% (29).Ζ Διιάδα θαη ην 

Βέιγην παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 3.412 

θαη 3.227 άηνκα, αληίζηνηρα, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ 

θπκαίλνληαη πεξίπνπ απφ 1.000-2.900 άηνκα. 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Υ
2
έιεγρνπ αλεμαξηεζίαο ησλ 

κεηαβιεηψλ ζα δηαηππψζνπκε ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε. 

Ζ0: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη countryείλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ1: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη country δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη αλ p.value<α, φπνπ α είλαη ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 175,912
a
 11 ,000 

Likelihood Ratio 177,245 11 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,763 1 ,184 

N of Valid Cases 31009   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,40. 

Πίλαθαο 2.21: Υ
2
 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηώλ deadw7 &country. 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 2.21 ην 

p.value<<0.001(είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ 0,001) θαη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

α=0,05 απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, αθνχ p-value< 0,05=α. Άξα, ε 

ζλεζηκφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ ρψξα δηακνλήο θαη έρνπλ θάπνηα ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο, πνπ ζα ηελ ππνινγίζνπκε κε ην ζπληειεζηή ζπλάθεηαο V ηνπ 

Cramer. Ο δείθηεο V ηνπ Cramer είλαη ν θαηάιιεινο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

έληαζεο θαη ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο κίαο νλνκαζηηθήο θαη κηαο δηαηάμηκεο 

κεηαβιεηήο πνπ δελ δηαζέηνπλ ίδην αξηζκφ θαηεγνξηψλ. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,075 ,000 

Cramer's V ,075 ,000 

N of ValidCases 31009  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίλαθαο 2.22: Πίλαθαο ζπληειεζηώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο deadw7 θαη country. 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο καο πιεξνθνξεί φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

Cramer’s V είλαη ίζε κε 0,075 (p.value<<0.001) θαη δειψλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο ρψξαο δηακνλήο. Όκσο, ε ζρέζε απηή 

δελ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή (value=0,075<<1), παξφιν πνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, θαζψο p.value<α=0,05.πλεπψο, ε χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο 

ππνδεηθλχεη φηη ε ζλεζηκφηεηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ρψξα. 

2.4.2 Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

απαζρόιεζε. 

 

Current job situation * deadw7 Crosstabulation 

 deadw7 Total 

0 1 

C
u
rr

e
n
tj
o
b
s
it
u
a
ti
o
n
 

Retired 
Count 15052 749 15801 

% within Current job situation 95,3% 4,7% 100,0% 

Employed or self-employed (including 

working for family business) 

Count 8581 66 8647 

% within Current job situation 99,2% 0,8% 100,0% 

Unemployed 
Count 825 15 840 

% within Current job situation 98,2% 1,8% 100,0% 

Permanently sick or disabled 
Count 1083 52 1135 

% within Current job situation 95,4% 4,6% 100,0% 

Homemaker 
Count 3714 139 3853 

% within Current job situation 96,4% 3,6% 100,0% 

Total 
Count 29255 1021 30276 

% within Current job situation 96,6% 3,4% 100,0% 

Πίλαθαο 2.23: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηώλ ep005 θαη deadw7 

Απφ ηνλ πίλαθα 2.23 πξνθχπηεη φηη απφ ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

δήισζαλ φηη είλαη ζπληαμηνχρνη, ην 4,7% θαίλεηαη λα πέζαλε, ελψ ην 95,3% δελ 

πέζαλε. Σψξα, φζνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη είλαη κφληκα αζζελείο ή 

αλάπεξνη ην 4,6% πέζαλε θαη ην 95,4% δελ πέζαλε. Όζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ 
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απαζρνινχληαη ή απηναπαζρνινχληαη κφλν ην 0,8% (πνιχ κηθξφ πνζνζηφ) 

πέζαλε θαηά ην δηάζηεκα ηνπ 2νπ θχκαηνο κέρξη ην 7ν θχκα θαη ην 99,2% 

παξέκεηλε ελ δσή.  

Ζ0: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη ep005είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ1: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη ep005 δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

PearsonChi-Square 283,602
a
 4 ,000 

LikelihoodRatio 354,993 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,804 1 ,000 

N of ValidCases 30276   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,33. 

Πίλαθαο 2.24: Υ
2
 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηώλ deadw7 θαη ep005. 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 2.24 ην 

p.value<<0.001(είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ 0,001) θαη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

α=0,05 απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, αθνχ p-value< 0,05=α. Άξα, ε 

ζλεζηκφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ηνπ 

εξσηεζέληα. 

 

SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

NominalbyNominal Phi ,097 ,000 

Cramer's V ,097 ,000 

N of ValidCases 30276  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίλαθαο 2.25: Πίλαθαο ζπληειεζηώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο deadw7 θαηep005. 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Cramer’s V είλαη ίζε κε 0,097 

(p.value<<0.001) θαη δειψλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο απαζρφιεζεο. Ζ ζρέζε είλαη 

αηζζεηά αζζελήο (value=0,097<<1), παξφιν πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

θαζψο p.value<α=0,05. 
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Name or title of job * deadw7 Crosstabulation 

 deadw7 Total 

0 1 

N
a
m

e
 o

r 
ti
tl
e
 o

f 
jo

b
 

Legislator, senior official or 

manager 

Count 467 5 472 

% within Name or title of job 98,9% 1,1% 100,0% 

Professional 
Count 699 2 701 

% within Name or title of job 99,7% 0,3% 100,0% 

Technicianorassociateprofessio

nal 

Count 588 5 593 

% within Name or title of job 99,2% 0,8% 100,0% 

Clerk 
Count 1092 3 1095 

% within Name or title of job 99,7% 0,3% 100,0% 

Service worker and shop and 

market sales worker 

Count 1027 10 1037 

% within Name or title of job 99,0% 1,0% 100,0% 

Skilled agricultural or fishery 

worker 

Count 272 4 276 

% within Name or title of job 98,6% 1,4% 100,0% 

Craft and related trades worker 
Count 639 7 646 

% within Name or title of job 98,9% 1,1% 100,0% 

Plant and machine operator or 

assembler 

Count 275 7 282 

% within Name or title of job 97,5% 2,5% 100,0% 

Elementaryoccupation 
Count 618 6 624 

% within Name or title of job 99,0% 1,0% 100,0% 

Armedforces 
Count 13 1 14 

% within Name or title of job 92,9% 7,1% 100,0% 

Total 
Count 5690 50 5740 

% within Name or title of job 99,1% 0,9% 100,0% 

Πίλαθαο 2.26: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηώλ ep016 θαη deadw7 

Πξνθχπηεη φηη απφ ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ φηη είλαη ζηηο 

εηδηθέο δπλάκεηο, ην 7,1% θαίλεηαη λα πέζαλε, ελψ ην 92,9% δελ πέζαλε. Όζνη 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη είλαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

ή ζπλαξκνινγεηέο/ κνληαδφξνη ην 2,5% πέζαλε θαη ην 97,5% δελ πέζαλε. Όζνλ 

αθνξά ηα άηνκα πνπ είλαη επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο θ.α. θαη φζνη είλαη 

ππάιιεινη γξαθείνπ κφλν ην 0,3% (πνιχ κηθξφ πνζνζηφ) πέζαλε θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο έξεπλαο θαη ην 99,7% παξέκεηλε ελ δσή. Απηφ έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, θαζψο νη δνπιεηέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο (π.ρ. εηδηθέο 

δπλάκεηο, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θιπ.) παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο απφ ηηο ιηγφηεξν επηθίλδπλεο δνπιεηέο (π.ρ. δνπιεηά γξαθείνπ). 
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Ζ0: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη ep016είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ1: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη ep016 δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

PearsonChi-Square 23,931
a
 9 ,004 

LikelihoodRatio 19,653 9 ,020 

Linear-by-Linear Association 5,726 1 ,017 

N of ValidCases 5740   

a. 4 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 

Πίλαθαο 2.27: Υ
2
 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηώλ deadw7&ep016 

ηνλ πίλαθα 2.27 ην p.value είλαη ίζν κε 0.004 θαη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, αθνχ p-

value=0,004 < 0,05=α. Άξα, ε ζλεζηκφηεηα επεξεάδεηαη απφ ην επάγγεικα ηνπ 

εξσηεζέληα. 

 

SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

NominalbyNominal 
Phi ,065 ,004 

Cramer's V ,065 ,004 

N of ValidCases 5740  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίλαθαο 2.28: Πίλαθαο ζπληειεζηώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο deadw7 θαηep016. 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Cramer’s V είλαη ίζε κε 0,065 

(p.value=0.004) θαη δειψλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζλεζηκφηεηαο 

θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εξσηψκελνπ. Ζ ζρέζε είλαη αηζζεηά αζζελήο 

(value=0,065<<1), παξφιν πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο 

p.value=0,004 <α=0,05. 
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2.4.3 Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία θαη ηηο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 

 

1+ adllimitations * deadw7 Crosstabulation 

 deadw7 Total 

0 1 

1+ adllimitations 

Noadllimitations 
Count 26723 867 27590 

% within 1+ adllimitations 96,9% 3,1% 100,0% 

1+ adllimitations 
Count 3131 177 3308 

% within 1+ adllimitations 94,6% 5,4% 100,0% 

Total 
Count 29854 1044 30898 

% within 1+ adllimitations 96,6% 3,4% 100,0% 

Πίλαθαο 2.29: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηώλ adl2 θαη deadw7 

Πξνθχπηεη φηη, απφ ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ 

θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ην 3,1% 

θαίλεηαη λα πέζαλε, ελψ ην 96,9% δελ πέζαλε. Όζνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

δήισζαλ φηη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ην 5,4% πέζαλε θαη ην 94,6% δελ πέζαλε.  

