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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Δηζαγωγή: Ο ‘απνπζηαζκόο’ έρεη αίηηα πνπ αιιεινδηαπιέθνληαη ζην επξύηεξν 

εζληθό πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο αιιά θαη ησλ θνηλσληθώλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο. Αθνξά 

ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η 

απνηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο όισλ απηώλ έρεη επξύηεξεο ζπλέπεηεο.  

θνπόο : Η ζύλνςε επξεκάησλ ηεζζάξσλ ζρεηηθώλ κειεηώλ ηεο ΔΓΤ κε θνηλό 

ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάδεημε ησλ αηηίσλ ηνπ 

‘απνπζηαζκνύ’.  

Τιηθό & Μέζνδνο : Γύν κειέηεο ζε ηαηξεία ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηελέξγεζαλ πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αδξώλ ζηνηρείσλ ησλ ‘αδεηνινγίσλ’. Δπίζεο ζε έλαλ ΟΣΑ 

έγηλε θσδηθνπνηεκέλε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ κε απόζηαζε 

έμη ρξόλσλ θαη ππνινγίζζεθαλ νη θπξηόηεξνη δείθηεο.  

Απνηειέζκαηα: Γηαπηζηώζεθε ζπλερήο απμεηηθή ηάζε ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ζηα 

ηαηξεία ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ηελ πεληαεηία 2005-2009 [+42%] θπξίσο από νξζνπεδηθνύο 

(57%). Η αλαιπηηθόηεξε θαηαγξαθή ην 2009 έδεημε κέζν δείθηε ζπρλόηεηαο 0,06 θαη 

ζνβαξόηεηαο 6,01. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ ζηνλ ίδην ΟΣΑ 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθόο πεξηνξηζκόο ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο (40% έλαληη 55%) 

αιιά κε αύμεζεο ηεο ζνβαξόηεηαο (ζύλνιν ρακέλσλ εξγάζηκσλ εκεξώλ 2.490 έλαληη 

2.277 εκεξώλ) ηνπ ΄απνπζηαζκνύ΄ 

πκπεξάζκαηα: Η απνζπαζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ‘απνπζηαζκνύ’ δελ ζα πξέπεη 

λα εμαληιείηαη κόλν ζε δηαδηθαζηηθά κέηξα απνηξνπήο (κείσζε απνδνρώλ, πνηλέο, 

επηβξαβεύζεηο, θ.ά.) αθνύ δελ επηιύνπλ ην δήηεκα. Η ζεκαληηθή αύμεζε ησλ 

αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ζην ΙΚΑ νθείιεηαη ζε νξζνπεδηθά θαη κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. ηνλ ΟΣΑ ε ππεξεζία πξόιεςεο ησλ 

επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ κε ηελ δηαρξνληθή  παξαθνινύζεζε κεραλνγξαθεκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαζηζηά δπλαηή ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε 

αληηκεηώπηζε ηνπ απνπζηαζκνύ.   

 

Λέμεηο θιεηδηά: αλαξξσηηθέο άδεηεο, απνπζηαζκόο, επαγγεικαηηθή, Γεκόζηα Τγεία 

 



Δηζαγωγή: Χο ‘απνπζηαζκό’, [absenteeism, sickness absence] νξίδνπκε ηελ 

κε αλακελόκελε απνπζία ελόο εξγαδόκελνπ από ηελ εξγαζία ηνπ. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηελ απνπζία ιόγσ αζζέλεηαο [επίζθεςε ζε ηαηξό, θνηλή λόζνο, 

επαγγεικαηηθή λόζνο, εξγαηηθό αηύρεκα πξνζσξηλή αληθαλόηεηα] θαη ηελ απνπζία 

γηα κε ηαηξηθνύο ιόγνπο [δηαθνπέο, εθπαίδεπζε, ζπλδηθαιηζκόο, θύεζε, γνληθή άδεηα, 

πεξίζαιςε ζπγγελώλ, αλήιηθσλ παηδηώλ, θνηλσληθά γεγνλόηα, άζθεζε πνιηηηθώλ 

δηθαησκάησλ θ.ά.].  

