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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Η  ενότητα σχετικά µε τη ‘Μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση’   
αποτελεί  µέρος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) και καλύπτει µόνο την 
περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2006, δηλαδή το 2° τρίµηνο.  
Η ενότητα αυτή διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
δεύτερο τρίµηνο του 2006 και αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών. 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: 
 
Η ενότητα αυτή έχει σαν κύριο σκοπό: 
 

� την συλλογή πληροφοριών για το πώς έγινε/γίνεται ή θα γίνει η µετάβαση από 
την εργασία στην πλήρη συνταξιοδότηση 

 
� να εντοπίσει τους παράγοντες που οδήγησαν/θα οδηγήσουν στον τερµατισµό 

της  εργασίας καθώς επίσης και τους παράγοντες που κάνουν/θα έκαναν τα 
άτοµα να παρατείνουν τη διάρκεια παραµονής τους στην  εργασία: 

• παράγοντες που σχετίζονται µε τις συνθήκες εργασίας όπως  ελαστικό 
ωράριο, ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας 

• παράγοντες που σχετίζονται µε την εργασία όπως εκπαίδευση στο 
χώρο εργασίας  

• οικονοµικοί παράγοντες όπως οικονοµικά κίνητρα για την παράταση 
της διάρκειας της εργασίας 

• οικογενειακοί/προσωπικοί παράγοντες 
• καθώς επίσης και άλλοι σχετικοί παράγοντες όσον αφορά την εργασία 

 
 
ΚΑΛΥΨΗ: 
 
Η ενότητα περιλαµβάνει µόνο τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών οι οποίοι είτε είναι 
εργαζόµενοι, είτε δεν εργάζονται και σταµάτησαν από την τελευταία τους εργασία σε 
ηλικία µεγαλύτερη των 49 ετών. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Σκοπός των ερωτηµάτων Q1, Q2 και Q3 είναι να µάθουµε αν το άτοµο λαµβάνει 
ατοµική σύνταξη. Αν ο ερωτώµενος απαντήσει ΟΧΙ, τότε θέλουµε να µάθουµε αν 
δικαιούται ή όχι. Αν ο ερωτώµενος απαντήσει ΝΑΙ, τότε θέλουµε να µάθουµε την 
ηλικία στην οποία το άτοµο άρχισε να παίρνει ατοµική σύνταξη γήρατος ή πρόωρη 
/κανονική σύνταξη.  
 
Τα ερωτήµατα Q1-Q4 αφορούν όλα τα άτοµα.   
 
Ερώτηµα Q1: Παίρνετε σύνταξη γήρατος ή πρόωρη /κανονική   σύνταξη;  

(∆εν περιλαµβάνεται η σύνταξη χηρείας, η σύνταξη ανικανότητας, 
σύνταξη αναπηρίας, σύνταξη γονέα και η κοινωνική σύνταξη 
(οικοκυράς)) 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ 
 
Ποιοι δικαιούνται 
 
Σύνταξη γήρατος δικαιούνται όλοι οι ασφαλισµένοι ανεξάρτητα από κατηγορία 
δηλαδή µισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόµενοι και προαιρετικά ασφαλισµένοι. 
 
Προϋποθέσεις 
 
Οι προϋποθέσεις για την πληρωµή της σύνταξης γήρατος είναι: 
 

- ο ασφαλισµένος να έχει συµπληρώσει τη συντάξιµη ηλικία δηλαδή το 65ο 
έτος της ηλικίας του, 

- να έχουν περάσει τρία χρόνια από την ηµέρα ασφάλισης του µέχρι την ηµέρα 
που συµπληρώνει τη συντάξιµη ηλικία και στην περίοδο αυτή να έχει 
πληρώσει εισφορές στο κατώτερο τµήµα ασφαλιστέων αποδοχών πάνω σε 
αποδοχές που στο σύνολο τους να µην είναι λιγότερες από 156 φορές το 
εβδοµαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, και 