Ζ0: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη adl2 είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ1: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη adl2 δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

ExactSig. (2-

sided) 

ExactSig. (1-

sided) 

PearsonChi-Square 44,119
a
 1 ,000   

ContinuityCorrection
b
 43,446 1 ,000   

LikelihoodRatio 38,447 1 ,000   

Fisher'sExactTest    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 44,118 1 ,000 
  

N of ValidCases 30898     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 111,77. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίλαθαο 2.30: Υ
2
 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηώλ deadw7 & adl2 



71 
 

Πξάγκαηη δηαπηζηψλνπκε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, αθνχ p.value< 0,05= α. ε κεηαβιεηή adl2 αζθεί 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο. 

 

SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

NominalbyNominal 
Phi ,038 ,000 

Cramer's V ,038 ,000 

N of ValidCases 30898  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίλαθαο 2.31: Πίλαθαο ζπληειεζηώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο deadw7 θαηadl2 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ πξνβαίλνπκε ζηνλ 

δείθηε Phi, ν νπνίνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, αθνχ p.value<0.05=α. Ζ 

ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ καο είλαη αζζελήο, θαζψο ην value=0.038 < 1. 

 

3+ mobility, arm function and fine motor limitations * deadw7 Crosstabulation 

 deadw7 Total 

0 1 

3+ mobility, arm 

function and fine 

motor limitations 

0-2 limitations 

Count 22670 624 23294 

% within 3+ mobility, arm function 

and fine motor limitations 
97,3% 2,7% 100,0% 

3+ limitations 

Count 7188 420 7608 

% within 3+ mobility, arm function 

and fine motor limitations 
94,5% 5,5% 100,0% 

Total 

Count 29858 1044 30902 

% within 3+ mobility, arm function 

and fine motor limitations 
96,6% 3,4% 100,0% 

Πίλαθαο 2.32: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηώλ mobilit3 θαη deadw7 

Απφ ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ ην πνιχ κέρξη 2 θηλεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, ην 2,7% θαίλεηαη λα πέζαλε, ελψ ην 97,3% δελ πέζαλε. Όζνη απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη έρνπλ 3 θαη άλσ θηλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ην 

5,5% πέζαλε θαη ην 94,5% δελ πέζαλε.   

Ζ0: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη mobilit3 είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ1: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη mobilit3 δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 
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Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

ExactSig. (2-

sided) 

ExactSig. (1-

sided) 

PearsonChi-Square 141,872
a
 1 ,000   

ContinuityCorrection
b
 141,003 1 ,000   

LikelihoodRatio 127,723 1 ,000   

Fisher'sExactTest    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
141,868 1 ,000 

  

N of ValidCases 30902     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 257,03. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίλαθαο 2.33: Υ
2
 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηώλ deadw7&mobilit3 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, αθνχ p.value< 0,05= α. Ζ κεηαβιεηή mobilit3 αζθεί 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο. 

 

SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

NominalbyNominal 
Phi ,068 ,000 

Cramer's V ,068 ,000 

N of ValidCases 30902  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίλαθαο 2.34: Πίλαθαο ζπληειεζηώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο deadw7 θαηmobilit3 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Phi είλαη ίζε κε 0,068 (p.value<<0.001) 

θαη δειψλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ησλ 

θηλεηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ζ ζρέζε, φκσο, είλαη ηδηαίηεξα αζζελήο 

(value=0,068<<1), παξφιν πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο p.value<α. 

 



73 
 

 

Physicalinactivity * deadw7 Crosstabulation 

 deadw7 Total 

0 1 

Physicalinactivity 

No 
Count 26356 850 27206 

% withinPhysicalinactivity 96,9% 3,1% 100,0% 

Yes 
Count 3412 189 3601 

% withinPhysicalinactivity 94,8% 5,2% 100,0% 

Total 
Count 29768 1039 30807 

% withinPhysicalinactivity 96,6% 3,4% 100,0% 

Πίλαθαο 2.35: Πίλαθαο ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηώλ phinact θαη deadw7 

Απφ ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ είπαλ φηη δελ βξίζθνληαη ζε παληειή 

έιιεηςε ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 3,1% θαίλεηαη λα πέζαλε, ελψ ην 96,9% 

δελ πέζαλε. Όζνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη είλαη θπζηθά αδξαλείο, ην 

5,2% πέζαλε θαη ην 94,8% δελ πέζαλε. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε αδξάλεηα 

επεξεάδεη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο.   

Ζ0: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη phinact είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ1: Οη κεηαβιεηέο deadw7 θαη phinact δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

ExactSig. (2-

sided) 

ExactSig. (1-

sided) 

PearsonChi-Square 44,033
a
 1 ,000   

ContinuityCorrection
b
 43,383 1 ,000   

LikelihoodRatio 38,665 1 ,000   

Fisher'sExactTest    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
44,031 1 ,000 

  

N of ValidCases 30807     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 121,45. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίλαθαο 2.36: Υ
2
 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηώλ deadw7&phinact 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, αθνχ 

p.value< 0,05= α. Ζ κεηαβιεηή phinact αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο. 

 



74 
 

SymmetricMeasures 

 Value Approx. Sig. 

NominalbyNominal 
Phi ,038 ,000 

Cramer's V ,038 ,000 

N of ValidCases 30807  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίλαθαο 2.37: Πίλαθαο ζπληειεζηώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο deadw7 θαη phinact 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Phi είλαη ίζε κε 0,038 (p.value<<0.001) 

θαη δειψλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο θπζηθήο 

αδξάλεηαο. Ζ ζρέζε, φκσο, είλαη ηδηαίηεξα αζζελήο (value=0,038<<1), παξφιν 

πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο p.value<α. 

2.4.4 Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

απαζρόιεζε θαη ην θύιν. 

 

 
Γηάγξακκα 2.5: Ραβδόγξακκα πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ep005 &gender 
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χκθσλα κε ην δηάγξακκα 2.5, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο κε βάζε ην θχιν (πάλσ δηάγξακκα αλδξψλ θαη θάησ δηάγξακκα 

γπλαηθψλ) θαη ην είδνο ηεο ησξηλήο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

εξσηεζέλησλ, παξαηεξνχκε φηη απφ ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ αλδξψλ ηεο 

έξεπλαο πνπ είλαη ζπληαμηνχρνη ην 94,79% παξέκεηλε ζηε δσή θαη ην 5,21% 

πέζαλε. Αληίζηνηρα, απφ ην 100% ησλ γπλαηθψλ πνπ δήισζαλ ζπληαμηνχρνη  ην 

95,75% παξέκεηλε ζηε δσή θαη ην 4,25% πέζαλε. Γηα ην 100% ησλ αλδξψλ πνπ 

δήισζαλ φηη είλαη απαζρνινχκελνη ή απηναπαζρνινχκελνη έλα 1,08% εμ απηψλ 

πέζαλε θαη ην ππφινηπν 98,92 έδεζε, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο γπλαίθεο 

ήηαλ 0,43% θαη 99,57%. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 

ησλ γπλαηθψλ κε βάζε ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο απαζρφιεζεο ηνπο είλαη 

κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ αλδξψλ. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα 

ηηο θαηεγνξίεο αλέξγσλ, κφληκα αζζελψλ ή αλάπεξσλ θαη γηα φζνπο έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ ζπηηηνχ. 

 

 
Γηάγξακκα 2.6: Ραβδόγξακκα πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ep007&gender 
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ην δηάγξακκα 2.6, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο κε βάζε ην 

θχιν θαη ην αλ ν εξσηψκελνο δήισζε φηη έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξγαζίεο. 

Βιέπνπκε φηη, απφ ην 100% ησλ αλδξψλ πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ θαη δεχηεξε 

εξγαζία εθηφο απφ ηελ θχξηα ην 98,01% παξέκεηλε ζηε δσή θαη ην 1,99% πέζαλε 

ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο άλδξεο πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ δεχηεξε 

εξγαζία ην 98,98% παξέκεηλε ελ δσή θαη ην 1,02% απεβίσζε . Σν 100% ησλ 

γπλαηθψλ πνπ δήισζαλ λαη ζηελ εξψηεζε γηα δεχηεξε εξγαζία ην 98,40% 

παξέκεηλε ζηε δσή θαη ην 1,60% πέζαλε θαη απηέο πνπ δήισζαλ φρη ζηελ 

εξψηεζε κφλν ην 0,35% «έθπγε» απφ ηε δσή. Σα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ 

γπλαηθψλ είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

ησλ αλδξψλ. 

 
Γηάγξακκα 2.7: Ραβδόγξακκα πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ep016&gender 

 

ην δηάγξακκα 2.7 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο κε βάζε ην 

θχιν θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ησλ εξσηψκελσλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
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ζλεζηκφηεηαο ζηνπο άλδξεο παξνπζηάδνπλ ηα επαγγέικαηα ησλ εηδηθψλ 

δπλάκεσλ (7,69%), ησλ ρεηξηζηψλ κεραλψλ (2,73%) θαη ησλ εηδηθεπκέλσλ 

γεσξγψλ, θηελνηξφθσλ, αιηέσλ (2,27%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο 

ζηηο γπλαίθεο παξνπζηάδεη ην επάγγεικα ησλ ρεηξηζηψλ κεραλψλ (1,61%). Οη 

γπλαίθεο δελ παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο γηα ηα επαγγέικαηα ησλ 

εηδηθψλ δπλάκεσλ, επηζηεκφλσλ, θαιιηηερλψλ, εηδηθεπκέλσλ γεσξγψλ, 

θηελνηξφθσλ, αιηέσλ θαη  εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ ή ζπλαθψλ επαγγεικάησλ. Σν 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ ζλεζηκφηεηαο θαη γηα ηα δχν θχια κε βάζε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο παξαηεξείηαη ζην επάγγεικα ηνπ ππάιιεινπ γξαθείνπ ην νπνίν 

ζεσξείηαη ινγηθφ, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

επηθίλδπλα επαγγέικαηα.   