Ο ‘απνπζηαζκόο’ απνηειεί πνιπδηάζηαην θαηλόκελν, κε ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία πνπ γεληθά δηαρσξίδεηαη ζε αθνύζην θαη εθνύζην, 

ακεηβόκελν θαη κε (Πίλαθαο 1). Η θαηαγξαθή ηνπ είλαη ειιηπέζηαηε θαη κε πιεζώξα 

πξνβιεκάησλ. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πξαθηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο γηα 

αζζέλεηα θαη νη άιιεο κνξθέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαίλεηαη όηη έρνπλ κεγάιν ξόιν 

ζηνλ ‘απνπζηαζκό.’ Γηα παξάδεηγκα, νη αιιαγέο ζηελ ρνξήγεζε αλαπεξηθήο 

ζύληαμεο θαη επηδόκαηνο αζζελείαο ζηηο απνπζίεο, ζε επλντθέο ζπλζήθεο, 

αθνινπζνύληαη από αύμεζε ηνπ απνπζηαζκνύ. Αθόκα νη δπλαηόηεηεο γνληθήο άδεηαο, 

άδεηαο λα θξνληίζνπλ νη γνλείο ηα αλήιηθα άξξσζηα παηδηά ηνπο θαη ε άδεηα θπήζεσο 

επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά.   

Πίλαθαο 1. Γηάθνξνη ηύπνη απνπζηαζκνύ
4
. 

 Παξερόκελνη Με Παξερόκελνη 

ρεηηδόκελνη κε ηελ 

πγεία 

Με ηαηξηθή βεβαίσζε 

Με ππεύζπλε δήισζε 

Άδεηα Μεηξόηεηαο 

Υξνληθά νξηνζεηεκέλε αλαπεξία 

Ιαηξηθέο επηζθέςεηο 

Υσξίο ηαηξηθή βεβαίσζε 

Με βεβαησκέλε  

απνδηδόκελε ζην stress 

Με ζρεηηδόκελνη κε 

ηελ πγεία 

Δκβνιηαζκνί 

Δθπαίδεπζε 

πλδηθαιηζκόο 

Γνληθή θξνληίδα 

Φξνληίδα αξξώζησλ ζπγγελώλ π.ρ. 

παηδηώλ 

Πξνζσπηθνί ιόγνη (πέλζνο, θ.ά.) 

Πνιηηηθά θαζήθνληα 

Πξνζσπηθνί ιόγνη, αιιά κε 

πηζηνπνηεκέλνη 

Φπγνπνλία 

Αηπρήκαηα 

Απεξγίεο 

 



Δμίζνπ πνιύπινθεο θαη πνιπδηάζηαηεο κε ηα αίηηα είλαη θαη νη επηπηώζεηο ηνπ 

απνπζηαζκνύ. Με βάζε ηνλ ζπλήζε δηαρσξηζκό ηνπο, νη κελ άκεζεο είλαη εύθνια 

κεηξήζηκεο θαη απηέο αθνύ αθνξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε ρξεκαηηθέο δαπάλεο, ελώ 

από ηελ άιιε, νη έκκεζεο αθνξνύλ παξάπιεπξεο απώιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνπ απνπζηαζκνύ.  

Χζηόζν νη ππνινγηζκνί πνπ πθίζηαληαη, ηδίσο ζηε ρώξα καο είλαη ειιηπείο, κε 

κηθξό βαζκό δηαζέζηκσλ ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ην θόζηνο ηνπ απνπζηαζκνύ. 

Οη πξνηεηλόκελνη ηξόπνη ππνινγηζκνύ είλαη δύν. Η κία πξνζέγγηζε είλαη από πάλσ 

πξνο ηα θάησ θαη αθνξά ην άκεζν θόζηνο, κε ρξήζε γλσζηώλ κεγεζώλ ζε 

γεληθόηεξεο κεηξήζεηο πνπ αλάγνληαη ζην κέγεζνο πνπ καο αθνξά. Η κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη είηε ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ κέζνπ κηζζνύ επί ηε κέζε 

ζπρλόηεηα απνπζηαζκνύ ή ην θόζηνο επηδνκάησλ αζζελείαο ή ην θόζηνο θάιπςεο 

ησλ αλαγθώλ ή ησλ ππεξσξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ εμαηηίαο ησλ απνπζηώλ. Ο δεύηεξνο 

ηξόπνο είλαη από θάησ πξνο ηα πάλσ θαη γίλεηαη κε ηνλ αλαιπηηθό ππνινγηζκό ηνπ 

θόζηνπο κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο απνπζηαζκνύ θαη ηελ αλαγσγή ηνπο ζε 

επξύηεξν πιεζπζκό ή ηε ζύγθξηζε θόζηνπο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ απνπζηαζκνύ
 
 (Seccombe, 1995). 