- να έχει εβδοµαδιαίο µέσο όρο πληρωµένων και πιστωµένων ασφαλιστέων 
αποδοχών στο κατώτερο τµήµα ασφαλιστέων αποδοχών ίσο τουλάχιστον µε 
το ¼ του εβδοµαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από 
5/10/1964 ή από τις 7/1/1957 αν τούτο είναι ευεργετικότερο για τον 
ασφαλισµένο, ή από το χρόνο που συµπλήρωσε την ηλικία των 16 χρόνων 
µέχρι την τελευταία εβδοµάδα πριν από την εβδοµάδα µέσα στην οποία 
συµπληρώνει τη συντάξιµη ηλικία. 

 
Ασφαλισµένος δικαιούται ωστόσο να πάρει σύνταξη γήρατος µετά τη συµπλήρωση 
των 63 χρόνων αν: 
 

- ικανοποιεί τις πιο πάνω σχετικές προϋποθέσεις εισφοράς και έχει 
συµπληρώσει περίοδο ασφάλισης ίση τουλάχιστον µε 70% της πλήρους 
περιόδου ασφάλισης, 

 
ή 

- θα δικαιούνταν σύνταξη ανικανότητας αν δεν ήταν άνω των 63 χρόνων. 
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Για τους µεταλλωρύχους η συντάξιµη ηλικία µπορεί να µειωθεί µέχρι και το 58ο έτος 
της ηλικίας, ανάλογα µε τη διάρκεια της εργασίας τους σε µεταλλεία. 
 
Πρόωρη /Κανονική Σύνταξη 
 
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι 
 
Πρόωρη Σύνταξη δικαιούνται όλοι οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 
την ηλικία των 55 χρόνων αλλά δεν έχουν συµπληρώσει ακόµα την ηλικία των 60.  
Μπορεί όµως κάποιος να υποβάλει αίτηση σύνταξης στα 45 του χρόνια, αλλά θα 
αρχίσει να παίρνει σύνταξη στα 55. Σε ειδικές περιπτώσεις που ένας υπάλληλος βγει 
‘medically unfit’ τότε θα παίρνει πρόωρη σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας φτάνει να 
είναι 45 χρονών και άνω.  
 
Κανονική Σύνταξη δικαιούνται όλοι οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 
την ηλικία των 60 χρόνων. Αυτή θεωρείται και υποχρεωτική αφυπηρέτηση.  
 
Σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης: 
 
- Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα συµπληρώσουν το 
60ο έτος της ηλικίας τους κατά την περίοδο 1/7/2005-31/12/2006, θα είναι η ηλικία 
των 61 ετών. 
 
- Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα συµπληρώσουν το 
60ο έτος της ηλικίας τους κατά την περίοδο 1/1/2007-30/6/2008, θα είναι η ηλικία 
των 62 ετών. 
 
- Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα συµπληρώσουν το 
60ο έτος της ηλικίας τους κατά ή µετά την 1/7/2008, θα είναι η ηλικία των 63 ετών. 
 
Αστυνοµία /Πυροσβεστική 
 
1. Αστυνοµικοί και Λοχίες: 
 
Πρόωρη /Εθελοντική: 50-54 
Κανονική /Υποχρεωτική: 55 
 
2. Αξιωµατικοί: 
 
Πρόωρη /Εθελοντική: 55-59 
Κανονική /Υποχρεωτική: 60 
 
Καθηγητές /∆άσκαλοι 
 
Πρόωρη /Εθελοντική: 55-59 
Κανονική /Υποχρεωτική: 60 
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Ηµικρατικοί Υπάλληλοι 
 
ΑΗΚ 
 
Πρόωρη /Εθελοντική: 55-59 
Κανονική /Υποχρεωτική: 60 
 
ΑΤΗΚ 
 
Πρόωρη /Εθελοντική: 55-62 
Κανονική /Υποχρεωτική: 63 
 
    
Ερώτηµα  Q2: Σε ποια ηλικία αρχίσατε να παίρνετε σύνταξη; 
 
Εδώ θέλουµε την ηλικία στην οποία το άτοµο άρχισε να παίρνει για πρώτη φορά 
σύνταξη. 
Εάν το άτοµο απαντήσει ότι παίρνει περισσότερες από µία συντάξεις θα ληφθεί 
υπόψη η ηλικία που πήρε την πρώτη του σύνταξη. 
 
