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Ερευνητικό Εργαλείο για τη μέτρηση της  Κουλτούρας Ασφάλειας και Ριψοκίνδυνης Συμπεριφοράς σε Aγροτικές Eργασίες   
 
Με την έρευνα αυτή, θα θέλαμε να καταλάβουμε περισσότερα σχετικά με τις στάσεις και τις συμπεριφορές των αγροτών για την ασφάλεια (στην 
εργασία). Η συμμετοχή σας θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε χρήσιμες οδηγίες και μακροπρόθεσμες πολιτικές για την ασφάλεια όσων 
εργάζονται σε  αγροκτήματα. 
Η έρευνα περιέχει κυρίως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Oι ερωτήσεις αφορούν άτομα, που ασχολούνται ενεργά με αγροτικές εργασίες, όπως 
ο αυτοαπασχολούμενος κάτοχος του αγροκτήματος ή έμμισθοι εργάτες στο αγρόκτημα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 15 
λεπτά. Κάθε τμήμα της έρευνας παρέχει σαφείς οδηγίες για να τις ακολουθήσετε. 
Η έρευνα είναι απολύτως εμπιστευτική. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν στατιστικά και θα παρουσιάζονται μόνο συνολικά αποτελέσματα. 
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την έρευνα, επικοινωνήστε στην Ελλάδα με την Ελένη Πετρίδου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: epetrid@gmail.com  
Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στη σημαντική αυτή έρευνα. 
 
Μέρος 1. Γενικές πληροφορίες 
1 Ποια είναι η ηλικία σας;  σε έτη ……… 
2. Ποιο είναι το φύλο σας; Άνδρας …. Γυναίκα …… 
3. Πόσα χρόνια έχετε πάει σχολείο; (συμπληρωμένα)……….. 
4. Έχετε επαγγελματική εκπαίδευση στη γεωργία; …… χρόνια 
5. Σε ποιο είδος γεωργικής ασχολίας εμπλέκεστε κυρίως; (μπορείτε να τσεκάρετε περισσότερες από μια επιλογές) 
 
!" Γαλακτοκομία 
!   Κτηνοτροφία 
!"Χοιροτροφία 
!" Eντατική γεωργία επιβίωσης 
!" Δενδροκαλλιέργειες 
!" Κηπευτικά 
!" Εμπορική Καλλιέργεια Δημητριακών 
!" Οτιδήποτε άλλο (ειδικότερα)………………. 
6. Εργάζεστε ως πλήρους ή μερικής απασχόλησης αγρότης? !"πλήρους					!"μερικής	

7. Είστε ιδιοκτήτης του αγροκτήματος που εργάζεστε !"όχι							!ναι	

8. Απασχολείτε άλλους ως εργάτες στο αγρόκτημα σας !"όχι							!"όχι							!ναι	.	Αριθμός	ατόμων	πλήρους	απασχόλησης	σε	μήνες……..	
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Μέρος 2: Ιστορικό σωματικών κακώσεων (ατυχημάτων)  
9. Έχετε εσείς προσωπικά υποστεί κάποια σωματική βλάβη (ατύχημα) στο αγρόκτημα που εργάζεστε τα τελευταία 10 έτη? !"όχι							!ναι……	
Αριθμός	συμβαμάτων	(Ατυχημάτων)	………	

10. Έχει κάποιος άλλος πάθει ατύχημα στο αγρόκτημα που εργάζεστε τα τελευταία 10 έτη? !"όχι							!ναι……	Αριθμός	συμβαμάτων………..	

11. Από όλα τα ατυχήματα που συνέβησαν στο αγρόκτημα σας, πόσο σοβαρό ήταν το σοβαρότερο συμβάν? 
        !"Ατύχημα που χρειάστηκε 0-3 ημέρες εκτός εργασίας  !	ατύχημα	που	χρειάστηκε		>4ημέρες	εκτός	εργασίας 
 
Μέρος 3: Οι πρακτικές ασφαλούς συμπεριφοράς σας στην εργασία 
Για καθεμιά από τις παρακάτω πρακτικές εργασίας, παρακαλώ, κυκλώστε τον αριθμό, που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γνώμη σας 
1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
 