2.4.5 Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία. 

 

 
Γηάγξακκα 2.8: Ραβδόγξακκα πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ep005& eurodcat 

Σν δηάγξακκα 2.8 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο κε βάζε ηελ 

παξνπζία θαηάζιηςεο ησλ εξσηψκελσλ (πάλσ δηάγξακκα άηνκα ρσξίο 
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θαηάζιηςε θαη θάησ δηάγξακκα άηνκα κε θαηάζιηςε) θαη ην είδνο ηεο ησξηλήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξσηεζέλησλ. Παξαηεξνχκε φηη, απφ ην 100% 

ησλ εξσηεζέλησλ ρσξίο θαηάζιηςε θαη πνπ ήηαλ ζπληαμηνχρνη ην 4,48% 

απεβίσζε. Αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα άηνκα ρσξίο θαηάζιηςε θαη 

πνπ ήηαλ κφληκα αζζελείο/ αλάπεξνη ή είραλ αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηεο 

νηθνγέλεηαο ήηαλ 3,35% θαη 3,08%. Γηα ην 100% ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ 

θαηάζιηςε θαη δήισζαλ φηη είλαη απαζρνινχκελνη ή απηναπαζρνινχκελνη έλα 

0,84% εμ απηψλ πέζαλε, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα φζνπο είραλ θαηάζιηςε 

ήηαλ 0,37%. Σα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα φζνπο είραλ θαηάζιηςε θαη ήηαλ 

ζπληαμηνχρνη, κφληκα αζζελείο/ αλάπεξνη ή είραλ αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη 5,31%, 5,77% θαη 4,29%, αληίζηνηρα. πλεπψο, ηα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί, είλαη κφληκα αζζελείο/ 

αλάπεξνη ή αλέιαβαλ ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ 

θαηάζιηςε είλαη κεγαιχηεξα απφ φζνπο δελ έρνπλ θαηάζιηςε.  

 

 
Γηάγξακκα 2.9: Ραβδόγξακκα πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ep005&sphus2 

ην δηάγξακκα 2.9 βιέπνπκε ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο κε βάζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξσηψκελσλ θαη ην είδνο ηεο ησξηλήο 
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επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξσηεζέλησλ. Με κηα πξψηε καηηά, 

δηαθξίλνπκε φηη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ αμηνιφγεζαλ φηη ε 

πγεία ηνπο είλαη ιηγφηεξν απφ θαιή, γηα φιεο ζρεδφλ ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

θαηάζηαζεο απαζρφιεζεο, είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 

φζσλ αμηνιφγεζαλ ηελ πγεία ηνπο σο πνιχ θαιή/ άξηζηε, γηα ηα αληίζηνηρα είδε 

απαζρφιεζεο. Ζ κφλε εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, απνηεινχλ νη κφληκα 

αζζελείο/αλάπεξνη, φπνπ ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο γηα φζνπο αμηνιφγεζαλ ηελ 

πγεία ηνπο σο πνιχ θαιή/άξηζηε είλαη 7,55%, ελψ φζνη ηελ αμηνιφγεζαλ 

ιηγφηεξν απφ θαιή είλαη 4,44%.  

 

 

Γηάγξακκα 2.10: Ραβδόγξακκα πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ep005&orienti 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ 

κε βάζε ηε βαζκνινγία γηα ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ζε δνθηκή ρξφλνπ θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ην 

έρνπλ ηα άηνκα πνπ είλαη κφληκα αζζελείο/ αλάπεξνη θαη πήξαλ θαθή 

βαζκνινγία ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία κε ηηκή 9,38%. Σα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 
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αηφκσλ πνπ αλέιαβαλ ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ ζπηηηνχ θαη 

βαζκνινγήζεθαλ ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία κε θαθή, 1, 2,  3 θαη 4 είλαη 3,57%, 

6,98%, 6,18% θαη 3,08%, αληίζηνηρα. Οη ζπληαμηνχρνη πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε 

1 ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία εκθαλίδνπλ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ηεο ηάμεσο 

6,61%. Σέινο, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζαλάηνπ ηα εκθαλίδνπλ νη 

απαζρνινχκελνη ή απηναπαζρνινχκελνη θαη νη άλεξγνη πνπ έρνπλ ιάβεη 

βαζκνινγία ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 3 (0,93% ησλ απαζρνινχκελσλ θαη 1,3% 

ησλ αλέξγσλ) θαη θαιή (0,76% θαη 1,86%). 

 

2.4.6 Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηώλ ζλεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηηο ρώξεο. 

 

Πίλαθαο 2.38: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ησλ κεηαβιεηώλ deadw7, ep005 &country 

Απφ ηνλ πίλαθα 2.38 παξαηεξνχκε φηη, απφ ην 100% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη είλαη ζπληαμηνχρνη πέζαλε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 10,2%. Δπίζεο, απφ ην 100% ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ Διιάδα θαη είλαη 

κφληκα αζζελείο/ αλάπεξνη απεβίσζαλ ην 12,7%. Σα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 

φζσλ θαηνηθνχλ ζηελ Ηηαιία θαη είλαη ζπληαμηνχρνη ή είλαη κφληκα αζζελείο/ 

αλάπεξνη είλαη 5,2% θαη 10,6%, αληίζηνηρα. Γηα ην 100% ησλ αηφκσλ πνπ 

θαηνηθνχλ ζηελ Ηζπαλία θαη είλαη ζπληαμηνχρνη απεβίσζαλ ην 6,1% ελψ φζνη 

  deadw7=0 deadw7=1 
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Austria 95,9% 100,0% 100,0% 100,0% 95,1% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 

Germany 98,5% 99,9% 97,8% 98,4% 99,2% 1,5% ,1% 2,2% 1,6% ,8% 

Sweden 95,8% 99,2% 95,3% 98,2% 100,0% 4,2% ,8% 4,7% 1,8% 0,0% 

Spain 93,9% 98,6% 95,7% 91,5% 95,6% 6,1% 1,4% 4,3% 8,5% 4,4% 

Italy 94,8% 99,3% 97,7% 89,4% 97,3% 5,2% ,7% 2,3% 10,6% 2,7% 

France 95,8% 99,4% 100,0% 98,6% 98,5% 4,2% ,6% 0,0% 1,4% 1,5% 

Denmark 94,1% 99,4% 98,6% 95,3% 96,4% 5,9% ,6% 1,4% 4,7% 3,6% 

Greece 89,8% 98,7% 97,1% 87,3% 94,9% 10,2% 1,3% 2,9% 12,7% 5,1% 

Switzerland 97,0% 99,5% 100,0% 97,4% 97,1% 3,0% ,5% 0,0% 2,6% 2,9% 

Belgium 95,5% 99,5% 98,6% 96,8% 96,8% 4,5% ,5% 1,4% 3,2% 3,2% 

CzechRepu
blic 

97,2% 99,2% 97,0% 98,1% 100,0% 2,8% ,8% 3,0% 1,9% 0,0% 

Poland 94,9% 98,1% 100,0% 96,9% 94,3% 5,1% 1,9% 0,0% 3,1% 5,7% 



81 
 

ήηαλ κφληκα αζζελείο/ αλάπεξνη απεβίσζαλ 10,6%.ηηο ρψξεο Διιάδα, Ηηαιία 

θαη Ηζπαλία παξαηεξνχληαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο θαη κφληκα αζζελείο/ αλάπεξνπο. Σα κηθξφηεξα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία απαζρφιεζεο ηα ζεκεηψλεη ε Γεξκαλία. 

Σα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζεκεηψλνπλ 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ζε φιεο ηηο ρψξεο.  
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Κεθάιαην 3 

 

Μνληέια Λνγηζηηθήο Παιηλδξόκεζεο 

 

3.1  Δηζαγσγή 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνχκε ζηελ θαηαζθεπή 

πηζαλψλ εξκελεπηηθψλ θαη πξνβιεπηηθψλ κνληέισλ, κε ηελ ρξήζε ηεο 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα φπνπ ζα κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε ζλεζηκφηεηα ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Ζ αλάιπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζα είλαη εκπεηξηθή αθνχ 

βαζίδεηαη ζε ηπραίν δείγκα απφ ηελ έξεπλα SHARE θαη φρη ζε φιν ηνλ 

πιεζπζκφ, επνκέλσο ην κνληέιν ζην νπνίν ζα θαηαιήμνπκε ζα είλαη ζηνραζηηθφ. 

3.2 Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε 

Ζ κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο εμεηάδεη ηελ αλάιπζε δίηηκσλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ παίξλνπλ κφλν δχν ηηκέο («επηηπρία» θαη 

«απνηπρία») θαη αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε 

πψο ε αλακελφκελε ηηκή ηεο δίηηκεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο Τ (Δ(Τ)) 

επεξεάδεηαη απφ έλα πιήζνο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υi. Ζ κεηαβιεηή 

απφθξηζεο ζηελ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε είλαη θαηεγνξηθή (ηαθηηθή ή 

νλνκαζηηθή) θαη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ β0θαη βi γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο.    

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ή κεηαβιεηή 

απφθξηζεο είλαη ν ζάλαηνο, deadw7 (0=ην άηνκν έδεζε, 1=ην άηνκν πέζαλε) θαη 

ζα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κε δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, παξάγνληεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

πγείαο θαη κεηαβιεηέο απαζρφιεζεο.  
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Ζ εμίζσζε ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο νξίδεηαη σο: 

log 
𝑝

1 − 𝑝
 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 ,    𝑖 = 1,2,…𝑛. 

φπνπ 
p

1−p
= odds, κε ην p λα εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο 

(ν ζάλαηνο) θαη ην 1-p λα εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα κελ ζπκβεί ην γεγνλφο (ην 

άηνκν λα δήζεη). 