Ερώτηµα Q3: ∆εν παίρνετε σύνταξη. ∆ικαιούστε / θα δικαιούστε σύνταξη; 
 
Κωδικός 97: περιλαµβάνει τα άτοµα που δικαιούνται αλλά δεν λαµβάνουν ατοµική 
σύνταξη γήρατος επειδή θέλουν να παρατείνουν τη διάρκεια παραµονής τους στην 
εργασία µε σκοπό την αύξηση των µελλοντικών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων 
 
Κωδικός 98:  περιλαµβάνει τα άτοµα που: 
α) δεν έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν σύνταξη γήρατος λόγω του ότι δεν έχουν 
συµπληρώσει την προκαθορισµένη ηλικία ή για κάποιο άλλο λόγο αλλά καταβάλουν 
τις συνεισφορές τους µε σκοπό να λάβουν µελλοντικά την σύνταξη τους  
β) δεν κατέβαλαν/καταβάλουν συνεισφορές µε σκοπό να πάρουν µελλοντικά σύνταξη 
 
Ερώτηµα Q4: Πόσα χρόνια έχετε εργαστεί µε αµοιβή ή κέρδος (κατά τη 

διάρκεια του επαγγελµατικού σας βίου); 
 
Σκοπός του ερωτήµατος είναι να µετρήσουµε περίπου τη διάρκεια σε χρόνια της 
επαγγελµατικής καριέρας των ερωτώµενων. 
  
Στο ερώτηµα αυτό περιλαµβάνεται και η περίοδος κατά την οποία απουσίαζε κάποιος 
προσωρινά από την εργασία του για λόγους µητρικής/πατρικής άδειας, 
τραυµατισµού, προσωρινής ανικανότητας ή για τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους. 
 
∆εν περιλαµβάνεται η απουσία από την εργασία λόγω επιµόρφωσης ή εκπαίδευσης 
π.χ. κάποιος διακόπτει την εργασία του προσωρινά για ένα χρονικό διάστηµα λόγω 
εκπαίδευσης  όπως επίσης και η γονική άδεια που µπορεί να πάρει κάποιος από την 
εργασία του.  
 
Πρέπει να αναγραφεί ο αριθµός των ετών από τότε που το άτοµο άρχισε να εργάζεται 
στην πρώτη κύρια εργασία του για αµοιβή ή κέρδος είτε ως υπάλληλος είτε ως 
αυτοεργοδοτούµενος. 
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Πρώτη κύρια  εργασία: 
∆εν περιλαµβάνεται η εργασία που εκτελείται από φοιτητές κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους όπως και η εργασία κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης  καθώς 
επίσης και διάφορες εργασίες που µπορεί να κάνει κάποιος περιστασιακά είτε µε 
πλήρη είτε µε µερική απασχόληση. 
 
Ερώτηµα Q5α: Σε ποια ηλικία προγραµµατίζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε µε 

αµοιβή ή κέρδος; 
 
Το ερώτηµα Q5α αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάζονται. 
 
Εδώ θέλουµε να µάθουµε την ηλικία που το άτοµο προγραµµατίζει να διακόψει την 
κύρια εργασία του (µε αµοιβή ή κέρδος) και να µην  αποτελεί πλέον µέρος του 
εργατικού δυναµικού. 
  
Αν το άτοµο απαντήσει ‘∆εν ξέρει ακριβώς’ τότε προχωρά στο ερώτηµα Q5β. 
 