Πρόληψη πτώσεων 
12. Βεβαιώνομαι ότι τα δάπεδα στο αγρόκτημα μου είναι πάντα στεγνά  1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
13. Καθαρίζω αμέσως το βρώμικα πατώματα	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
14. Αποθηκεύω με ασφαλή τρόπο τα εργαλεία	μου	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
15. Όταν πρόκειται να μεταφέρω μεγάλο φορτίο, εντοπίζω εκ των προτέρων τα εμπόδια		1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα  
"
Χειρισμός μηχανημάτων 
16. Χρησιμοποιείτε μηχανήματα στο αγρόκτημα σας 	!ναι	 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!"όχι	(	->προχωρήστε	στην	ερώτηση	21)	
 
1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
 
17. Πριν χρησιμοποιήσω ένα νέο μηχάνημα, διαβάζω προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
	
18. Πριν χρησιμοποιήσω το τρακτέρ (ελκηστήρα) και τα μηχανήματα, ελέγχω ότι είναι σε καλή κατάσταση (π.χ. φρένα, φώτα, παρτικόφ/ 
δυναμοδότης κλπ)	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
	



"
19. Εργάζομαι με μηχανήματα χωρίς παρτικόφ/ δυναμοδότη ή κατάλληλη προστασία	 	!ναι			!"όχι 
	
20. Φορώ εξοπλισμό ασφαλείας όταν χρειάζεται (πχ  γυαλιά, προστασία αυτιών, προστατικό σακάκι) 1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 
σχεδόν πάντα 
 
Χειρισμός χημικών και φυτοφαρμάκων 
21. Εργάζεστε με χημικά και/ή φυτοφάρμακα !ναι 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!	όχι	(-> προχωρήστε στην ερώτηση 27 
1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
 
22. Διαβάζω προσεκτικά τις οδηγίες πριν αρχίσω να εργάζομαι 1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
23. Αποθηκεύω τα χημικά και φυτοφάρμακα σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο 1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
24. Έχω αρχείο καταγραφής όλων των φυτοφαρμάκων στο αγρόκτημα	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
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1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
 
25. Πλένομαι προσεκτικά μετά τη χρήση χημικών ή φυτοφαρμάκων 1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
 
26. Φορώ προστατευτικό ρουχισμό-εξοπλισμό (φόρμα, γάντια, γυαλιά κλπ) ή χρησιμοποιώ τρακτέρ/ελκυστήρα  με κλειστό κουβούκλιο όταν    
       εργάζομαι με φυτοφάρμακα 1 ποτέ 2 σπάνια 3 μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
 
Μεταχείριση ζώων 
27. Εργάζεστε με ζώα στο αγρόκτημα? |_| ναι 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|_| όχι (-> προχωρήστε στην ερώτηση 32) 
 
1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
28. Χρησιμοποιώ συστήματα συγκράτησης ή χειρισμού όταν φροντίζω ζώα 1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα 
 
29. Στέκομαι πίσω από τα ζώα μου	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
	
30. Βεβαιώνομαι ότι οι στάβλοι μου αερίζονται καλά	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
	
31. Φροντίζω τα μικρά παιδιά να είναι μακριά από τα ζώα μου	1 ποτέ 2 σπάνια 3  μερικές φορές 4 τις περισσότερες φορές 5 σχεδόν πάντα"
	
Μέρος 4: Η δική σας γνώμη και άλλων αγροτών σχετικά με την ασφαλή συμπεριφορά 
Για καθένα από τα παρακάτω επιχειρήματα, παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γνώμη σας: 
 
Πρόληψη πτώσεων 
32. Είναι σημαντικό να διατηρούνται τα δάπεδα και τις αυλές των αγροκτημάτων καθαρά		
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
		
33. Είναι ριψοκίνδυνο να μη διασφαλίζουμε τον εαυτό μας όταν χρησιμοποιούμε σκάλα ή έχουμε ανεβεί σε υψηλό επίπεδο 
							1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
	
34. Οι άλλοι αγρότες προσέχουν ώστε να είναι στεγνά τα δάπεδα στα αγροκτήματα τους 
						1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 