ε ππνινγηζκνύο πνπ έγηλαλ αιινύ έρνπκε ηεξάζηηα κεγέζε ηα νπνία ίζσο 

ππνδειώλνπλ ‘καη΄ανηιζηοιτίαν’ ην θόζηνο ζηελ Διιάδα. Έηζη ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, γηα παξάδεηγκα, ην 1994 κεηξήζεθαλ 177 εθαηνκκύξηα ρακέλεο εκέξεο 

εξγαζίαο, πνπ ππνινγίζζεθε όηη αληηζηνηρνύζαλ ζε 13.2 δηζεθαηνκκύξηα ECU. ηελ 

Πνξηνγαιία, 2000 κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο έραζαλ 7.731 εθαηνκκύξηα εκέξεο ιόγσ 

αζζελεηώλ θαη 1.665 εθαηνκκύξηα εκέξεο ιόγσ αηπρεκάησλ ην 1993. ηελ Οιιαλδία, 

ε ζπρλόηεηα απνπζηαζκνύ θπκαηλόηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 8.3% ην 1993, ελώ 14.2% 

ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είραλ δεισζεί σο αλίθαλνη. Σν ππνινγηδόκελν θόζηνο 

άγγηδε ηα 16.6 δηζεθαηνκκύξηα ECU, 4.1 γηα ηηο απνπζίεο θαη 12.5 γηα επηδόκαηα 

αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία. ηελ Γεξκαλία, νη εξγνδόηεο πιήξσζαλ ην 1993 πεξίπνπ 

30.5 δηζεθαηνκκύξηα ECU γηα λα θαιύςνπλ ην θόζηνο ηνπ απνπζηαζκνύ ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε. ην Βέιγην, κε ζπρλόηεηα απνπζηαζκνύ πεξίπνπ 7%, 

πιεξώζεθαλ ην 1995 γηα επηδόκαηα αζζελείαο 2.4 δηζεθαηνκκύξηα ECU θαη γηα 

επηδόκαηα αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ 0.6 δηζεθαηνκκύξηα ECU 

(Whitaker S.C., 2001)   

 



 

Πίλαθαο 2 -  ηνηρεία δεηθηώλ επαγγεικαηηθήο πγείαο 

παξάγνληαο ρώξα ηηκή δείθηε 

απνπζηαζκόο θαιύηεξε EU ρώξα : νπεδία 13 

ρεηξόηεξε EU ρώξα:  Απζηξία 36 

Second European Working Conditions Survey 1997 

 

Γηα ηελ Διιάδα, δελ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα, παξά κόλν 

ζπνξαδηθέο πξνζπάζεηεο από ηηο ππεξεζίεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο νξηζκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ
 

(Κσλζηαληίλνπ,  2004), (Φαξξάο, 2004), (Μπνινκύηε, 2008). 

Γεληθόηεξα δελ ππάξρεη επί ηνπ ζέκαηνο εζληθή ζηξαηεγηθή. Αλ θαη ην άκεζν θόζηνο 

γηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα είλαη ζρεηηθώο κεγάιν, δελ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα. ηνλ 

δεκόζην ηνκέα  ππάξρεη ζεκαληηθά απμεκέλνο απνπζηαζκόο, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα 

κεησζεί κε ηελ έληαζε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο επηηήξεζεο. Γεληθόηεξα βειηηώζεηο 

ζηελ παξνρή πγείαο θαη ηδίσο, όζνλ αθνξά ζηελ Ιαηξηθή ηεο Δξγαζίαο αλακέλεηαη λα 

βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε, παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο (Grundemann R.W.M., 1997). 