Ερώτηµα Q5β: ∆εν ξέρετε ακριβώς σε ποια ηλικία θα σταµατήσετε να εργάζεστε 

µε αµοιβή ή κέρδος. Περίπου πότε υπολογίζετε να σταµατήσετε; 
 
Εδώ περιµένουµε από το άτοµο να µας πει περίπου πότε υπολογίζει να σταµατήσει. 
 
 
Ερώτηµα Q6α: Έχετε ήδη σταµατήσει να εργάζεστε µε σκοπό να µην 

επιστρέψετε στην αγορά εργασίας; 
 
Το ερώτηµα Q6α αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που δεν εργάζονται και 
σταµάτησαν να εργάζονται από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 
ετών. 
 
Εδώ θέλουµε να µάθουµε αν το άτοµο σκοπεύει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας 
ή όχι. 
 
Κωδικός 98: Περιλαµβάνει τα άτοµα που σταµάτησαν να εργάζονται µε σκοπό να 
µην επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.  
 
Αν η απάντηση είναι ‘Σκοπεύει να επιστρέψει’ τότε ρωτούµε την ηλικία που 
σκοπεύει να σταµατήσει να εργάζεται δηλ. το ερώτηµα Q6β. 
 
 
Ερώτηµα Q6β: Σε ποια ηλικία σκοπεύετε να σταµατήσετε να εργάζεστε µε 

αµοιβή ή κέρδος; 
 
Αφού το άτοµο σκοπεύει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, θέλουµε να µάθουµε 
την ηλικία που το άτοµο σκοπεύει να σταµατήσει να εργάζεται και να µην  αποτελεί 
πλέον µέρος του εργατικού δυναµικού. 
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Ερώτηµα Q7: Έχετε κάποιο οικονοµικό κίνητρο που σας κάνει και παραµένετε 
στην εργασία σας; 

 
Το ερώτηµα Q7 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 που εργάζονται και παίρνουν σύνταξη 
ή δεν παίρνουν µολονότι δικαιούνται (Ερώτηµα Q3, κωδικοί < 98). 
 
Σκοπός του ερωτήµατος είναι να µάθουµε αν το άτοµο έχει κάποιο οικονοµικό 
κίνητρο που το κάνει και παραµένει στην εργασία του. 
 
Αν το άτοµο µας απαντήσει ΝΑΙ τότε ρωτάµε το ερώτηµα Q7α. 
 
 
Ερώτηµα Q7α: Είναι κυρίως η εξασφάλιση επαρκούς εισοδήµατος για το 

νοικοκυριό ή η αύξηση του ποσού της σύνταξης σας στο 
µέλλον; 

 
Κωδικός 1: η αύξηση του ποσού της σύνταξης 
Κωδικός 2: η εξασφάλιση επαρκούς εισοδήµατος για το νοικοκυριό 
  
Αν το άτοµο είναι αδύνατο να αποφασίσει µεταξύ του κωδικού 1 και 2 τότε να 
επιλέγεται ο κωδικός 1. 
 
Ερώτηµα Q8: Ας µιλήσουµε για την τελευταία σας εργασία.                                                                              
                         Σε ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες κατατάσσετε τον εαυτό σας 

ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑ τον τερµατισµό της τελευταίας σας εργασίας; 
 
Το ερώτηµα Q8 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που δεν εργάζονται και 
σταµάτησαν να εργάζονται από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 
ετών. 
 
Ζητούµε να µάθουµε από το ίδιο το άτοµο, τι θεωρούσε τον εαυτό του ακριβώς µετά 
τον τερµατισµό της τελευταίας του εργασίας.  
Αν η απάντηση είναι ο κωδικός 2 ‘Συνταξιούχος ή µε πρόωρη σύνταξη’, τότε 
ρωτούµε το ερώτηµα  Q9. 
 
