
Έντυπο ΕΕ∆ 2

Α.Α. Ερωτηµατολογίου 

PENSION Παίρνετε οποιαδήποτε σύνταξη;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τα πιο κάτω είδη συντάξεων στον ερωτώµενο.

Σύνταξη γήρατος από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, σύνταξη των υπαλλήλων της κυβέρνησης, των ηµικρατικών οργανισµών και των  

δήµων, κοινωνική σύνταξη δηλαδή της οικοκυράς, αναπηρίας ή ανικανότητας και χηρείας
197 197 197 197 197 197

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2 REDUCH1

PENSTYPE ∆ηλαδή ποια/ές ακριβώς συντάξεις από τις πιο κάτω παίρνετε;

Απογραφέα: ∆ιάβασε µία µία τις ερωτήσεις PENSTYP1 - PENSTYP7 στον ερωτώµενο.

PENSTYP1

198 198 198 198 198 198

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι ……………………………………………………………. 0

PENSTYP2

199 199 199 199 199 199

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι ……………………………………………………………. 0

PENSTYP3

200 200 200 200 200 200

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

PENSTYP6

203 203 203 203 203 203

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

PENSTYP7

204 204 204 204 204 204

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Σύνταξη αναπηρίας ή ανικανότητας; 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2012

   ''ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ''

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Α ή α µέλους του νοικοκυριού

Η ενότητα αυτή αφορά όλα τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών 

Το ερώτηµα PENSION αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία 
απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2), καθώς επίσης και τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάστηκαν πάνω από την ηλικία των 50 
ετών (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5) 

Σύνταξη γήρατος από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, σύνταξη των υπαλλήλων της κυβέρνησης, των ηµικρατικών οργανισµών και των δήµων, 
κοινωνική σύνταξη δηλαδή της οικοκυράς;

Σύνταξη µε επαγγελµατικό σχέδιο από τον εργοδότη σας δηλαδή µέσω της ιδιωτικής εταιρείας που εργάζεστε ή εργαστήκατε στο παρελθόν;                                                                                                                                                                                                                                                               
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν ισχύει για Κύπριους)

Σύνταξη µε προσωπικό σχέδιο δηλαδή µέσω ασφαλιστικής εταιρείας;

Σύνταξη χηρείας;
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EARLYRET Συνταξιοδοτηθήκατε ΠΡΟΩΡΑ;

206 206 206 206 206 206

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2

AGEPENS

207-208 207-208 207-208 207-208 207-208 207-208

Ηλικία …………………………………………………………. 45-69

REASNOT

209 209 209 209 209 209

Ευνοϊκοί οικονοµικοί όροι για συνταξιοδότηση ……………. 1
Έχασε την εργασία του και/ή δεν µπόρεσε να βρει άλλη εργασία 
………………………………………………………….. 2

Έφτασε στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ηλικία συνταξιοδότησης…… 3

Έφτασε σε ηλικία που του επέτρεπε να συνταξιοδοτηθεί…. 4

Άλλοι λόγοι που σχετίζονται µε την εργασία ……………… 5

Λόγω ασθένειας ή ανικανότητας ……………………………. 6
Οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι που σχετίζονται µε την φροντίδα 
………………………………………………………… 7

Άλλοι λόγοι (περιγράψτε…………………………………….) 8

WORKLONG Επιθυµούσατε να είχατε παραµείνει περισσότερο καιρό στην εργασία σας (τότε που είχατε φύγει);

210 210 210 210 210 210

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2

REDUCH1 Έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση;

211 211 211 211 211 211

Ναι …………………………………………………………….. 1

BUILDPEN

Όχι …………………………………………………………….. 2

REDUCH2A Είχατε µειώσει τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση;

211 211 211 211 211 211

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2 STAYWORK

REDUCH2B Η µείωση αυτή των ωρών εργασίας σας είχε γίνει πριν ή µετά που πήρατε την πρώτη σύνταξη;

211 211 211 211 211 211

Πριν …………………………………………………………….. 1

Μετά …………………………………………………………… 2

Ποιος είναι ο κύριος λόγος που δεν παραµείνατε περισσότερο καιρό στην εργασία σας;

Το ερώτηµα REDUCH1 αφορά τα άτοµα που εργάζονται και είναι 55-69 ετών και δεν παίρνουν σύνταξη

Το ερώτηµα REDUCH2 αφορά τα άτοµα που εργάζονται και είναι ηλικίας 55-69 ετών και παίρνουν σύνταξη ή τα άτοµα που παίρνουν σύνταξη, 
δεν εργάζονται και δεν ψάχνουν για εργασία (Q32=3)

Τα ερωτήµατα EARLYRET και AGEPENS αφορούν τα άτοµα που απάντησαν έστω και ένα ΝΑΙ στα PENSTYP1, PENSTYP2 ή PENSTYP3.