	
35. Οι άλλοι αγρότες θεωρούν ότι πρέπει να ελέγχει κανείς για εμπόδια πριν αρχίσει να μεταφέρει ένα βαρύ φορτίο	
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
36. Αποφασίζω μόνος μου εάν πρέπει ή όχι να αποθηκεύω με ασφάλεια τα εργαλεία μου		
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως"
 
37. Εξαρτάται από εμένα αν θα παρατήσω ή όχι τα πράγματα πάνω στο έδαφος		
       1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
	
38. Προτίθεμαι να ελέγχω αν υπάρχουν εμπόδια πριν μεταφέρω ένα βαρύ φορτίο		
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
	
39. Προτίθεμαι να ασφαλίζω τον εαυτό μου πριν χρησιμοποιήσω μια σκάλα ή ανεβώ στο μέλλον σε ψηλό επίπεδο		
       1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
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Χειρισμός μηχανημάτων 
40. Χρησιμοποιείτε μηχανήματα όταν εργάζεστε στο αγρόκτημα σας  |_| ναι 
 

|_| Όχι (-> προχωρήστε στην ερώτηση 49) 
1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
41. Θεωρώ σημαντικό να διαβάζω προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά ένα μηχάνημα 
           1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 



42. Θεωρώ ριψοκίνδυνο να εργάζομαι με μηχανήματα χωρίς κατάλληλη ατομική προστασία ή προφύλαξης 
           1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
43. Οι άλλοι αγρότες δεν θα ενέκριναν τη χρήση μηχανημάτων χωρίς κατάλληλη ατομική προστασία ή προφύλαξη 
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3 αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
44. Οι περισσότεροι αγρότες ελέγχουν αν βρίσκεται κάποιος στο δρόμο τους		
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως πριν ξεκινήσουν να οδηγούν  
 
45. Μπορώ να αποφασίζω μόνος μου αν θα χρησιμοποιώ προστατευτικά μέτρα όταν εργάζομαι με μηχανήματα  
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3 αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
46. Εξαρτάται από τις περιστάσεις και όχι από εμένα αν θα συντηρήσω τα μηχανήματα μου  
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 

 
47. Προτίθεμαι να διαβάζω τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσω ένα νέο μηχάνημα στο μέλλον  	
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
48. Προτίθεμαι να παίρνω προστατευτικά μέτρα όταν θα εργάζομαι με μηχανήματα στο μέλλον		
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
	
Μεταχείριση ζώων 
49. Έχετε ζώα στο αγρόκτημα σας? |_| ναι  

|_|Όχι )-> προχωρήστε στην ερώτηση 59) 
1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
50. Θεωρώ σημαντικό να μη στέκομαι πίσω από τα ζώα μου		
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως"
	
51. Θεωρώ προφανές να μεταχειρίζομαι με προσοχή τα επιθετικά ζώα  
       1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
52. Είναι σημαντικό να ανιχνεύω σημάδια ανησυχίας στα ζώα		
       1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως"
	
53. Οι άλλοι αγρότες δεν αφήνουν τους εαυτούς του να παγιδεύονται από ένα ζώο  
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
54. Οι άλλοι αγρότες θεωρούν ότι πρέπει κανείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικός με τα ζώα  
       1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
55. Μπορώ να αποφασίζω μόνος μου εάν ή όχι χρειάζεται να στέκομαι πίσω από τα ζώα μου		
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
	
56. Μου είναι αδύνατο να αερίσω τους στάβλους μου		
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως"
	
57. Προτίθεμαι να πλησιάζω τα ζώα με προσοχή στο μέλλον		
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως"
	
58. Θα προσπαθήσω να διατηρώ καλό αερισμό στους στάβλους μου  
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως"
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Χειρισμός χημικών και φυτοφαρμάκων  
59. Εργάζεσαι με χημικά και/ή φυτοφάρμακα στο αγρόκτημα σου; |_| ναι 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|_| Όχι )-> προχωρήστε στην ερώτηση 70 
1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
60. Η χρήση των φυτοφαρμάκων χωρίς προστατευτικό ρουχισμό είναι επικίνδυνη"
1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 

