
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  
(AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Ε. ∆, ΕΤΟΥΣ 2012) 

 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΤΟΜΟΥ : ____________ 
Αν το άτοµο εργάζεται→→→→ Ερώτηµα 1  Αν δεν εργάζεται→→→→ Ερώτηµα 11 
 
Ερώτηµα 1. Λαµβάνετε κάποια σύνταξη; 
 

Ναι λαµβάνει σύνταξη ......... � 1→ Ερώτηµα 2  

Όχι δεν λαµβάνει σύνταξη...... � 2→ Ερώτηµα 7  
 
Ερώτηµα 2. Θα σας αναφέρω ορισµένα είδη συντάξεων. Μπορείτε να 
µου πείτε ποια ή ποιες από αυτές τις συντάξεις λαµβάνετε;  
( ∆εκτές πολλαπλές απαντήσεις)  

 
 
Ερώτηµα 3. Ποιο έτος αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη; 
 

Έτος....................... |_|_|_|_|  
 
 
 
 
 
Ερώτηµα 4: Όταν αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη, ήταν πρόωρη 
σύνταξη;  

 

Ναι........................... �1   

Όχι........................... �2  

∆εν γνωρίζει/ ∆εν απαντά....... �3  

Κύρια/ Επικουρική σύνταξη 
γήρατος από δηµόσιο                                                        
φορέα ( ΙΚΑ, ΟΓΑ, ∆ηµόσιο, 
ΤΕΒΕ κλπ.) 

� 1 Επίδοµα πρόωρης αποχώρησης 
από την εργασία 

� 8 

Πρόωρη λόγω παραίτησης � 2 Πρόωρη σύνταξη αγροτών � 9 

ΕΚΑΣ � 3 Σύνταξη αναπηρίας � 10 

Σύνταξη υπερηλίκων � 4 Σύνταξη χηρείας � 11 

Σύνταξη Εθνικής Αντίστασης � 5 Σύνταξη ορφανών � 12 

Παράλληλη από ιδιωτικό 
φορέα ( εργοδότη) 

� 6 Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης 
µητέρας 

� 13 

Ιδιωτική σύνταξη γήρατος � 7 Σύνταξη θυµάτων πολέµου � 14 

Όσοι απαντήσουν µε τουλάχιστον 
µια από τις επιλογές 1 – 7  
συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 3  

Όσοι απαντήσουν µόνο µε µια από 
τις επιλογές 8 – 14 συνεχίζουν 
µε το Ερώτηµα 5  

Στο ερωτηµατολόγιο απαντούν µόνο άτοµα ηλικίας 50 έως 69 ετών. 
Περιλαµβάνονται όλα τα άτοµα που έχουν γεννηθεί από το 1943 έως και το 
1961 . Επίσης, περιλαµβάνονται τα άτοµα που έχουν γεννηθεί το 1942,  µετά 
την εβδοµάδα αναφοράς, και τα άτοµα που έχουν γεννηθεί το 1962 , πριν την 
εβδοµάδα αναφοράς.  
 
Επιπλέον, για να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο, τα άτοµα πρέπει είτε να 
εργάζονται είτε να έχουν εργαστεί στο παρελθόν και την τελευταία φορά που 
εργάστηκαν να ήταν τουλάχιστον 50 ετών.

Ο ερευνώµενος µπορεί να λαµβάνει τώρα 
κανονική  σύνταξη γήρατος, αλλά την 
εποχή που συνταξιοδοτήθηκε η σύνταξή 
του να ήταν πρόωρη - για παράδειγµα, 
πρόωρη σύνταξη αναπηρίας   

Σε περίπτωση που ο ερευνώµενος λαµβάνει περισσότερες από µία 
συντάξεις, να γραφεί το έτος που άρχισε να λαµβάνει την πρώτη από 
αυτές. 



Ερώτηµα 5: Για ποιο λόγο συνεχίζετε να εργάζεστε, παρότι λαµβάνετε 
σύνταξη; 

Για να εξασφαλίσει υψηλότερη σύνταξη………………………………………………………………�1  

Για να στηρίξει το οικογενειακό/ προσωπικό του εισόδηµα………………� 2  

Και για τους δύο προηγούµενους λόγους……………………………………………………………�3 

Για άλλους, όχι οικονοµικούς λόγους…………………………………………………………………�4 
 
Ερώτηµα 6: Πότε σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε;  
 

Μέσα σε 1 χρόνο……………………………………………………………………………………………………………………………………� 1  

Σε περισσότερο από 1 χρόνο αλλά µέσα στα επόµενα 3 χρόνια……………………� 2  

Σε περισσότερο από 3 χρόνια αλλά µέσα στα επόµενα 5 χρόνια…………………� 3 

Σε περισσότερο από 5 χρόνια αλλά µέσα στα επόµενα 10 χρόνια………………� 4 

Σε περισσότερο από 10 χρόνια…………………………………………………………………………………………………� 5 

∆εν γνωρίζει/ ∆εν απαντά………………………………………………………………………………………………………………� 6 
 
Ερώτηµα 7. Μήπως έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας, σαν µια 
πρώτη κίνηση προς συνταξιοδότηση; 
 