Αλαιπηηθόηεξα νη παξάγνληεο πνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ηνπ απνπζηαζκνύ είλαη, όζνλ αθνξά ην άκεζν θόζηνο, ηα πνζά πνπ 

δαπαλώληαη γηα ην επαγγεικαηηθό θαη ην λνκνζεηεκέλν επίδνκα αζζελείαο, ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ηεο ζέζεο από 

αληηθαηαζηάηε, γηα επηπξόζζεηεο ακνηβέο ππεξσξηώλ ώζηε λα αληηζηαζκηζηεί ε 

κεησκέλε παξαγσγή από ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ απόλησλ, αιιά ηέινο θαη από ηηο 

απώιεηεο ζηελ παξαγσγή ή παξνρή ππεξεζηώλ (Seccombe, 1995) 

πλνςίδνληαο ην άκεζν, έκκεζν θόζηνο όπσο θαη ην κε πξνζκεηξήζηκν εζηθό 

θαη ςπρνινγηθό είλαη ηεξάζηην θαη γη’ απηό απνθηά όιν θαη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηελ πνιηηεία. ε ηειηθή αλάιπζε κεηαθέξεηαη ζε όινπο 

καο, ζην θόζηνο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ζηελ δηεζλή αγνξά. εκαληηθά είλαη θαη ηα απνξξένληα 

πξνβιήκαηα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία κε ηηο απνδεκηώζεηο ιόγσ αζζέλεηαο, γη’ απηό 

ππάξρεη κία ηάζε λα κεηαθπιηζζεί ην θόζηνο ζηνπο εξγνδόηεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. 



Τιηθό & Μέζνδνο : Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ησλ αδεηνινγίσλ ησλ ηαηξείσλ 

ΣΜΤ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2005-2009. Έγηλε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ. Αλαιπηηθόηεξε επεμεξγαζία έγηλε 

γηα ην έηνο 2009. Τπνινγίζζεθαλ δείθηεο ζπρλόηεηαο θαη ζνβαξόηεηαο αλά ηαηξηθή 

εηδηθόηεηα. γηα ιόγνπο πγείαο πξνηείλνληαη σο θπξηόηεξνη νη δείθηεο ρακέλνπ ρξόλνπ, 

ζπρλόηεηαο [άδειες ανά ρανηεβού] θαη ζνβαξόηεηαο [εμέρες ανά άδεια και ειδικόηεηα] 

ησλ ρνξεγεζέλησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ νξγαληζκνύ ώζηε 

λα αλαδεηρζνύλ ηα αίηηα θαη νη παξάκεηξνη ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ 

‘απνπζηαζκνύ’ γηα ιόγνπο πγείαο ζε δεκνηηθνύο ππαιιήινπο ππνινγίζζεθαλ νη 

θπξηόηεξνη δείθηεο κε βάζε ηελ δηεζλή εκπεηξία, όπσο ο δείκηες ταμένοσ τρόνοσ, ε 

ζστνόηεηα αποσζιαζμού, ο δείκηες μέζες διάρκειας ηφν αποσζιών, ηο Bradford Score 

θαη ε επίπηφζε ηοσ αποσζιαζμού, ελώ ζπλππνινγίζζεθε ε επίδξαζε θάζε αζζέλεηαο. 

πλππνινγίζηεθαλ επίζεο,  ο ηρόπος λήυες ηες αναρρφηικής άδειας, οι ‘γέθσρες΄, ε 

μενιαία διακύμανζε, κ.ά.  ην 2007 θαη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε παξόκνηα 

έξεπλα ηνπ 2001. Η κεζνδνινγία πεξηιάκβαλε θσδηθνπνηεκέλε θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ. 