Ζ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

επεξεάδεηαη απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ κέγεζνο ηεο έξεπλαο θαζψο απαηηείηαη 

κεγάιν δείγκα. Όκσο, ε κέζνδνο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο δελ έρεη απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο φπσο ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, ε νπνία απαηηεί ε ζρέζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ λα είλαη γξακκηθή. Χζηφζν, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ γξακκηθή ζρέζε κε ην logit ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Σέινο, νη 

ππνζέζεηο πεξί νκνζθεδαζηηθφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ δελ ρξεηάδεηαη λα ηζρχνπλ. 

 

3.3 Έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ινγηζηηθήο 

παιηλδξόκεζεο 
 

Γηα ηνλ έιεγρν θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

έιεγρνο Hosmer and Lemeshow, ν νπνίνο ππνινγίδεη έλα δείθηε γηα ηε 

ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ειέγρνληαο ηελ ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εθηηκψκελεο θαη ηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο. Δηδηθφηεξα, ν 

έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ν εμήο: 

Ζ0 : Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο Τ δε δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο 

Ζ1: Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο Τ δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο  

Απνξξίπηεηαη ε Ζ0 φηαλ ην p-value (Sig.) είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Ζ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο δειψλεη φηη ε 

πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν δελ είλαη θαιή. 
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Ο δείθηεο  Nagelkerke R Square καο δείρλεη ην κέγεζνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

(ζπλνιηθήο δηαζπνξάο) ηνπ δείγκαηνο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ παιηλδξφκεζε, 

δειαδή ην πνζνζηφ επεμήγεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο. Παίξλεη κφλν ζεηηθέο ηηκέο θαη ε κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη 

ηζνχηαη κε ηελ κνλάδα. Όζν απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν πεξηζζφηεξε 

πιεξνθνξία πξνζηίζεηαη ζην κνληέιν. 

Ο πίλαθαο Classification Table – Πίλαθαο ηαμηλόκεζεο παξνπζηάδεη ην 

πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζσζηά 

απφ ην κνληέιν. Καηά ζπλέπεηα, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ, ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Αλ ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 

70% θαη άλσ ηφηε ηα κνληέια πνπ εμεηάδνληαη ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά. ηνλ 

πίλαθα ηαμηλφκεζεο παξνπζηάδνληαη θαη νη δείθηεο εηδηθφηεηαο (specificity) θαη 

επαηζζεζίαο (sensitivity) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηαο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Μαο παξνπζηάδνπλ 

πφζν θαιά γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε κεηαμχ πεηξακαηηθψλ κνλάδσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ 

ή φρη κία ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε. Ζ επηινγή ηνπ cut-off είλαη εθείλε πνπ 

θαζνξίδεη ην πιήζνο ησλ ζσζηψλ θαη ιαλζαζκέλσλ ηαμηλνκήζεσλ. Ζ defaultηηκή 

πνπ δίλεη ην SPSSείλαη ην 0,5. Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαζψο απμάλεηαη ε 

sensitivity ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε specificity. (Μπαηζίδεο, 2014) 

 

3.4 Αλάιπζε- Μνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο  

 

3.4.1 Πξώην κνληέιν – Γηεξεύλεζε επίδξαζεο δεκνγξαθηθώλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο 

θαη απαζρόιεζεο (κεηαβιεηή ep005) ζηελ  deadw7  

Σν πξψην κνληέιν πνπ ζα αλαιχζνπκε καο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηδξνχλ νη δεκνγξαθηθέο, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο, νη κεηαβιεηέο ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ε κεηαβιεηή γηα ηελ ησξηλή θαηάζηαζε 

απαζρφιεζεο ησλ εξσηψκελσλ(ep005) ζηελ ζλεζηκφηεηα. 
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CaseProcessingSummary 

UnweightedCases
a
 N Percent 

SelectedCases 

Included in Analysis 28856 93,1 

MissingCases 2153 6,9 

Total 31009 100,0 

UnselectedCases 0 ,0 

Total 31009 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Πίλαθαο 3.1: Case processing Summary πξώηνπ κνληέινπ 

Ο πίλαθαο 3.1 καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην πφζεο παξαηεξήζεηο έιαβαλ 

κέξνο ζηελ αλάιπζε θαη πφζα missing values είρακε. Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε, 

απφ ην ζπλνιηθφ καο δείγκα 31.009 παξαηεξήζεσλ έγθπξεο παξαηεξήζεηο είλαη 

κφλν νη 28.856, ελψ νη 2.153 απνηεινχλ ειιείπνπζεο ηηκέο.  

 

ModelSummary 

Step -2 Loglikelihood Cox&Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 7513,193
a
 ,029 ,115 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less 

than ,001. 

Πίλαθαο 3.2: ModelSummaryηνπ πξώηνπ κνληέινπ  

Ο δείθηεο ηνπ Nagelkerke R
2
ζηνλ πίλαθα 3.2 ηζνχηαη κε 0,115. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη, ην κνληέιν επεμεγεί θαηά πξνζέγγηζε ην 11,5% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο deadw7. Θα πξνηηκνχζακε ν 

δείθηεο λα είρε κεγαιχηεξε ηηκή γηα λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζην 

κνληέιν.  

 

Hosmer and LemeshowTest 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,336 8 ,610 

Πίλαθαο 3.3: Έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

 

Ζ0 : Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο deadw7 δε δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο 

ηηκέο 

Ζ1: Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο deadw7 δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο 
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Ο έιεγρνο ηνπ Hosmer and Lemeshow Test ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 3.3 

παίξλεη ηελ ηηκή 0,610 θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

α=5%. Δθ’ φζνλ ην p.value= 0,610>0,05=α, ηφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε 

ηελ κεδεληθή ππφζεζε. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην 

κνληέιν είλαη θαιή, αθνχ νη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο Y (deadw7) δε δηαθέξνπλ 

απφ ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο. 

 

 

ClassificationTable
a
 

 
Observed Predicted 

 
deadw7 PercentageCorrect 

 
0 1 

Step 1 deadw7 0 27794 111 99,6 

1 938 13 1,4 

OverallPercentage   96,4 

a. The cut value is ,200 

Πίλαθαο 3.4: Classification Table πξώηνπ κνληέινπ 

Ο πίλαθαο 3.4 καο δείρλεη ην πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο θαη παίξλεη ηελ 

ηηκή 96,4%(= (27.794+13)/(27.794+13+111+939)). Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη 

ην πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο ησλ αηφκσλ πνπ έδεζαλ είλαη ίζν κε 99,6%(= 

27.794/(27.794+111)) θαη δείρλεη ηελ εηδηθφηεηα (specificity) ηεο πξφβιεςεο, 

ελψ ην πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο ησλ αηφκσλ πνπ πέζαλαλ είλαη 1,4%(= 

13/(938+13)) θαη δείρλεη ηελ επαηζζεζία (sensitivity).ηελ ζπγθεθξηκέλε, 

πεξίπησζε ην cutoffζεκείν νξίζηεθε ζην 0.2, επεηδή νη ζπρλφηεηεο ηεο deadw7 

ζην 1 είλαη πνιχ κηθξέο. Σν πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζσζηά απφ 

ην κνληέιν (96,4%)  είλαη πνιχ κεγάιν θαη ηθαλνπνηεηηθφ, κε απνηέιεζκα λα 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ καο. 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
S

te
p
 1

a
 

Poland   96,287 11 ,000  

Austria -,209 ,201 1,084 1 ,298 ,811 

Germany -1,271 ,228 31,127 1 ,000 ,281 

Sweden -,312 ,172 3,287 1 ,070 ,732 

Spain ,083 ,158 ,277 1 ,599 1,087 

Italy -,072 ,149 ,236 1 ,627 ,930 

France -,451 ,170 7,064 1 ,008 ,637 

Denmark ,012 ,171 ,005 1 ,942 1,012 

Greece ,412 ,140 8,619 1 ,003 1,510 

Switzerland -,666 ,236 7,970 1 ,005 ,514 

Belgium -,215 ,158 1,856 1 ,173 ,806 

Czech Republic -,557 ,177 9,897 1 ,002 ,573 

eurodcat(1) -,027 ,084 ,107 1 ,743 ,973 

mobilit3(1) -,113 ,091 1,537 1 ,215 ,893 

sphus2(1) -,263 ,101 6,790 1 ,009 ,768 

symptoms2w2(1) ,126 ,083 2,277 1 ,131 1,134 

couple(1) ,177 ,079 4,951 1 ,026 1,193 

gender(1) ,293 ,081 13,229 1 ,000 1,341 

age ,067 ,005 208,578 1 ,000 1,069 

yedu ,006 ,009 ,359 1 ,549 1,006 

drinking(1) -,097 ,094 1,070 1 ,301 ,907 

Fdistress- Easily   4,655 3 ,199  

Fdistress-with great difficulty ,238 ,133 3,208 1 ,073 1,269 

Fdistress-with some difficulty ,225 ,109 4,272 1 ,039 1,252 

Fdistress-Fairly easily ,141 ,102 1,906 1 ,167 1,151 

orienti ,122 ,059 4,337 1 ,037 1,130 

phinact(1) ,116 ,104 1,233 1 ,267 1,123 

chronic2w2(1) -,107 ,079 1,844 1 ,175 ,899 

bmi2-obese   3,799 3 ,284  

bmi2-underweight -,157 ,282 ,311 1 ,577 ,855 

Bmi2-normal -,106 ,096 1,235 1 ,266 ,899 

bmi2-overweight -,176 ,091 3,730 1 ,053 ,838 

adl2(1) ,107 ,110 ,935 1 ,334 1,113 

ep005_homemaker   46,747 4 ,000  

ep005_retired ,060 ,116 ,266 1 ,606 1,062 

ep005_employed/self-employed -,727 ,181 16,168 1 ,000 ,483 

ep005_unemployed ,196 ,291 ,453 1 ,501 1,216 

ep005_permanently sick/disabled ,657 ,192 11,760 1 ,001 1,929 

Constant -8,492 ,482 309,794 1 ,000 ,000 
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a. Variable(s) entered on step 1: country, eurodcat, mobilit3, sphus2, symptoms2w2, couple, gender, 

age, yedu, drinking, fdistress, orienti, phinact, chronic2w2, bmi2, adl2, ep005_. 

