
Έντυπο ΕΕ∆ 2

Α.Α. Ερωτηµατολογίου
                                                                                                                                

Q1

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

248-249 248-249 248-249 248-249 248-249 248-249

Ναι ....................................................................................... X

Όχι ......................................................................................... Y    Q3

Q2
248-249 248-249 248-249 248-249 248-249 248-249

Ηλικία ......................................................................................45-96  Q4

Q3

248-249 248-249 248-249 248-249 248-249 248-249

∆ικαιούται να πάρει από τώρα αλλά δεν παίρνει .......................................................................................97

∆εν δικαιούται / δεν δικαιούται ακόµα να πάρει  .......................................................................................98

Q4

252-253 252-253 252-253 252-253 252-253 252-253

Χρόνια εργασίας ..................................................................... 1-54

Q5α Σε ποια ηλικία προγραµµατίζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε µε αµοιβή ή κέρδος; 
241-242 241-242 241-242 241-242 241-242 241-242

Ηλικία ......................................................................................50-93      Q7

∆εν ξέρει ακριβώς ................................................................. X        Q5β
Σχεδιάζει να εργαστεί για όσο το δυνατό µεγαλύτερο 

διάστηµα .............................................................................. 96      Q7

Q5β ∆εν ξέρετε ακόµα ακριβώς σε ποιά ηλικία θα σταµατήσετε να εργάζεστε µε αµοιβή ή κέρδος. 
Περίπου πότε υπολογίζετε να σταµατήσετε;

241-242 241-242 241-242 241-242 241-242 241-242

Πριν την ηλικία των 60 (έως 59 χρονών) .............................. 94

Μεταξύ 60 και 64 ................................................................. 95        Q7 `

65 και πάνω ....................................................................... 96

∆εν γνωρίζει καθόλου ....................................................... 97

Το Ερώτηµα Q5α 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)

Ροή 
Ερωτή-
σεων

εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2), καθώς επίσης

και τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που σταµάτησαν  να εργάζονται από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία 

τουλάχιστον 50 ετών (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5) 

Σε ποια ηλικία αρχίσατε να παίρνετε σύνταξη;

Πόσα χρόνια έχετε εργαστεί µε αµοιβή ή κέρδος (κατά τη διάρκεια του επαγγελµατικού σας βίου) ;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2006 ΓΙΑ ΤH "ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ"

Τα Ερωτήµατα Q1, Q2, Q3, και Q4 αφορούν τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάστηκαν την προηγούµενη

Παίρνετε σύνταξη γήρατος ή πρόωρη/κανονική σύνταξη;

∆εν παίρνετε σύνταξη. ∆ικαιούστε/θα δικαιούστε σύνταξη;

Α/α µέλους του νοικοκυριού
Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 

Κωδι-
κοί 
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Q6α Έχετε ήδη σταµατήσει να εργάζεστε µε σκοπό να µην επιστρέψετε στην αγορά εργασίας; 
241-242 241-242 241-242 241-242 241-242 241-242

∆ε θα επιστρέψει .......................................................................................98    Q8

Σκοπεύει να επιστρέψει .........................................................................................Χ

Q6β Σε ποια ηλικία σκοπεύετε να σταµατήσετε να εργάζεστε µε αµοιβή ή κέρδος; 
241-242 241-242 241-242 241-242 241-242 241-242

Ηλικία ......................................................................................50-93

∆εν ξέρει ακριβώς, αλλά πριν την ηλικία των 60.................. 94

∆εν ξέρει ακριβώς αλλά, µεταξύ 60 και 64 ........................... 95       Q8

∆εν ξέρει ακριβώς, αλλά 65 και πάνω ή σχεδιάζει να 

εργαστεί για όσο το δυνατό µεγαλύτερο διάστηµα ..............             96

∆εν ξέρει ακριβώς, και δε γνωρίζει καθόλου ........................ 97

Q7
251 251 251 251 251 251

Ναι ....................................................................................... X      