	
61. Είναι σημαντικό να διατηρεί κανείς αρχείο καταγραφής των φυτοφαρμάκων σε ένα αγρόκτημα 		
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
"
62. Πρέπει κανείς να πλένεται πάντα μετά τη χρήση χημικών		
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 

"
63. Οι περισσότεροι αγρότες θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικό ρουχισμό όταν χρησιμοποιούν χημικά   
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
64. Οι περισσότεροι αγρότες δεν τρώνε και δεν πίνουν ενόσω χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα ή χημικά   
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
65. Οι περισσότεροι αγρότες θεωρούν ότι πρέπει να διατηρούν τα φυτοφάρμακα και τα άλλα χημικά προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία			
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
66. Είμαι προσωπικά υπεύθυνος για την προστασία μου όταν χρησιμοποιώ φυτοφάρμακα ή χημικά  
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 



 
67. Εξαρτάται από εμένα αν θα φυλάξω τα φυτοφάρμακα με ασφάλεια		
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 

"
68. Προτίθεμαι να χρησιμοποιώ μέσα προστασίας όταν εργάζομαι με χημικά ή φυτοφάρμακα στο μέλλον 
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 

 
69. Προτίθεμαι να διαβάζω προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσω χημικά ή φυτοφάρμακα στο μέλλον  
           1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
 
Μέρος 5: Οι πρακτικές ασφάλειας στην αγροτική σας κοινότητα 
 
Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν στα ασφαλή πρότυπα που τηρούνται από την κοινότητα των αγροτών στην οποία ανήκεις ή στην οποία 
αναφέρεσαι. Για καθεμιά από τις ακόλουθες πρακτικές, παρακαλούμε να κυκλώσεις τον αριθμό που καλύτερα εκπροσωπεί τις απόψεις σου 
1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
Οι αγρότες στην περιοχή μου…. 
70. Συζητούν (μεταξύ τους) θέματα ασφάλειας		
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
"
71. Συζητάμε μαζί πώς να βελτιώσουμε την ασφάλεια		
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
"
72. Δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ασφάλεια παρά στην έγκαιρη ολοκλήρωση της δουλειάς (καθηκόντων)  
        1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
 
73. Επενδύουν στην εκπαίδευση ασφαλούς συμπεριφοράς για τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους στα αγροκτήματα		
         1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
"
74. Χρησιμοποιούν προγράμματα που βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των αγροτών (όπως διατροφή και άσκηση)  
          1 διαφωνώ απολύτως  2  διαφωνώ 3  αδιάφορο 4 συμφωνώ 5 συμφωνώ απολύτως 
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Μέρος 6: Εμπόδια στην ασφαλή συμπεριφορά  
Για καθένα από τα επόμενα θέματα, παρακαλώ υποδείξτε σε ποιο βαθμό μπορεί να σας εμποδίζουν από την ασφαλή συμπεριφορά στο δικό σας 
αγρόκτημα 
1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση  
 
75. Γενική κόπωση"
        1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση 

	
76. Στρες"
					1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση 

	
77. Ελλειψη διαθεσιμότητας κατάλληλων εργαλείων ή εξοπλισμού"
        1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση	
	
78. Ελλειψη χρόνου προετοιμασίας για την εργασία"
        1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση	
	
79. Οικονομικά εμπόδια"
      1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση	
	
80. Φόρτος εργασίας"
        1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση	
	
81. Καιρικές συνθήκες		
         1 καμιά επίδραση 2 μικρή επίδραση 3 κάποιου βαθμού 4 ισχυρή  επίδραση 5πολύ ισχυρή επίδραση"
 
Στοιχεία επικοινωνίας (μόνον αν θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση βραβείων ) 
Παρακαλούμε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ΜΟΝΟΝ εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη δωρεάν κλήρωση βραβείων με 
πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ. Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε, παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό τηλεφώνου…………………………… ή 
το εμαιλ σας ……………. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνον για να έλθουμε σε επαφή μαζί σας εάν κερδίσετε το βραβείο και δεν θα 
χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές ή τρίτα άτομα. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει εντός 28 ημερών από την ημερομηνία λήξης 
της έρευνας. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην κλήρωση, δεν χρειάζονται στοιχεία επικοινωνίας. 
 
(Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας) 