Πίλαθαο 3.5: Δθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηώλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξώην κνληέιν 

ηνλ πίλαθα 3.5 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ (Β), ηα ηππηθά ζθάικαηα απηψλ (S.E.), ε ζπλάξηεζε Waldπνπ ειέγρεη 

ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηαο ηεο θάζε κεηαβιεηήο, νη βαζκνί ειεπζεξίαο (df), 

ην παξαηεξνχκελν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο θάζε κεηαβιεηήο (Sig.) θαηνη 

εθηηκψκελεο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο (Exp(B)).Απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη φζεο ην Sig./p.valueείλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05=α 

(επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο). Σν κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη:  

log 
𝑝

1 − 𝑝
 = −8.492 − 0.209 ∗ 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 − 1.271 ∗ 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑦 − 0.312 ∗ 𝑆𝑤𝑒𝑑𝑒𝑛

+ 0.083 ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑖𝑛 − 0.072 ∗ 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦 + ⋯ + 0.657 ∗ 𝑒𝑝005_ 4  

 

Δξκελεία ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ κέζσ Exp(B): 

 Μεηαβιεηή Country: Χο επίπεδν αλαθνξάο έρεη νξηζηεί ε Πνισλία κε 

ηελ νπνία πξφθεηηαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Παξαηεξνχκε 

φηη ε Απζηξία, ε νπεδία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε Γαλία θαη ην Βέιγην 

δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

ηελ Πνισλία σο πξνο ηελ ζλεζηκφηεηα, αθνχ ηα p.values (ζηήιε Sig.) 

είλαη κεγαιχηεξα απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Σα άηνκα πνπ 

δηακέλνπλ ζηε Γεξκαλία θαη ζηε Γαιιία έρνπλ θαηά 71,9% θαη 36,3% 

αληίζηνηρα κηθξφηεξεο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Πνισλίαο. Όζνη δηακέλνπλ ζηελ Σζερία θαη ζηελ 

Διβεηία έρνπλ θαηά 42,7% θαη 48,6% αληίζηνηρα κηθξφηεξεο ζρεηηθέο 

πηζαλφηεηεο λα πεζάλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ Πνισλία. Ζ Διιάδα 

παξνπζηάδεη θαηά 51% κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο 

ζε ζρέζε κε ηελ Πνισλία.      

 Μεηαβιεηή Eurodcat: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε παξνπζία 

θαηάζιηςεο θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

(p.value=0,743>0.05=α). 
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 Μεηαβιεηή mobilit3: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε παξνπζία ηξηψλ 

θαη άλσ πεξηνξηζκψλ θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p.value=0,215> 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή sphus2:Οη άλζξσπνη πνπ αμηνιφγεζαλ ηελ πγεία ηνπο σο 

άξηζηε/πνιχ θαιή έρνπλ θαηά 23,2% κηθξφηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα 

ζλεζηκφηεηαο απφ απηνχο πνπ ηελ αμηνιφγεζαλ σο ιηγφηεξν απφ θαιή 

(επίπεδν αλαθνξάο). 

 Μεηαβιεηή symptoms2w2: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε παξνπζία 

δχν θαη άλσ ζπκπησκάησλ θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p.value=0,131> 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή couple:Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ κφλνη έρνπλ θαηά 19,3% 

κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο απφ απηνχο πνπ δνπλ κε 

ζχληξνθν/ζχδπγν(επίπεδν αλαθνξάο). 

 Μεηαβιεηή gender: Έλαο άλδξαο έρεη θαηά 34,1% κεγαιχηεξε ζρεηηθή 

πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο απφ κηα γπλαίθα (επίπεδν αλαθνξάο). 

 Μεηαβιεηή Age: Αχμεζε ηεο ειηθίαο θαηά έλα έηνο δσήο απμάλεη θαηά 

6,9% ηελ ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζαλάηνπ.  

 Μεηαβιεηή yedu: Γελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p.value=0,549 > 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή drinking: Δπίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε θαηαλάισζε δχν 

πνηεξηψλ αιθνφι ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p.value= 0,301> 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή fdistress: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε επθνιία 

αληαπφθξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηα νηθνλνκηθά ηνπ θαζήθνληα θαη 

πξφθεηηαη λα ζπγθξηζεί κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Ζ θαηεγνξία 

αληαπφθξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηα νηθνλνκηθά ηνπ θαζήθνληα κε 

κεγάιε δπζθνιία θαη κε ζρεηηθή επθνιία δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε  ηελ θαηεγνξία αλαθνξάο 

(p.value> 0.05=α). Οη εξσηψκελνη πνπ δήισζαλ φηη ηα βγάδνπλ πέξα κε 

ζρεηηθή δπζθνιία ζηα νηθνλνκηθά ηνπο θαζήθνληα έρνπλ θαηά 25,2% 

κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζαλάηνπ απφ  απηνχο πνπ δήισζαλ φηη 

ηα βγάδνπλ πέξα εχθνια(επίπεδν αλαθνξάο). 

 Μεηαβιεηή orienti:Καζψο ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία απμάλεηαη θαηά έλα 

επίπεδν, ε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζαλάηνπ απμάλεηαη θαηά 13%.  
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 Μεηαβιεηή phinact: Δπίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε θπζηθή αδξάλεηα 

θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p.value= 

0,267 > 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή chronic2w2: Χο θαηεγνξία αλαθνξάο έρνπκε ηα άηνκα 

πνπ παξνπζηάδνπλδχν θαη πεξηζζφηεξεο ρξφληεο παζήζεηο θαη δελ 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p.value= 0,175 > 

0.05=α). 

 Μεηαβιεηή bmi2: Ζ θαηεγνξία αλαθνξάο αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ 

είλαη παρχζαξθνη θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε, γηαηί ηα p.value ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

 Μεηαβιεηήadl2: Χο θαηεγνξία αλαθνξάο έρνπκε ηα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ  έλαλ ηνπιάρηζηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο 

θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p.value= 0,334 > 

0.05=α). 

 Μεηαβιεηή ep005: αλ θαηεγνξία αλαθνξάο νξίδνληαη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα 

ζπγθξηζεί κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαηάζηαζεο απαζρφιεζεο ησλ 

αηφκσλ. Οη ζπληαμηνχρνη θαη νη άλεξγνη δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε  ηελ θαηεγνξία αλαθνξάο 

(p.value> 0.05=α). Έλα άηνκν πνπ δήισζε φηη είλαη απαζρνινχκελν ή 

απηναπαζρνινχκελν έρεη θαηά 51,7% κηθξφηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα 

ζαλάηνπ ζπγθξηηηθά κε άηνκν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπ 

ζπηηηνχ(επίπεδν αλαθνξάο). Όκσο, άηνκν πνπ είλαη κφληκα αζζελήο/ 

αλάπεξνο έρεη 92,9% κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο 

απφ άηνκν πνπ δελ δνπιεχεη θαη έρεη αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπ 

ζπηηηνχ. 
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Γηάγξακκα 3.1: ROCCurve γηα ην πξώην κνληέιν 

 

AreaUnder the Curve 

Test Result Variable(s): Predicted probability 

Area Std. Error
a
 AsymptoticSig.

b
 Asymptotic 95% ConfidenceInterval 

LowerBound UpperBound 

,767 ,007 ,000 ,753 ,781 

The test result variable(s): Predicted probability has at least one tie between the positive actual 

state group and the negative actual state group. Statisticsmaybebiased. 

a. Under the nonparametric assumption 

b. Null hypothesis: true area = 0.5 

Πίλαθαο 3.6: Πίλαθαο Area under the Curve 

ηνλ πίλαθα 3.6 έρνπκε φηη ε πεξηνρή θάησ απφ ηελ ROC θακπχιε (κπιε 

γξακκή ζην δηάγξακκα 3.1) είλαη ίζε κε 0,767, δειαδή ην 76,7% ησλ πηζαλψλ 

δεπγαξηψλ φπνπ θάπνην άηνκν απεβίσζε θαη ην άιιν επέδεζε ην κνληέιν ζα 

επηθνξηίζεη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απηφ πνπ επέδεζε. Δπηπξφζζεηα, ην 
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p.value είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05=α επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζεκαίλεη φηη 

ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ είλαη θαιχηεξε απφ ην ζηξίςηκν ελφο λνκίζκαηνο. Ζ ηηκή 

ηεο θακπχιεο είλαη κεηαμχ 0,75 έσο 0,92 θαη απηφ ππνδειψλεη έλα θαιφ 

κνληέιν.    

3.4.2 Γεύηεξν κνληέιν – Γηεξεύλεζε επίδξαζεο δεκνγξαθηθώλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο 

θαη κεηαβιεηήο απαζρόιεζεο ep007 ζηελ  deadw7  

Σν δεχηεξν κνληέιν πνπ ζα αλαιχζνπκε καο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηδξνχλ νη δεκνγξαθηθέο, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη νξηζκέλεο κεηαβιεηέο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ε κεηαβιεηή απαζρφιεζεο 

(πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξγαζίεο) ep007 ζηελ ζλεζηκφηεηα. Ζ κεηαβιεηή 

απαζρφιεζεο ep007 αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο/απαζρνινχκελνπο ηεο 

έξεπλαο εμαηξψληαο ηνπο ζπληαμηνχρνπο, αλέξγνπο, κφληκα αζζελείο/ αλάπεξνπο 

θαη άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά, κε απνηέιεζκα λα έρεη ιίγεο 

παξαηεξήζεηο. 