Απνηειέζκαηα: Καηά ηελ πεληαεηία 2005-2009 ζηα ηαηξεία ΣΜΤ ηνπ 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ρνξεγήζεθαλ 17.150 αλαξξσηηθέο άδεηεο από 16 ηαηξνύο, 7 εηδηθνηήησλ 

θπξίσο, παζνιόγνπο [37.5%]. Γηαπηζηώζεθε αξθεηά κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ 

ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ π.ρ. ΟΡΘ & ΧΡΛ αιιά θαη κεηαμύ ηαηξώλ ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο 

Πζ (7->19), ΟΡΘ (65->127) αιιά θαη κέζα ζηνλ ίδην ρξόλν π.ρ. 2008, ΟΡΘ1 13 

έλαληη ΟΡΘ2 31. Γηαρξνληθά παξαηεξνύκε ζπλερή απμεηηθή ηάζε κε κεγίζηε 

δηαθνξά 2009-2005, 85 έλαληη 46 αδεηνινγίσλ [+42%]. Ίζσο ην πςειό πνζνζηό 

κπνζθειεηηθώλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αλαθέξεηαη ζε ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα, 

όπσο π.ρ. νη νηθνδόκνη θαη νη αιινδαπνί πνπ απνηεινύλ πςειό πνζνζηό ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο αληαλαθιά ηε ρνξήγεζε ηνπ 57% ησλ 

αδεηώλ από νξζνπεδηθνύο.  

Οη αλαξξσηηθέο άδεηεο εθδόζεθαλ από νξζνπεδηθνύο (57%), παζνιόγνπο 

(19%), ρεηξνπξγνύο (10%). Ο δείθηεο ζπρλόηεηαο θπκάλζεθε από 0,2 ζηνπο 

νξζνπεδηθνύο έσο 0,01 ζηνπο παζνιόγνπο θαη πλεπκνλνιόγνπο. Ο δείθηεο 

ζνβαξόηεηαο έδεημε ρεηξνπξγνύο (8,46), γπλαηθνιόγνπο (8,22), νξζνπεδηθνύο (6,19), 

πλεπκνλνιόγνπο (4,81), παζνιόγνπο (3,21), ΧΡΛ (2,41) θαη γαζηξεληεξνιόγνπο 

(1,32).  



 

Πίλαθαο 3 : Αδεηνιόγηα ηαηξώλ ΙΚΑ (ρ50) 

ΔΣΟ  2005 2006 2007 2008 2009 ΤΝΟΛΟ 

ΠΘ 1 3 3 2 2 2 12 

ΠΘ2 1 1 3 1 1 7 

ΠΘ3 0 0 3 7 8 19 

ΠΘ4 3 1 2 2 2 10 

ΠΘ5 0 1 3 2 1 7 

ΠΘ6 1 2 2 2 2 7 

ΟΡΘ2 14 18 34 31 30 127 

ΟΡΘ
1
 12 12 14 13 14 65 

ΓΤΝ2 2 2 2 1 3 10 

ΓΤΝ
1
 0 0 1 2 3 6 

ΧΡΛ1 1 2 2 1 2 8 

ΧΡΛ2 2 2 2 3 2 11 

ΠΝ1 1 1 1 1 2 6 

ΠΝ2 2 1 1 2 1 7 

ΥΔΙΡ 2 6 6 8 10 32 

ΓΑΣΡ 2 2 2 1 2 9 

 

46 54 80 79 85 343 

ΓΑΣΡ=γαζηξεληεξνιόγνο, ΓΤΝ=γπλαηθνιόγνο, ΟΡΘ=νξζνπεδηθόο ΠΘ=παζνιόγνο, 

ΠΝ=πλεπκνλνιόγνο, ΥΔΙΡ=ρεηξνπξγόο, ΧΡΛ=σηνξηληιαξπγγνιόγνο, 

 

Καηά ηελ αλαιπηηθόηεξε θαηαγξαθή ηνπ 2009 (πίλαθαο 4), 12 ηαηξνί, 6 

δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ, εμέηαζαλ 47.855 αζθαιηζκέλνπο [άκεζνπο θαη έκκεζνπο] 

θαη ρνξήγεζαλ 3.895 αλαξξσηηθέο άδεηεο [άκεζνη αζθαιηζκέλνη] ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο 19.876 εκεξώλ. πλνιηθά, ν κέζνο δείθηεο ζπρλόηεηαο ήηαλ 0,06 αθνύ δελ 

ήηαλ δπλαηόλ λα δηαρσξηζζνύλ νη άκεζα (εξγαδόκελνη) από ηνπο έκκεζα 

αζθαιηζκέλνπο ζην ζύλνιν ησλ 47.855 ‘ξαληεβνύ’. Όκσο ν κέζνο δείθηεο 

ζνβαξόηεηαο ήηαλ 6,01 (πίλαθαο 4).  