Ναι, πριν αρχίσει να λαµβάνει σύνταξη…………………………………………………………………� 1  

Ναι, αφότου άρχισε να λαµβάνει σύνταξη………………………………………………………………� 2 

Όχι……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………� 3 

∆εν απάντησε……………………………………………………………………………………………………………………………………� 4 
 
 
 
 
 
Ερώτηµα 8. Με ποιο τρόπο προσπαθείτε να κατοχυρώσετε 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα; ( ∆εκτές πολλαπλές απαντήσεις) 

                                                                                                   
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

                                                                                                                             
1.  Μέσω ασφάλισης σε δηµόσιο φορέα ( ΙΚΑ, ΟΓΑ,                                                         

∆ηµόσιο, ΤΕΒΕ κλπ.)………………………………………………………………………………�1  �2 
  

2.  Μέσω παράλληλης σύνταξης από τον εργοδότη………………………�1  �2 
  

3.  Μέσω ιδιωτικής ασφάλισης……………………………………………………………………�1  �2 
 

Αν ο ερευνώµενος απαντήσει µε ΝΑΙ έστω σε ένα από τα προηγούµενα, 
συνεχίστε µε το Ερώτηµα 9, διαφορετικά ΤΕΛΟΣ 

 
Ερώτηµα 9: Σχεδιάζετε να συνεχίσετε να εργάζεστε και αφότου 
αρχίσετε να λαµβάνετε σύνταξη γήρατος; 

 

Ναι…………………………………………………………………………………………………………………………………………� 1→Ερ.10   

Όχι, θα σταµατήσει µόλις αρχίσει να λαµβάνει σύνταξη………� 2→Τέλος   

Όχι, θα σταµατήσει πριν να αρχίσει να λαµβάνει σύνταξη…� 3→Τέλος   

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………� 4→Τέλος   
 
Ερώτηµα 10: Για ποιο λόγο θα συνεχίσετε να εργάζεστε και αφότου 
αρχίσετε να λαµβάνετε σύνταξη γήρατος; 

 

Για οικονοµικούς λόγους………………………………………………………………………………………� 1→Τέλος 

Για άλλους λόγους………………………………………………………………………………………………………� 2→Τέλος   

ΦΙΛΤΡΟ 1  
Αν ο ερευνώµενος απάντησε µε 1 – 7 στο Ερώτηµα 2 -> ΤΕΛΟΣ 

∆ιαφορετικά, προχωρήστε στο Ερώτηµα 8  



ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 
Ερώτηµα 11. Λαµβάνετε κάποια σύνταξη; 
 

Ναι λαµβάνει σύνταξη........ � 1→ Ερώτηµα 12 

Όχι δεν λαµβάνει σύνταξη.... � 2→ Ερώτηµα 19  
 
Ερώτηµα 12. Θα σας αναφέρω ορισµένα είδη συντάξεων. Μπορείτε να 
µου πείτε ποια ή ποιες από αυτές τις συντάξεις λαµβάνετε;  
( ∆εκτές πολλαπλές απαντήσεις)  
 

 
Ερώτηµα 13. Ποιο έτος αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη; 
 

Έτος....................... |_|_|_|_|  
 
 
 
 
 
Ερώτηµα 14: Όταν αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη, ήταν πρόωρη 
σύνταξη;  

 

Ναι........................... �1   

Όχι........................... �2  

∆εν γνωρίζει/ ∆εν απαντά....... �3 
 
Ερώτηµα 15: Για ποιο κυρίως λόγο σταµατήσατε να εργάζεστε;  

 

Του προτάθηκαν συµφέροντες οικονοµικοί όροι………………………………………………� 1  

Έχασε την εργασία του και δε µπόρεσε να βρει άλλη………………………………� 2 

Έφτασε στην υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης………………………………………� 3  
Κατοχύρωσε δικαίωµα σύνταξης και προτίµησε να σταµατήσει να 

εργάζεται…………………………………………………………………………………………………………………………………………� 4  

Άλλοι, σχετικοί µε την εργασία λόγοι…………………………………………………………………� 5 

Λογω προβληµάτων υγείας/ ανικανότητας για εργασία…………………………………� 6 

Οικογενειακοί λόγοι/ υποχρέωση φροντίδας άλλων ατόµων………………………� 7 

Άλλος λόγος……………………………………………………………………………………………………………………………………� 8 

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………………� 9 

Κύρια/ Επικουρική σύνταξη 
γήρατος από δηµόσιο                                                        
φορέα ( ΙΚΑ, ΟΓΑ, ∆ηµόσιο, 
ΤΕΒΕ κλπ.) 