CaseProcessingSummary 

UnweightedCases
a
 N Percent 

SelectedCases 

Included in Analysis 8523 27,5 

MissingCases 22486 72,5 

Total 31009 100,0 

UnselectedCases 0 ,0 

Total 31009 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Πίλαθαο 3.7: CaseprocessingSummaryδεύηεξνπ κνληέινπ 

ηνλ πίλαθα 3.7 βιέπνπκε φηη νη παξαηεξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

αλάιπζε είλαη 8.523 θαη ηα missing values 22.486.  

 

ModelSummary 

Step -2 Loglikelihood Cox&Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 679,211
a
 ,010 ,115 

a. Estimationterminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. 

Finalsolutioncannotbefound. 

Πίλαθαο 3.8: ModelSummaryηνπ δεύηεξνπ κνληέινπ  
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Ο δείθηεο ηνπ Nagelkerke R
2
ζηνλ πίλαθα 3.7 ηζνχηαη κε 0,115. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη, ην κνληέιν επεμεγεί θαηά πξνζέγγηζε ην 11,5% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο deadw7. Θα πξνηηκνχζακε ν 

δείθηεο λα είρε κεγαιχηεξε ηηκή γηα λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζην 

κνληέιν.  

Hosmer and LemeshowTest 

Step Chi-square df Sig. 

1 14,422 8 ,071 

Πίλαθαο 3.9: Έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ0 : Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο deadw7 δε δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο 

ηηκέο 

Ζ1: Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο deadw7 δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο 

Ο έιεγρνο ηνπ Hosmer and Lemeshow Test ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 3.9 

παίξλεη ηελ ηηκή 0,071 θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

α=5%. Δθ’ φζνλ ην p.value= 0,071 >0,05=α, ηφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε 

ηελ κεδεληθή ππφζεζε. πλεπψο, ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν 

είλαη θαιή. 

 

ClassificationTable
a
 

 Observed Predicted 

 deadw7 PercentageCorrect 

 0 1 

Step 1 
deadw7 

0 8435 23 99,7 

1 63 2 3,1 

OverallPercentage   99,0 

a. The cut value is ,100 

Πίλαθαο 3.10: ClassificationTableδεύηεξνπ κνληέινπ 

Σν πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 3.10 παίξλεη ηελ 

ηηκή 99%(= (8.435+2)/(8.435+2+23+63)). Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ην 

πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο ησλ αηφκσλ πνπ έδεζαλ είλαη ίζν κε 99,7%(= 

8.435/(8.435+23)) θαη δείρλεη ηελ εηδηθφηεηα (specificity) ηεο πξφβιεςεο, ελψ ην 

πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο ησλ αηφκσλ πνπ πέζαλαλ είλαη 3,1%(= 2/(63+2)) 

θαη δείρλεη ηελ επαηζζεζία (sensitivity).ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην 

cutoffζεκείν νξίζηεθε ζην 0.1, επεηδή νη ζπρλφηεηεο ηεο deadw7 ζην 1 είλαη 

πνιχ κηθξέο. Σν πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζσζηά απφ ην κνληέιν 
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(99%)  είλαη πνιχ κεγάιν θαη ηθαλνπνηεηηθφ, παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιά 

missingvalues, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ηνπ κνληέινπ καο. 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

S
te

p
 1

a
 

Poland   19,420 11 ,054  

Austria -17,806 2797,615 ,000 1 ,995 ,000 

Germany -3,170 1,076 8,681 1 ,003 ,042 

Sweden -1,603 ,554 8,368 1 ,004 ,201 

Spain -,997 ,566 3,099 1 ,078 ,369 

Italy -1,375 ,636 4,682 1 ,030 ,253 

France -1,335 ,592 5,085 1 ,024 ,263 

Denmark -1,699 ,600 8,031 1 ,005 ,183 

Greece -,809 ,495 2,668 1 ,102 ,445 

Switzerland -2,195 ,724 9,199 1 ,002 ,111 

Belgium -1,651 ,644 6,575 1 ,010 ,192 

Czech Republic -1,106 ,538 4,231 1 ,040 ,331 

eurodcat(1) ,734 ,491 2,238 1 ,135 2,083 

mobilit3(1) -,502 ,476 1,108 1 ,292 ,606 

sphus2(1) -,568 ,293 3,758 1 ,053 ,566 

symptoms2w2(1) ,416 ,338 1,518 1 ,218 1,516 

couple(1) ,726 ,292 6,206 1 ,013 2,068 

gender(1) ,710 ,297 5,730 1 ,017 2,035 

age ,111 ,024 21,199 1 ,000 1,117 

yedu -,009 ,033 ,069 1 ,793 ,991 

drinking(1) ,496 ,308 2,583 1 ,108 1,642 

Fdistress- Easily   2,594 3 ,459  

Fdistress-With great 

difficulty 

-,948 ,674 1,978 1 ,160 ,388 

Fdistress-With some 

difficulty 

-,170 ,387 ,193 1 ,661 ,844 

Fdistress-Fairly easily ,057 ,330 ,030 1 ,863 1,059 

ep007_(1) 1,230 ,367 11,248 1 ,001 3,420 

Constant -11,049 1,650 44,866 1 ,000 ,000 

a. Variable(s) entered on step 1: country, eurodcat, mobilit3, sphus2, symptoms2w2, couple, gender, age, 

yedu, drinking, fdistress, ep007_. 

Πίλαθαο 3.11: Δθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηώλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δεύηεξν 

κνληέιν 
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Απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη φζεο ην 

Sig./p.valueείλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05=α (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο). Σν κνληέιν 

πνπ πξνθχπηεη είλαη:  

log 
𝑝

1 − 𝑝
 = −11.049 − 17.806 ∗ 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 − 3.17 ∗ 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑦 − 1.603 ∗ 𝑆𝑤𝑒𝑑𝑒𝑛

− 0.997 ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑖𝑛 − 1.375 ∗ 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦 + ⋯ + 1.230 ∗ 𝑒𝑝007_ 1  

 

Δξκελεία ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ κέζσ Exp(B): 

 Μεηαβιεηή Country: Ζ Πνισλία είλαη ε θαηεγνξία αλαθνξάο κε ηελ 

νπνία πξφθεηηαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Παξαηεξνχκε φηη 

ε Απζηξία, ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κε ηελ Πνισλία σο πξνο ηελ ζλεζηκφηεηα, 

αθνχ ηα p.values (ζηήιε Sig.) είλαη κεγαιχηεξα απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Σα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηε Γεξκαλία θαη απηά 

πνπ δηακέλνπλ ζηε νπεδία έρνπλ θαηά 95,8% θαη 79,9% αληίζηνηρα 

κηθξφηεξεο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Πνισλίαο. Όζνη δηακέλνπλ ζηελ Σζερία, ζηελ Διβεηία 

θαη ζην Βέιγην έρνπλ θαηά 66,9%, 88,9% θαη 80,8% αληίζηνηρα 

κηθξφηεξεο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο λα πεζάλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 

Πνισλία. Οη θάηνηθνη ηεο Ηηαιίαο έρνπλ 74,7% κηθξφηεξε ζρεηηθή 

πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Πνισλίαο. Οη 

θάηνηθνη ηεο Γαιιίαο θαη νη θάηνηθνη ηεο Γαλίαο έρνπλ θαηά 73,7% θαη 

81,7% αληίζηνηρα κηθξφηεξε ζρεηηθή ζλεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

Πνισλία. 

 Μεηαβιεηή Eurodcat: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε παξνπζία 

θαηάζιηςεο θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

(p.value=0,135 >0.05=α). 

 Μεηαβιεηή mobilit3: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε παξνπζία ηξηψλ 

θαη άλσ πεξηνξηζκψλ θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p.value=0,292 > 0.05=α). 
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 Μεηαβιεηή sphus2:Ζ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ αμηνιφγεζαλ ηελ 

πγεία ηνπο ιηγφηεξν απφ θαιή απνηειεί ην επίπεδν αλαθνξάο. Ζ 

κεηαβιεηή απηή δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

αθνχ p.value=0,053 > 0.05=α. 

 Μεηαβιεηή symptoms2w2: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε παξνπζία 

δχν θαη άλσ ζπκπησκάησλ θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p.value=0,218 > 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή couple:Οη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ζχληξνθν έρνπλ θαηά 

106,8% κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο απφ απηνχο πνπ 

έρνπλ ζχληξνθν(επίπεδν αλαθνξάο). 

 Μεηαβιεηή gender: Έλαο άλδξαο έρεη θαηά 103,5% κεγαιχηεξε 

ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο απφ κηα γπλαίθα (επίπεδν αλαθνξάο). 

 Μεηαβιεηή Age: Αχμεζε ηεο ειηθίαο θαηά έλα έηνο δσήο απμάλεη θαηά 

11,7% ηελ ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζαλάηνπ.  