 

 

 



 

Πίλαθαο 4 – Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ΙΚΑ 2009 

Ιαηξηθή Δηδηθόηεηα  # Ραληεβνύ Άδεηεο δείθηεο
1
 Ηκέξεο δείθηεο

2
 

Υεηξνπξγνί 1 7.599 375 0,04 3.173 8,46 

Γπλαηθνιόγνη 2 6.617 169 0,02 1.390 8,22 

Οξζνπεδηθνί 2 9.843 2.200 0,22 13.636 6,19 

Πλεπκνλνιόγνη 2 7.599 125 0,01 602 4,81 

Παζνιόγνη 2 9.356 147 0,01 472 3,21 

ΧΡΛ 2 2.832 200 0,07 482 2,41 

Γαζηξεληεξνιόγνη 1 4.006 91 0,02 121 1,32 

  12 47.855 3.307 0,06 19.876 6,01 

άδεηεο = αδεηνιόγηα ρ50  δείθηεο
1
=άδεηεο/ξαληεβνύ  δείθηεο

2
= εκέξεο / άδεηεο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηνλ ΟΣΑ παξνπζηάδνπλ παξόκνηα θαηαλνκή 

σο πξνο ην θύιν (ππεξνρή αληξώλ), ηε ζέζε εξγαζίαο (ππεξνρή ππαιιήισλ 

θαζαξηόηεηαο) θαη ηελ ειηθία (δηάκεζν ηα 47 έηε). Έδεημαλ όηη νη πεξηζζόηεξεο 

άδεηεο ρνξεγήζεθαλ από ζεξάπνληεο ηαηξνύο κε πηζηνπνηεηηθό, ηδίσο ηνπο κήλεο 

Οθηώβξην θαη Ιαλνπάξην. Σα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη σο 

πξνεμάξρνπζα αηηία απνπζηώλ θαηά 19,7%. Ο απνπζηαζκόο αθνξνύζε 39% ηνπο 

δηνηθεηηθνύο  θαη θαηά 41 % ηνπο εξγάηεο θαζαξηόηεηαο. πγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ 2007 θαη 2001 αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθόο 

πεξηνξηζκόο ηνπ ΄απνπζηαζκνύ΄ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ (40% έλαληη 

55%), ελώ εληζρύεηαη σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα ησλ απνπζηώλ (ζύλνιν ρακέλσλ 

εξγάζηκσλ εκεξώλ 2.490 έλαληη 2.277 εκεξώλ). 

Δλώ νη άληξεο ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζόηεξν ζην ρακέλν ρξόλν θαη έρνπλ 

πςειόηεξεο ηηκέο ζηε δηάξθεηα αλά απνπζία θαη αλά απόληα εξγαδόκελν ην 2007, νη 

γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα θαη επίπησζε απνπζηαζκνύ. 

πγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ δύν κειεηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 

 

 

 



 

Πίλαθαο 5: ύγθξηζε απνηειεζκάησλ απνπζηαζκνύ ζηνλ ΟΣΑ 

 2001 2007 

Μέγεθος δείγμαηος 281 329 

Σύνθεζη δείγμαηος 

Άνδρες 211 231 

Γσναίκες 70 98 

Ομοειδείς επαγγελμαηικές ομάδες 

Α  σπάλληλοι γραθείοσ 67 99 

Β1  καθαριόηηηα 84 109 

Β2  κήποι 33 37 

Β3  εργαηοηετνίηες 40 38 

Β4  οδηγοί  29 39 

Γ  άλλοι 28 7 

Ηλικία 46,12 46,14 

Απόκλιζη 8,60 8,45 

Τρόπος λήυης άδειας 

Α  ιαηρικό πιζηοποιηηικό 219 133 

Β επιηροπή 110 102 

Γ σπ. δήλφζη 150 106 

Αποσζίαζαν 55% 40% 

Σσν διάρκεια 1->199 1->214 

Σσν ταμένες ημέρες 2.277 2.490 

Αριθμός αποσζιών 479 341 

Bradford 1->20.475 1->6.656 

Μέζη ηιμή 348,97 297,88 

 