Ερώτηµα Q9: Ποιος είναι ο κύριος λόγος που συνταξιοδοτηθήκατε ή πήρατε 

πρόωρη σύνταξη; 
                                                                               
Το ερώτηµα Q9 αφορά τα άτοµα που κατατάσσουν τον εαυτό τους συνταξιούχο 
(Ερώτηµα Q8, κωδικός 2). 
 
Κωδικός 1: ∆εν περιλαµβάνεται η τυχόν παραίτηση του ατόµου από την εργασία του. 
 
Κωδικός 2: Έφτασε στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ηλικία συνταξιοδότησης και 
υποχρεώθηκε να σταµατήσει να εργάζεται από την τελευταία του εργασία λόγω 
ηλικίας. ∆εν περιλαµβάνει τα άτοµα που βγήκαν µε πρόωρη σύνταξη. 
 
Κωδικός 3: Λόγω ασθένειας ή ανικανότητας. 
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Κωδικός 4: Φροντίδα παιδιών ή ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες π.χ. λόγω έλλειψης 
υπηρεσιών φροντίδας. 
 
Κωδικός 5: Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την εργασία µπορεί να είναι: ωράριο 
εργασίας, υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, άγχος, πολύ απαιτητική δουλειά, 
προσόντα που δεν εκτιµά ο εργοδότης, συµπεριφορά του εργοδότη. 
 
Κωδικός 6: Ευνοϊκοί οικονοµικοί όροι για πρόωρη συνταξιοδότηση ή εθελοντική 
παραίτηση.  
 
Κωδικός 7: Περιλαµβάνει άτοµα που προτιµούν να σταµατήσουν να δουλεύουν για 
οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους, ή άτοµα τα  οποία δεν έχουν ανάγκη να 
συνεχίσουν να δουλεύουν ή άτοµα που προτιµούν να µην δουλεύουν. Περιλαµβάνει 
άτοµα τα οποία έφτασαν στην ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης (πρόωρη) αλλά όχι 
στην υποχρεωτική ηλικία, που θα µπορούσαν να συνέχιζαν να εργάζονται αλλά 
προτίµησαν να σταµατήσουν.  
 
Ερώτηµα Q10: Έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να 

προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε από 
την αγορά εργασίας;   

 
Το ερώτηµα Q10 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάζονται. 
 
 
Αν το άτοµο µας απαντήσει ‘Όχι, όχι ακόµα’ τότε ρωτάµε το ερώτηµα Q10α. 
 
                     
Ερώτηµα Q10α: Σχεδιάζετε να µειώσετε τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να 

προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε από 
την αγορά εργασίας µέσα στα επόµενα 5 χρόνια;  

            
Αυτό το ερώτηµα δεν αναφέρεται µόνο στην παρούσα εργασία του ατόµου αλλά π.χ. 
ένα άτοµο µπορεί να προγραµµατίσει να µειώσει τις ώρες απασχόλησης µε το να 
αναλάβει µια άλλη δουλειά στο µέλλον µε λιγότερες ώρες εργασίας. 
Κωδικός 3: Για άτοµα που σχεδιάζουν να µειώσουν τις ώρες τους µέσα στα επόµενα 
5 χρόνια 
 
Ο κωδικός 4: Περιλαµβάνει επίσης τα άτοµα που δε σχεδιάζουν να  µειώσουν τις 
ώρες εργασίας τους προκειµένου να προχωρήσουν σε πλήρη συνταξιοδότηση όχι 
επειδή δεν θέλουν αλλά επειδή δεν µπορούν.  
 
Ο κωδικός 5: Περιλαµβάνει και τα άτοµα που θα σταµατήσουν την εργασία τους 
στους επόµενους µήνες και τα άτοµα µε αβέβαιη εργασία (‘τα σχέδια του δεν είναι 
σχετικά’). 
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Ερώτηµα Q11: Μειώσατε τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε 
σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε από την αγορά 
εργασίας;    

 
Το ερώτηµα Q11 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που δεν εργάζονται και 
σταµάτησαν να εργάζονται από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 
ετών και σκοπεύουν να µην επιστρέψουν στην αγορά εργασίας (Ερώτηµα Q6α, 
κωδικός 98).  
 