Όχι ......................................................................................... 3       Q10

Q7α

µέλλον;
251 251 251 251 251 251

Η αύξηση του ποσού της σύνταξης .......................................................................................1      
        Q10

Η εξασφάλιση επαρκούς εισοδήµατος για το νοικοκυριό.........................................................................................2

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;
243 243 243 243 243 243

Άνεργος ............................................................................... 1       Q11
Συνταξιούχος ή µε πρόωρη σύνταξη ........................................................................2      Q9
Μόνιµα ανίκανος για εργασία ή µακροχρόνια ασθενής ................................................3
Άλλο .................................................................................... 4

δεν παίρνουν µολονότι δικαιούνται (Ερώτηµα Q3, κωδικοί < 98)

Α/α µέλους του νοικοκυριού
Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 

Κωδι-
κοί 

Ροή 
Ερωτή-
σεων

Το Ερώτηµα Q7 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα  ή είχαν

Το Ερώτηµα Q8 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που  δεν εργάζονται και σταµάτησαν  να εργάζονται από 

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 (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5)

 εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2) και παίρνουν  σύνταξη ή 

Έχετε κάποιο οικονοµικό κίνητρο που σας κάνει και παραµένετε στην εργασία σας;

Είναι κυρίως η εξασφάλιση επαρκούς εισοδήµατος για το νοικοκυριό ή η αύξηση του ποσού της σύνταξης σας στο 

την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 ετών (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5)

         Q11
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Q9 Ποιος είναι ο κύριος λόγος που συνταξιοδοτηθήκατε ή πήρατε πρόωρη σύνταξη; 
244 244 244 244 244 244

Έχασε την εργασία/δουλειά του/της (όχι παραίτηση).......................................................1
Έφτασε στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ηλικία συνταξιοδότησης .................2
Λόγω ασθένειας ή ανικανότητας .......................................... 3
Φροντίδα παιδιών ή ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες ................ 4
Προβλήµατα που σχετίζονται µε την εργασία/δουλειά .....................5
Ευνοϊκοί οικονοµικοί όροι για συνταξιοδότηση .......................... 6
Οικογενειακοί / προσωπικοί λόγοι (περιλαµβάνει άτοµα Q11
που δεν προτιµούν/δεν έχουν ανάγκη να δουλεύουν)...... 7
Άλλος λόγος (περιγράψτε) ..........................................................................8

Q10 Έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε 
από την αγορά εργασίας;

240 240 240 240 240 240

Ναι ....................................................................................... X       Q12

Όχι, όχι ακόµα .........................................................................................Y

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;

240 240 240 240 240 240

Ναι, σχεδιάζει να τις µειώσει µέσα στα επόµενα 5 χρόνια.... 3
Όχι, δεν σχεδιάζει να τις µειώσει µέσα στα επόµενα 5 

χρόνια ή ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να τις µειώσει ...................................................................................4
∆εν γνωρίζει/∆εν έχει σχέδια για τα επόµενα 5 χρόνια ή 
τα σχέδια του δεν είναι σχετικά ................................................ 5

Q11 Μειώσατε τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε
από την αγορά εργασίας;

240 240 240 240 240 240

Ναι ....................................................................................... X       Q12

Όχι ......................................................................................... 4         Q14

Q11α Μειώσατε τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση /να αποσυρθείτε
από την αγορά εργασίας;

240 240 240 240 240 240

Ναι ........................................................................................ X       Q12
Όχι, αλλά σχεδιάζει να τις µειώσει µέσα στα επόµενα 5 

χρόνια ................................................................................... 3

Όχι, και δε σχεδιάζει να τις µειώσει µέσα στα επόµενα 5 

χρόνια ή ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να τις µειώσει ...................................................................................4     Q14
∆εν γνωρίζει/∆εν έχει σχέδια για τα επόµενα 5 χρόνια ή 
τα σχέδια του δεν είναι σχετικά ................................................ 5