 

 



πδήηεζε: ρεηηθά κε ηνλ απνπζηαζκό ιόγσ κπνζθειεηηθώλ πξνβιεκάησλ 

κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ζκίθξπλζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο κε 764 ππαιιήινπο ζηε Φηιαλδία (Kivimäki, 2001). Βξέζεθε 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ζκίθξπλζεο κε ηνλ απνπζηαζκό ιόγσ 

κπνζθειεηηθώλ πξνβιεκάησλ, ηδίσο ζε όζνπο είραλ πξνδηάζεζε, θπξίσο ιόγσ 

αύμεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο, ζε γπλαίθεο θαη ζε ρακεινύ 

εηζνδήκαηνο εξγαδόκελνπο πνπ παξέκεηλαλ ζηελ επηρείξεζε. Μηθξόηεξε ζπζρέηηζε 

βξέζεθε κε ηελ αλαζθάιεηα γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ κείσζε ηεο δηάθξηζεο 

δεμηνηήησλ. 

ε κία αλαζθόπεζε ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ δεηθηώλ πξνηείλνπλ ηε ρξήζε 

πέληε από απηνύο: ηε ζπρλόηεηα απνπζηαζκνύ, ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπρλόηεηα 

απνπζηαζκνύ, ηε κέζε δηάξθεηα αλά απόληα θαη αλά απνπζία θαη ηελ επίπησζε ηνπ 

απνπζηαζκνύ. Η επίπησζε ηνπ απνπζηαζκνύ είλαη έλαο θαηλνύξηνο δείθηεο, πνπ 

πξνηείλνπλ νη ζπγγξαθείο θαη ππνινγίδεηαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ 

πεξηπηώζεσλ απνπζηαζκνύ ζε κία πεξίνδν πξνο ην γηλόκελν ησλ εξγαδνκέλσλ επί 

ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ ζηελ πξνο εμέηαζε πεξίνδν κεηνύκελν θαηά ηνλ ζπλνιηθό 

αξηζκό ησλ εκεξώλ απνπζίαο ζηελ ίδηα πεξίνδν. ύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ν 

δείθηεο απηόο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο θαη ππνδεηθλύεη ηελ ππθλόηεηα ηνπ 

απνπζηαζκνύ, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ εθηηκώκελε πεξίνδν, σο κία παξαιιαγή ηνπ 

θιαζηθνύ δείθηε επηπηώζεσο. (Hensing, 1998).   

Δλ ηνύηνηο, από ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο πξέπεη λα ππνινγηζζεί θαη ην 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο θάζε αζζέλεηαο ζηνλ απνπζηαζκό. Δδώ, αλαθύπηνπλ λέα 

πξνβιήκαηα από ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ηαμηλνκήζεσλ αζζελεηώλ. Σειηθά, όκσο, 

αθόκα θαη κε ηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ ππνθεηκέλσλ λόζσλ δελ κπνξνύκε λα 

αλαγλσξίζνπκε ην πνζνζηό ζην νπνίν ζπκβάιεη ε εξγαζία ζηελ εκθάληζε απηώλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο. 

Ο ξόινο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο ζηε γξήγνξε επάλνδν ηνπ αζζελνύο 

εξγαδόκελνπ ζηελ εξγαζία ηνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ δηακεζνιάβεζή ηνπ, ζηελ 

θαιύηεξε ζπλεξγαζία ηεο εξγνδνζίαο κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο, θαζώο θαη ζηελ 

πξναγσγή πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη επαλέληαμεο ησλ αζζελώλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία (McEwan I.M., 1991) 



πλνπηηθά, ε νξζή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, επηβάιιεη πξώηα λα 

αλαγλσξίδνληαη νη δπλεηηθνί θίλδπλνη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζε θάζε ηνκέα κηαο 

επηρείξεζεο θαη λα ζηνρεύεηαη ε εμάιεηςή ηνπο. Κάηη ηέηνην απαηηεί ζπλεξγαζία κε 

όινπο ηνπο παξάγνληεο, εηδηθνύο, δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ηκεκαηάξρεο, επηζηάηεο, 