 Μεηαβιεηή yedu: Γελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p.value=0,793> 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή drinking: Δπίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε θαηαλάισζε δχν 

πνηεξηψλ αιθνφι ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p.value= 0,108> 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή fdistress: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε επθνιία 

αληαπφθξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηα νηθνλνκηθά ηνπ θαζήθνληα θαη δελ 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηαηί ηα p.value ησλ 

ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ είλαη κεγαιχηεξα απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

 Μεηαβιεηή ep007:αλ θαηεγνξία αλαθνξάο είλαη ηα άηνκα πνπ 

δήισζαλ φηη δελ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξγαζίεο. Έλα άηνκν πνπ 

δήισζε φηη έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξγαζίεο έρεη θαηά 242% 

κεγαιχηεξε ζρεηηθή ζλεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε φζνπο δελ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο.  
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Γηάγξακκα 3.2: ROC Curve γηα ην δεύηεξν κνληέιν 

 

AreaUnder the Curve 

Test Result Variable(s): Predicted probability 

Area Std. Error
a
 AsymptoticSig.

b
 Asymptotic 95% ConfidenceInterval 

LowerBound UpperBound 

,797 ,025 ,000 ,747 ,846 

The test result variable(s): Predicted probability has at least one tie between the positive actual 

state group and the negative actual state group. Statisticsmaybebiased. 

a. Under the nonparametric assumption 

b. Null hypothesis: true area = 0.5 

Πίλαθαο 3.12: Πίλαθαο Area under the Curve 

ηνλ πίλαθα 3.12 έρνπκε φηη ε πεξηνρή θάησ απφ ηελ ROC θακπχιε (κπιε 

γξακκή ζην δηάγξακκα 3.2) είλαη ίζε κε 0,797, δειαδή ην 79,7% ησλ πηζαλψλ 

δεπγαξηψλ φπνπ θάπνην άηνκν απεβίσζε θαη ην άιιν επέδεζε ην κνληέιν ζα 

επηθνξηίζεη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απηφ πνπ επέδεζε. Δπηπξφζζεηα, ην 

p.value είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05=α επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζεκαίλεη φηη 

ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ είλαη θαιχηεξε απφ ην ζηξίςηκν ελφο λνκίζκαηνο. Ζ ηηκή 
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ηεο θακπχιεο είλαη κεηαμχ 0,75 έσο 0,92 θαη απηφ ππνδειψλεη έλα θαιφ 

κνληέιν.   

 

3.4.3 Σξίην κνληέιν – Γηεξεύλεζε επίδξαζεο δεκνγξαθηθώλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο 

θαη κεηαβιεηώλ απαζρόιεζεο ep009, ep013, ep016 ζηελ  deadw7  

Ζ αλάιπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζην ηξίην κνληέιν καο δείρλεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξνχλ νη δεκνγξαθηθέο, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη 

νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη νη κεηαβιεηέο 

απαζρφιεζεο ep009, ep013 θαη ep016 ζηελ ζλεζηκφηεηα.  

CaseProcessingSummary 

UnweightedCases
a
 N Percent 

SelectedCases 

Included in Analysis 5501 17,7 

MissingCases 25508 82,3 

Total 31009 100,0 

UnselectedCases 0 ,0 

Total 31009 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Πίλαθαο 3.13: : Case processing Summary ηξίηνπ κνληέινπ 

ηνλ πίλαθα 3.13 βιέπνπκε φηη νη παξαηεξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

αλάιπζε είλαη 5.501 θαη ηα missing values 25.508.  

 

ModelSummary 

Step -2 Loglikelihood Cox&Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 469,259
a
 ,015 ,154 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. 

Finalsolutioncannotbefound. 

Πίλαθαο 3.14: ModelSummary ηνπ ηξίηνπ κνληέινπ  

Ο δείθηεο ηνπ Nagelkerke R
2
ζηνλ πίλαθα 3.14 ηζνχηαη κε 0,1554. Γειαδή, ην 

κνληέιν επεμεγεί θαηά πξνζέγγηζε ην 15,4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο deadw7.  
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Hosmer and LemeshowTest 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,824 8 ,873 

Πίλαθαο 3.15: Έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ0 : Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο deadw7 δε δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο 

ηηκέο 

Ζ1: Οη παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο deadw7 δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο 

Ο έιεγρνο ηνπ Hosmer and Lemeshow Test ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 3.15 

παίξλεη ηελ ηηκή 0,873 θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Δθ’ φζνλ ην p.value= 0,873 >0,05=α, ηφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ 

κεδεληθή ππφζεζε. πλεπψο, ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν είλαη 

θαιή. 

 

ClassificationTable
a
 

 Observed Predicted 

 deadw7 PercentageCorrect 

 0 1 

Step 1 
deadw7 

0 5426 27 99,5 

1 47 1 2,1 

OverallPercentage   98,7 

a. The cut value is ,100 

Πίλαθαο 3.16: ClassificationTable ηξίηνπ κνληέινπ 

Σν πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 3.16 παίξλεη ηελ 

ηηκή 98,7%. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ έδεζαλ είλαη ίζν κε 99,5% θαη δείρλεη ηελ εηδηθφηεηα (specificity) 

ηεο πξφβιεςεο, ελψ ην πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο ησλ αηφκσλ πνπ πέζαλαλ 

είλαη 2,1% θαη δείρλεη ηελ επαηζζεζία (sensitivity).ηελ ζπγθεθξηκέλε, 

πεξίπησζε ην cutoffζεκείν νξίζηεθε ζην 0.1, επεηδή νη ζπρλφηεηεο ηεο deadw7 

ζην 1 είλαη πνιχ κηθξέο. Σν πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζσζηά απφ 

ην κνληέιν (98,7%)  είλαη πνιχ κεγάιν θαη ηθαλνπνηεηηθφ, παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

πνιιά missing values, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ καο. 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
S

te
p
 1

a
 

Poland   17,385 11 ,097  

Austria -17,193 5545,203 ,000 1 ,998 ,000 

Germany -2,987 1,077 7,688 1 ,006 ,050 

Sweden -1,492 ,637 5,482 1 ,019 ,225 

Spain -,694 ,618 1,260 1 ,262 ,500 

Italy -1,610 ,802 4,032 1 ,045 ,200 

France -1,136 ,692 2,695 1 ,101 ,321 

Denmark -1,317 ,591 4,963 1 ,026 ,268 

Greece -,664 ,604 1,209 1 ,271 ,515 

Switzerland -2,004 ,822 5,943 1 ,015 ,135 

Belgium -1,148 ,822 1,949 1 ,163 ,317 

Czech Republic -1,452 ,507 8,200 1 ,004 ,234 

eurodcat(1) ,655 ,498 1,731 1 ,188 1,925 

mobilit3(1) -,479 ,475 1,016 1 ,313 ,619 

sphus2(1) -,875 ,378 5,366 1 ,021 ,417 

couple(1) ,443 ,373 1,404 1 ,236 1,557 

gender(1) ,676 ,380 3,164 1 ,075 1,967 

age ,094 ,026 13,583 1 ,000 1,099 

yedu ,063 ,047 1,749 1 ,186 1,065 

Fdistress- Easily   3,676 3 ,299  

Fdistress-With great difficulty -1,062 ,705 2,267 1 ,132 ,346 

Fdistress-With some difficulty -,640 ,464 1,903 1 ,168 ,527 

Fdistress-Fairly easily -,107 ,383 ,078 1 ,780 ,899 

ep009_   4,556 2 ,102  

ep009_(1) -,372 ,401 ,860 1 ,354 ,689 

ep009_(2) ,696 ,568 1,502 1 ,220 2,005 

ep016_   18,103 9 ,034  

ep016_(1) -1,543 1,211 1,624 1 ,203 ,214 

ep016_(2) -3,159 1,330 5,643 1 ,018 ,042 

ep016_(3) -1,674 1,215 1,900 1 ,168 ,187 

ep016_(4) -2,570 1,275 4,063 1 ,044 ,077 

ep016_(5) -1,061 1,203 ,778 1 ,378 ,346 

ep016_(6) -1,460 1,322 1,218 1 ,270 ,232 

ep016_(7) -1,296 1,223 1,124 1 ,289 ,274 

ep016_(8) -,306 1,226 ,062 1 ,803 ,736 

ep016_(9) -1,672 1,281 1,703 1 ,192 ,188 

ep013_ -,001 ,010 ,003 1 ,956 ,999 

Constant -8,090 2,332 12,039 1 ,001 ,000 
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a. Variable(s) entered on step 1: country, eurodcat, mobilit3, sphus2, couple, gender, age, yedu, fdistress, 

ep009_, ep016_, ep013_. 

Πίλαθαο 3.17: Δθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηώλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ηξίηνπ 

κνληέιν 

Απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη φζεο ην 

Sig./p.valueείλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05=α (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο). Σν κνληέιν 

πνπ πξνθχπηεη είλαη:  

log 
𝑝

1 − 𝑝
 = −8,090 − 17.193 ∗ 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 − 2,987 ∗ 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑦 − 1.492 ∗ 𝑆𝑤𝑒𝑑𝑒𝑛

− 0.694 ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑖𝑛 − 1.610 ∗ 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦 + ⋯− 0,001 ∗ 𝑒𝑝013_ 

 

Δξκελεία ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ κέζσ Exp(B): 

 Μεηαβιεηή Country: Ζ Πνισλία είλαη ε θαηεγνξία αλαθνξάο κε ηελ 

νπνία πξφθεηηαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Παξαηεξνχκε φηη 

ε Απζηξία, ε Ηζπαλία, ε Γαιιία, ε Διιάδα θαη ην Βέιγην δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κε ηελ Πνισλία 

σο πξνο ηελ ζλεζηκφηεηα, αθνχ ηα p.values (ζηήιε Sig.) είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Σα άηνκα πνπ 

δηακέλνπλ ζηε Γεξκαλία θαη απηά πνπ δηακέλνπλ ζηε νπεδία έρνπλ 

θαηά 95% θαη 77,5% αληίζηνηρα κηθξφηεξεο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο 

ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Πνισλίαο. Όζνη 

δηακέλνπλ ζηελ Ηηαιία, ζηε Γαλία, ζηελ Διβεηία θαη ηελ Σζερία έρνπλ 

θαηά 80%, 73,2%, 86,5 θαη 76,6% αληίζηνηρα κηθξφηεξεο ζρεηηθέο 

πηζαλφηεηεο λα πεζάλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ Πνισλία 

 Μεηαβιεηή Eurodcat:Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν (p.value=0,188> 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή mobilit3: Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν(p.value=0,313 > 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή sphus2:Οη άλζξσπνη πνπ αμηνιφγεζαλ ηελ πγεία ηνπο σο 

άξηζηε/πνιχ θαιή έρνπλ θαηά 58,3% κηθξφηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα 
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ζλεζηκφηεηαο απφ απηνχο πνπ ηελ αμηνιφγεζαλ σο ιηγφηεξν απφ θαιή 

(επίπεδν αλαθνξάο). 