Κωδικός 4: Περιλαµβάνει τα άτοµα που έχουν σταµατήσει να εργάζονται µε αµοιβή ή 
κέρδος (µε την πρόθεση να µην επιστρέψουν στο εργατικό δυναµικό) και δε µείωσαν 
τις ώρες εργασίας προκειµένου να προχωρήσουν σε πλήρη συνταξιοδότηση. 
 
              
Ερώτηµα Q11α: Μειώσατε τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε 

σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε από την αγορά 
εργασίας; 

 
Το ερώτηµα Q11α αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που δεν εργάζονται και 
σταµάτησαν να εργάζονται από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 
ετών και σκοπεύουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας (Ερώτηµα Q6α, κωδικός 
Χ). 
 
Αυτό το ερώτηµα δεν αναφέρεται µόνο στην τελευταία εργασία του ατόµου αλλά π.χ. 
ένα άτοµο µπορεί να προγραµµατίσει να µειώσει τις ώρες απασχόλησης µε το να 
αναλάβει µια άλλη δουλειά στο µέλλον µε λιγότερες ώρες εργασίας. 
   
Κωδικός 3: Για άτοµα που σχεδιάζουν να µειώσουν τις ώρες τους µέσα στα επόµενα 
5 χρόνια 
 
Ο κωδικός 4: Περιλαµβάνει επίσης τα άτοµα που δε σχεδιάζουν να  µειώσουν τις 
ώρες εργασίας τους προκειµένου να προχωρήσουν σε πλήρη συνταξιοδότηση όχι 
επειδή δεν θέλουν αλλά επειδή δεν µπορούν. Περιλαµβάνει επίσης και τα άτοµα που 
έχουν σταµατήσει να εργάζονται µε αµοιβή ή κέρδος (µε την πρόθεση να 
επιστρέψουν στο εργατικό δυναµικό) και δε µείωσαν τις ώρες εργασίας προκειµένου 
να προχωρήσουν σε πλήρη συνταξιοδότηση. 
 
Ο κωδικός 5: Περιλαµβάνει και τους άνεργους καθώς επίσης και τα άτοµα µε 
αβέβαιη εργασία (‘τα σχέδια του δεν είναι σχετικά’). 
 
 
Ερώτηµα Q12: Μειώσατε τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε 

σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε από την αγορά 
εργασίας.  
Ήταν µε πρόγραµµα σταδιακής /µερικής συνταξιοδότησης 
(παράδειγµα: 50% δουλειά (σε ώρες) µε 80% µισθό) ή όχι; 

 
Απαντούν τα άτοµα που έχουν επιλέξει τους κωδικούς Χ στα ερωτήµατα Q10, Q11 
και Q11α.          
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Πρόγραµµα σταδιακής συνταξιοδότησης / Μερικής συνταξιοδότησης:  
 
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιθυµεί να µειώσει τις ώρες εργασίας του πριν 
αποσυρθεί από την αγορά εργασίας θα µπορούσε να συµφωνήσει µε τον εργοδότη 
του να δουλεύει λιγότερες ώρες και να αµοίβεται λιγότερα όχι όµως ανάλογα  - π.χ. 
50% δουλειά  (σε ώρες), 80% µισθός -.  
Αυτό είναι µέρος των µέτρων για να κρατηθούν οι παλαιότεροι υπάλληλοι στην 
απασχόληση (κίνητρα για να µείνουν στην εργασία). 
 
Ερώτηµα Q13: Τώρα θα σας διαβάσω 3 ερωτήσεις και θέλω να µου πείτε αν θα 

συνέβαλλαν στο να παραµείνετε περισσότερο χρόνο στην αγορά 
εργασίας. 