εξγαδόκελνπο, ώζηε λα γίλεη ε θαιύηεξε δπλαηή πξνζέγγηζε. Αθνύ αλαγλσξηζζνύλ 

νη επηθίλδπλνη παξάγνληεο πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ε θαηάιιειε αληηκεηώπηζε, πάιη 

ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο, όπσο ηαηξνύο εξγαζίαο, ηερληθνύο αζθαιείαο ή θαη 

άιινπο, αλ ρξεηάδεηαη. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ε ζπκβνιή εξγνλόκσλ θαη 

εξγνθπζηνζεξαπεπηώλ ζηελ πξόιεςε ησλ κπνζθειεηηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε λνζνθνκεία. 

Η νηθνλνκνινγηθή πξνζέγγηζε πξνθύπηεη εμεηάδνληαο κειέηεο ηεο δηεζλνύο 

βηβιηνγξαθίαο (Verow, 2000). Η ρξήζε ηνπ δείθηε ησλ ρακέλσλ εξγαηνσξώλ 

αλαιπκέλν γηα κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο απνπζίεο (κε όξην ηηο 7 εκέξεο), αλάινγα 

κε ηε ζέζε εξγαζίαο, ην είδνο ηεο αζζέλεηαο (ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ICD-10) θαη 

ε αλαγσγή ηνπο κε βάζε ην κέζν σξηαίν κηζζνινγηθό θόζηνο πξνζθέξεη θαηαλνεηά 

ζπκπεξάζκαηα ζηνπο δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. ην παξάδεηγκα από ΣΜΤ ηνπ 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  -δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ίδησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ-

πξνθύπηεη όηη νη δαπάλεο γηα ηελ κεηξόηεηα ππεξέρνπλ θαη σο πξνο ηελ ζπρλόηεηα 

θαη σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα έλαληη ησλ επηδνκάησλ αζζελείαο θαη εξγαηηθώλ 

αηπρεκάησλ (πίλαθαο 6).  

 Πίλαθαο 6: ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΑΡΟΥΧΝ Δ ΥΡΗΜΑ  ΣΜΤ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (2009) 

Παξνρέο Πεξηπηώζεηο εκέξεο Γαπάλε Γείθηεο
1
 Γείθηεο

2
 

έμνδα θεδείαο 233  176.878 759 0 

επίδνκα αζζελείαο 3.663 52.822 1.082.360 14,42 295 

επίδνκα αηπρήκαηνο 72 4.659 97.839 64,70 1.358 

επίδνκα κεηξόηεηαο 277 31.883 732.327 115 2.644 

 

πκπεξάζκαηα: Θα κπνξνύζαλ νη αλαξξσηηθέο άδεηεο ζηα πιαίζηα κηαο 

ζπλνιηθήο κειέηεο ηνπ απνπζηαζκνύ από ηελ εξγαζία λα απνηεινύλ δείκηε 

επαγγελμαηικής σγείας ; Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ ζπλεγνξνύλ ζε θαηαθαηηθή 

απάληεζε αθνύ ε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ηδίσο γηα νξζνπεδηθά 



θαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά κάιινλ νθείιεηαη ζε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

εξγαζία. Η παξαθνινύζεζε ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ από 

κεραλνγξαθεκέλα ζηνηρεία κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηώλ ζπκβάιιεη ζηελ 

πιεξέζηεξε αλάιπζε σο πξνο ηελ ελδερόκελε απόθξπςε αηηηώλ λνζεξόηεηαο εμ 

αηηίαο ηεο εξγαζίαο θαη ζπλεπώο ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπο. Σα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, όπσο ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, πξέπεη λα εκπεδώζνπλ ηηο αξρέο ηεο 

πξόιεςεο, αθνύ παξέρνληαο ηνπο βαζηθνύο νηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα ηελ εθπόλεζε 

εζληθνύ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο, θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη κειέηεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, αλακέλεηαη λα σθειεζνύλ ζπκβάιινληαο ζηε πξνζπάζεηα πξόιεςεο 

ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηνπ πιεζπζκνύ.  
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