 Μεηαβιεηή couple:Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν(p.value=0,236 > 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή gender:Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν(p.value=0,075 > 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή Age: Αχμεζε ηεο ειηθίαο θαηά έλα έηνο δσήο απμάλεη θαηά 

9,9% ηελ ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζαλάηνπ.  

 Μεηαβιεηή yedu: Γελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p.value=0,186> 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή fdistress:Γελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε, γηαηί ηα p.value φισλ ησλ θαηεγνξηψλ είλαη κεγαιχηεξα 

απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

 

 Μεηαβιεηή ep009:Γελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε, γηαηί ηα p.value φισλ ησλ θαηεγνξηψλ είλαη κεγαιχηεξα 

απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

 Μεηαβιεηή ep013:Γελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε(p.value=0,956 > 0.05=α). 

 Μεηαβιεηή ep016: Χο επίπεδν αλαθνξάο νξίδνληαη ηα άηνκα πνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο εηδηθέο δπλάκεηο θαη ζα ζπγθξηζνχλ κε ηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ. Αλ θάπνην άηνκν είλαη 

επηζηήκνλαο, θαιιηηέρλεο, θιπ ηφηε έρεη θαηά 95,8% κηθξφηεξε ζρεηηθή 

πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζε ζρέζε κε θάπνην άηνκν πνπ είλαη ζηηο εηδηθέο 

δπλάκεηο. Άηνκν πνπ είλαη ππάιιεινο γξαθείνπ έρεη θαηά 92,3% 

κηθξφηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε άηνκν πνπ 

είλαη ζηηο εηδηθέο δπλάκεηο. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε  ηελ 

θαηεγνξία αλαθνξάο (p.value> 0.05=α).  
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Γηάγξακκα 3.3: Roc Curve ηξίηνπ κνληέινπ 

 

 

AreaUnder the Curve 

Test Result Variable(s): Predicted probability 

Area Std. Error
a
 AsymptoticSig.

b
 Asymptotic 95% ConfidenceInterval 

LowerBound UpperBound 

,846 ,024 ,000 ,799 ,893 

a. Under the nonparametric assumption 

b. Null hypothesis: true area = 0.5 

Πίλαθαο 3.18: Πίλαθαο Area under the Curve 

ηνλ πίλαθα 3.18 έρνπκε φηη ε πεξηνρή θάησ απφ ηελ ROC θακπχιε ( κπιε 

γξακκή ζην δηάγξακκα 3.3) είλαη ίζε κε 0,846, δειαδή ην 84,6% ησλ πηζαλψλ 

δεπγαξηψλ φπνπ θάπνην άηνκν απεβίσζε θαη ην άιιν επέδεζε ην κνληέιν ζα 

επηθνξηίζεη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απηφ πνπ επέδεζε. Δπηπξφζζεηα, ην 

p.value είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05=α επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζεκαίλεη φηη 

ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ είλαη θαιχηεξε απφ ην ζηξίςηκν ελφο λνκίζκαηνο. Ζ ηηκή 

ηεο θακπχιεο είλαη κεηαμχ 0,75 έσο 0,92 θαη απηφ ππνδειψλεη έλα θαιφ 

κνληέιν.   

 



104 
 

3.5 ύγθξηζε ησλ κνληέισλ 

 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζακε ηελ αλάιπζε ησλ κνληέισλ καο 

κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο deadw7 θαη δηάθνξσλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. θνπφο καο είλαη λα πεξηγξάςνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ φζν κπνξνχκε πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Μνληέιν 1 Μνληέιν 2  Μνληέιν 3 

Cases included in Analysis 28.856 8.523 5.501 

Missing values 2.153 22.486 25.508 

Nagelkerke R
2 

0,115 0,115 0,154 

Overall Percentage Correct 96,4%
a 

99%
b 

98,7%
b 

a: cut off point 0,2 
b: cut off point 0,1 

Πίλαθαο 3.19: πγθξηηηθόο πίλαθαο κνληέισλ 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπγθξίλνληαη ηα κνληέια πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Όπσο, ζα παξαηεξήζνπκε ην κνληέιν 1 έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηα κνληέια 2 θαη 3. Σα κνληέια 2 θαη 3 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο ειιείπνπζεο ηηκέο. Ο δείθηεο Nagelkerke R
2
 ηνπ ηξίηνπ 

κνληέινπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ δείθηε ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ, φκσο θαη 

νη ηξεηο δείθηεο ζα ζέιακε λα ήηαλ κεγαιχηεξνη ηνπ 70% γηα λα επεμεγείηαη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο. Σα πνζνζηά απφ ηνλ πίλαθα classification table είλαη κεγαιχηεξν 

γηα ην κνληέιν 2, φκσο θαη ηα ηξία κνληέια παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ.  

πγθξηηηθά, κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ, ην κνληέιν 1 είλαη ζρεηηθά θαιχηεξν 

απφ ηα άιια δχν κνληέια, θαζψο ε αλάιπζε ηνπ κνληέινπ 1 πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν 2 θαη 3, ηα νπνία έρνπλ 

πνιιά missing values. 
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Κεθάιαην 4 

 

πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ. Βαζηθφ θνκκάηη 

ηεο κειέηεο ήηαλ ε εχξεζε ηεο επίδξαζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηε ζλεζηκφηεηα 

ζηελ Διιάδα θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο κέζσ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. 

πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ δεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο, ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή πγεία, θαη επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πγεία ησλ αηφκσλ θαη κπνξεί λα ηνπο 

νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζε ζάλαην. Πεξηζζφηεξε έκθαζε, φκσο, ζα δψζνπκε ζηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηψκελσλ.   

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο καο είραλ ζπιιερζεί απφ 31.009 άηνκα απφ 12 

δηαθνξεηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ κνληέισλ είλαη ηα εμήο: 

 

Θλεζηκόηεηα θαη Γεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο: 

Ζ ζλεζηκφηεηα δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην θχιν, θαη ζπγθεθξηκέλα  ην 

αλδξηθφ θχιν παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ην γπλαηθείν θχιν, φπσο είδακε ζην πξψην θαη δεχηεξν κνληέιν. 

Μάιηζηα ζην δεχηεξν κνληέιν ην πνζνζηφ πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ αλέξρεηαη ζηα 

103,5%. Ζ ειηθία επίζεο επεξεάδεη ηελ ζλεζηκφηεηα, γεγνλφο πνπ ήηαλ 

αλακελφκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα αχμεζε θαηά έλα έηνο απμάλεη ηελ ζρεηηθή 

πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 7%. Ζ ρψξα δηακνλήο ζπλδέεηαη κε ηε 

ζλεζηκφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε Διιάδα ζην πξψην κνληέιν εκθάληζε θαηά 

51% κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

Πνισλία(επίπεδν αλαθνξάο). Υψξεο φπσο ε Γεξκαλία, Γαιιία, νπεδία, Σζερία, 
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Ηηαιία, Γαλία, Διβεηία θαη Βέιγην παξνπζίαζαλ κηθξφηεξεο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο 

ζε ζρέζε κε ηελ Πνισλία. Ζ Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα πνπ παξνπζίαζε 

κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο (πξψην κνληέιν) Σέινο, 

παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ζλεζηκφηεηαο ζηα άηνκα 

πνπ δελ είραλ ζχληξνθν ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ είραλ, ζπλεπψο ε χπαξμε 

ζπληξφθνπ δξα πξνζηαηεπηηθά κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ζαλάηνπ. 

Θλεζηκόηεηα θαη Κνηλσληθννηθνλνκηθνί Παξάγνληεο: 

ρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα γηα ηελ επθνιία ε δπζθνιία 

αληαπφθξηζεο ελφο λνηθνθπξηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

παξαηεξήζακε φηη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζλεζηκφηεηα. Όζν πην 

δχζθνια αληαπνθξίλεηαη έλα λνηθνθπξηφ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζλεζηκφηεηαο. Δληνχηνηο, ηα έηε 

εθπαίδεπζεο δελ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ ζλεζηκφηεηα. 

Θλεζηκόηεηα θαη σκαηηθήο θαη Φπρηθήο πγείαο  Παξάγνληεο: 

Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη ίδηνη νη εξσηψκελνη γηα ηελ πγεία ηνπο 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ζλεζηκφηεηαο, θαζψο φζν 

θαιχηεξε θξίλεη ηελ πγεία έλα άηνκν ηφζν κηθξφηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα 

ζαλάηνπ παξνπζηάδεη. Όκσο, φζν ρεηξφηεξε θξίλεη έλα άηνκν ηελ πγεία ηνπ ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζλεζηκφηεηαο. Χζηφζν, παξαηεξνχκε 

φηη νη ρξφληεο παζήζεηο, νη θηλεηηθνί πεξηνξηζκνί, ε θαηάζιηςε, ε θπζηθή 

αδξάλεηα θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

δηθή καο πεξίπησζε, κε πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο ζλεζηκφηεηαο. 

Θλεζηκόηεηα θαη Δπαγγεικαηηθνί  Παξάγνληεο: 

Ζ ζλεζηκφηεηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο 

απαζρφιεζεο ησλ εξσηψκελσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ν εξσηψκελνο είλαη 

απαζρνινχκελνο ή απηναπαζρνινχκελνο παξνπζηάδεη κηθξφηεξε ζρεηηθή 

πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζε ζρέζε κε φζνπο  δελ εξγάδνληαη θαη έρνπλ αλαιάβεη ηα 

νηθηαθά. Δλψ, αλ ην άηνκν είλαη κφληκα αζζελήο/ αλάπεξνο παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε  πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζλεζηκφηεηαο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη σο ππάιιεινη γξαθείνπ ή είλαη επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο θιπ 

εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα πεζάλνπλ.    
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