Τα ερωτήµατα REASNOT και WORKLONG αφορούν τα άτοµα που παίρνουν σύνταξη, δεν εργάζονται και δεν ψάχνουν για εργασία (Q32=3)

Σε ποια ηλικία αρχίσατε να παίρνετε την πρώτη σύνταξη που αναφέρατε; (εκτός σύνταξη αναπηρίας ή ανικανότητας και χηρείας)
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STAYWORK Παίρνετε σύνταξη και ακόµη εργάζεστε. Ποιος ο κύριος λόγος που παραµένετε στην εργασία σας;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο

212 212 212 212 212 212
Για να δηµιουργήσει ή να αυξήσει τα µελλοντικά του 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα ………………………………… 1
Για να του παρέχεται ικανοποιητικό προσωπικό / οικογενειακό 
εισόδηµα ……………………………………… 2

Και τα δύο πιο πάνω ………………………………………… 3
Άλλοι µη οικονοµικοί λόγοι π.χ ικανοποίηση από την εργασία 
………………………………………………………. 4

PLANSTOP Σε πόσα χρόνια σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε;

213 213 213 213 213 213

Σε έως 1 χρόνο ………………………………………………. 1

Σε περισσότερο από 1 και έως 3 χρόνια ………………….. 2

Σε περισσότερο από 3 και έως 5 χρόνια ………………….. 3

Σε περισσότερο από 5 και έως 10 χρόνια ………………… 4

Σε περισσότερο από 10 χρόνια …………………………….. 5

BUILDPE1

214 214 214 214 214 214

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

BUILDPE2

215 215 215 215 215 215

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

BUILDPE3

216 216 216 216 216 216

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

CONTWOR1 Αναµένετε να συνεχίσετε να εργάζεστε και µετά που θα πάρετε σύνταξη;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο

218 218 218 218 218 218

Ναι, για οικονοµικούς λόγους ………………………………. 1

Ναι, για άλλους λόγους …………………………………….. 2

Όχι, θα σταµατήσει αµέσως µόλις πάρει σύνταξη………… 3

Όχι, θα σταµατήσει πριν πάρει σύνταξη ………………….. 4

CONTWOR2 Αναµένετε να συνεχίσετε να ψάχνετε για εργασία και µετά που θα πάρετε σύνταξη;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο

218 218 218 218 218 218

Ναι, για οικονοµικούς λόγους ………………………………. 1

Ναι, για άλλους λόγους …………………………………….. 2

Όχι, θα σταµατήσει αµέσως µόλις πάρει σύνταξη ……….. 3

Όχι, θα σταµατήσει πριν πάρει σύνταξη ………………….. 4

Τα ερωτήµατα STAYWORK και PLANSTOP αφορούν τα άτοµα που εργάζονται και παίρνουν σύνταξη

ΤΕΛΟΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Έχετε µέχρι τώρα συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για σύνταξη µε επαγγελµατικό σχέδιο από τον 
εργοδότη σας δηλαδή µέσω της ιδιωτικής εταιρείας που εργάζεστε ή που εργαστήκατε στο παρελθόν;                                                                                      
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν ισχύει για Κύπριους)

ΤΕΛΟΣ

Τα ερωτήµατα BUILDPE1 - BUILDPE3 αφορούν τα άτοµα που δεν παίρνουν σύνταξη ή παίρνουν αναπηρίας ή ανικανότητας ή χηρείας 

Το ερώτηµα CONTWOR1 αφορά τα άτοµα που εργάζονται και δεν παίρνουν σύνταξη αλλά έχουν συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων (BUILDPE1 - BUILDPE3 ≠ 0)  

Το ερώτηµα CONTWOR2 αφορά τα άτοµα που δεν εργάζονται και ψάχνουν για εργασία και δεν παίρνουν σύνταξη αλλά έχουν συνεισφέρει για  
δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων (BUILDPE1 - BUILDPE3 ≠ 0)  

Έχετε µέχρι τώρα συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για σύνταξη γήρατος από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, 
σύνταξη των υπαλλήλων της κυβέρνησης, των ηµικρατικών οργανισµών και των δήµων;

Έχετε µέχρι τώρα συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για σύνταξη µε προσωπικό σχέδιο δηλαδή µέσω 
ασφαλιστικής εταιρείας;

ΤΕΛΟΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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