Το Ερώτηµα Q10 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που εργάστηκαν την προηγούµενη

Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 

από την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 ετών (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5) και σκοπεύουν να  
Το Ερώτηµα Q11α αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που  δεν εργάζονται και σταµάτησαν  να εργάζονται 

Α/α µέλους του νοικοκυριού

εβδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1,2)

επιστρέψουν στην αγορά εργασίας (Ερώτηµα 6α, κωδικός Χ)

       Q13

Κωδι-
κοί 

Ροή 
Ερωτή-
σεων

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 (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5) και σκοπεύουν να µην 

επιστρέψουν στην αγορά εργασίας (Ερώτηµα 6α, κωδικός 98)
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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;

240 240 240 240 240 240

Ναι ....................................................................................... 1

Όχι ......................................................................................... 2

Q13 Τώρα θα σας διαβάσω 3 ερωτήσεις και θέλω να µου πείτε αν θα συνέβαλλαν  στο να παραµείνετε περισσότερο 

χρόνο στην αγορά εργασίας.                    Q13α

Q14 Τώρα θα σας διαβάσω 3 ερωτήσεις και θέλω να µου πείτε αν θα είχαν συµβάλει  στο να παραµείνετε περισσότερο 

χρόνο στην αγορά εργασίας.                    Q13α
Q13α

245 245 245 245 245 245

Ναι (περ. και σε κάποιο βαθµό) .............................................................................................1
Όχι ............................................................................................ 2

Q13β
246 246 246 246 246 246

Ναι (περ. και σε κάποιο βαθµό) ...........................................................................................1
Όχι .............................................................................................2

Q13γ
247 247 247 247 247 247

Ναι (περ. και σε κάποιο βαθµό) ..............................................................................................1
Όχι .............................................................................................2

Q15

(οικοκυράς) επίδοµα ασθενείας, παροχές για εργατικά ατυχήµατα;

(δεν περιλαµβάνεται η σύνταξη γήρατος, ή πρόωρη/κανονική σύνταξη και το ανεργιακό επίδοµα).

250 250 250 250 250 250

Ναι, σύνταξη ανικανότητας, επίδοµα ασθενείας, σύνταξη
αναπηρίας, βοήθηµα αναπηρίας, επίδοµα σωµατικής 
βλάβης / για εργατικό ατύχηµα .................................................................................1
Ναι, επίδοµα πρόωρης συνταξιοδότησης ............................................................2
Ναι, σύνταξη χηρείας, κοινωνική σύνταξη (οικοκυράς), ΤΕΛΟΣ

σύνταξη γονέα, επίδοµα αγνοουµένου..........................................................................................3
Ναι, συνδιασµός των 3 πιο πάνω ....................................... 4
Όχι ....................................................................................... 5

Περισσότερες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας µε σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων / γνώσεων σας;

την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 ετών (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5)

Παίρνετε ατοµικές παροχές/επιδόµατα/συντάξεις όπως σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη χηρείας, κοινωνική σύνταξη

Τ Ε Λ Ο Σ

Πιο ευέλικτες ρυθµίσεις όσον αφορά το χρόνο εργασίας;

Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 
Κωδι-
κοί 

Ροή 
Ερωτή-
σεων

Το Ερώτηµα Q15 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που  δεν εργάζονται και σταµάτησαν  να εργάζονται από 

την τελευταία τους εργασία σε ηλικία τουλάχιστον 50 ετών (Ερώτηµα 1, κωδικοί 3,5)

Καλύτερη υγεία ή/και ασφάλεια στο χώρο εργασίας;

Το Ερώτηµα Q14 αφορά τα άτοµα ηλικίας 50-69 ετών που  δεν εργάζονται και σταµάτησαν  να εργάζονται από 

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Το Ερώτηµα Q13 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)
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