 
Το ερώτηµα Q13 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάζονται. 
 
Να απαντηθούν τα ερωτήµατα Q13α, Q13β και Q13γ. 
 
Ερώτηµα Q14: Τώρα θα σας διαβάσω 3 ερωτήσεις και θέλω να µου πείτε αν θα 

είχαν συµβάλει στο να παραµείνετε περισσότερο χρόνο στην 
αγορά εργασίας. 

 
Το ερώτηµα Q14 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που δεν εργάζονται και 
σταµάτησαν να εργάζονται από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 
ετών. 
 
Να απαντηθούν τα ερωτήµατα Q13α, Q13β και Q13γ. 
 
Ερώτηµα Q13α: Πιο ευέλικτες ρυθµίσεις όσον αφορά το χρόνο εργασίας; 
 
Πιο ευέλικτες ρυθµίσεις µπορεί να σηµαίνει την πιθανότητα το άτοµο να έχει 
µειωµένο ωράριο, να δουλεύει µε τηλεργασία ή µε ελαστικό ωράριο. 
 
Κωδικός 1: περιλαµβάνει και τα άτοµα που ‘σε µερικό βαθµό’ θα συνέβαλλαν /θα 
είχαν συµβάλει στο να παραµείνουν περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας. 
 
Ερώτηµα Q13β: Περισσότερες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας µε σκοπό τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων / γνώσεων σας; 
 
Κωδικός 1: περιλαµβάνει και τα άτοµα που ‘σε µερικό βαθµό’ θα συνέβαλλαν /θα 
είχαν συµβάλει στο να παραµείνουν περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας. 
 
Ερώτηµα Q13γ: Καλύτερη υγεία ή/και ασφάλεια στο χώρο εργασίας; 
 
Κωδικός 1: περιλαµβάνει και τα άτοµα που ‘σε µερικό βαθµό’ θα συνέβαλλαν /θα 
είχαν συµβάλει στο να παραµείνουν περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας. 
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Ερώτηµα Q15: Παίρνετε ατοµικές παροχές/επιδόµατα/συντάξεις όπως σύνταξη 
ανικανότητας, σύνταξη χηρείας, κοινωνική σύνταξη (οικοκυράς) 
επίδοµα ασθενείας, παροχές για εργατικά ατυχήµατα;  

 ∆εν περιλαµβάνεται η σύνταξη γήρατος, η πρόωρη /κανονική 
σύνταξη και το ανεργιακό επίδοµα. 

 
Το ερώτηµα αυτό αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που δεν εργάζονται και 
σταµάτησαν να εργάζονται από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 
ετών. 
 
Κωδικός 1: Περιλαµβάνει τη σύνταξη ανικανότητας, επίδοµα ασθενείας, σύνταξη 
αναπηρίας, βοήθηµα αναπηρίας, επίδοµα σωµατικής βλάβης /για εργατικό ατύχηµα. 
 
Κωδικός 2: Επίδοµα πρόωρης συνταξιοδότησης. Αν βρεθεί τέτοιο επίδοµα να 
γράψετε από πού το παίρνει. 
 
Κωδικός 3: Σύνταξη χηρείας, κοινωνική σύνταξη (οικοκυράς), σύνταξη γονέα, 
επίδοµα αγνοουµένου. 
 
Προσοχή: ∆εν περιλαµβάνονται τα διάφορα επιδόµατα για τα παιδιά και την 
οικογένεια (π.χ. επίδοµα πολυτέκνου, µάνας, µητρότητας, ορφανίας, βοήθηµα 
τοκετού / γάµου / κηδείας) 
 
Οι ατοµικές παροχές / επιδόµατα / συντάξεις αυτές γίνονται συνήθως µε περιοδικές 
πληρωµές. 
 
 
 
 
                                                                         
                       
 
 
 
 
 
 