� 1 Επίδοµα πρόωρης αποχώρησης 
από την εργασία 

� 8 

Πρόωρη λόγω παραίτησης � 2 Πρόωρη σύνταξη αγροτών � 9 

ΕΚΑΣ � 3 Σύνταξη αναπηρίας � 10 

Σύνταξη υπερηλίκων � 4 Σύνταξη χηρείας � 11 

Σύνταξη Εθνικής Αντίστασης � 5 Σύνταξη ορφανών � 12 

Παράλληλη από ιδιωτικό 
φορέα ( εργοδότη) 

� 6 Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης 
µητέρας 

� 13 

Ιδιωτική σύνταξη γήρατος � 7 Σύνταξη θυµάτων πολέµου � 14 

Όσοι απαντήσουν µε τουλάχιστον 
µια από τις επιλογές 1 – 7  
συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 13  

Όσοι απαντήσουν µόνο µε µια από 
τις επιλογές 8 – 14 συνεχίζουν 
µε το Ερώτηµα 15  

Σε περίπτωση που ο ερευνώµενος λαµβάνει περισσότερες από µία 
συντάξεις, να γραφεί το έτος που άρχισε να λαµβάνει την πρώτη από 
αυτές. 

Ο ερευνώµενος µπορεί να λαµβάνει τώρα 
κανονική  σύνταξη γήρατος, αλλά την 
εποχή που συνταξιοδοτήθηκε η σύνταξή 
του να ήταν πρόωρη - για παράδειγµα, 
Πρόωρη σύνταξη αναπηρίας   



 
 
Ερώτηµα 16: Θα θέλατε να είχατε εργαστεί περισσότερα χρόνια;  

 

Ναι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………� 1  

Όχι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………� 2  

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………………� 3  
 
Ερώτηµα 17. Την εποχή που εργαζόσασταν, µήπως είχατε µειώσει τις 
ώρες εργασίας σας, σαν µια πρώτη κίνηση προς συνταξιοδότηση; 

 

Ναι,……………………………………………………………………………………………………………………� 1→Ερώτηµα 18   

Όχι………………………………………………………………………………………………………………………� 2→Φίλτρο 2  

∆εν απάντησε………………………………………………………………………………………………� 3→Φίλτρο 2  
 
Ερώτηµα 18. Τις µειώσατε πριν ή αφότου αρχίσατε να λαµβάνετε 
σύνταξη; 

 

Πριν αρχίσει να λαµβάνει σύνταξη……………………………………………………………………………� 1  

Αφότου άρχισε να λαµβάνει σύνταξη…………………………………………………………………………� 2 

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………………� 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερώτηµα 19. Προσπαθείτε µε κάποιο τρόπο να κατοχυρώστε 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα; ( ∆εκτές πολλαπλές απαντήσεις) 

                                                                                                                             
ΝΑΙ   ΟΧΙ  

                                    
1.  Μέσω ασφάλισης σε δηµόσιο φορέα ( ΙΚΑ, ΟΓΑ,                                                         

∆ηµόσιο, ΤΕΒΕ κλπ.)……………………………………………………………………………�1  �2 
 

2.  Μέσω παράλληλης σύνταξης από ιδιωτικό φορέα           

( εργοδότη)……………………………………………………………………………………………………�1  �2 
 

3.  Μέσω ιδιωτικής ασφάλισης…………………………………………………………………�1  �2 
 
 
Ερώτηµα 20: Σχεδιάζετε να αναζητήσετε εργασία και αφότου αρχίσετε 
να λαµβάνετε σύνταξη γήρατος; 

 

Ναι……………………………………………………………………………………………………………………………………………� 1→Ερ.21 

Όχι, θα σταµατήσει µόλις αρχίσει να λαµβάνει σύνταξη…………� 2→ΤΕΛΟΣ 

Όχι, θα σταµατήσει πριν αρχίσει να λαµβάνει σύνταξη……………� 3→ΤΕΛΟΣ 

∆εν απάντησε……………………………………………………………………………………………………………………� 4→ΤΕΛΟΣ 
 
Ερώτηµα 21: Για ποιο λόγο θέλετε να συνεχίσετε να εργάζεστε και 
αφότου αρχίσετε να λαµβάνετε σύνταξη γήρατος; 

 

Για οικονοµικούς λόγους…………………………………………………………………………………………………� 1  

Για άλλους λόγους…………………………………………………………………………………………………………………� 2   

ΦΙΛΤΡΟ 2  
 

Αν ο ερευνώµενος απάντησε µε 1 – 7 στο Ερώτηµα 12 -> ΤΕΛΟΣ 
∆ιαφορετικά, προχωρήστε στο Ερώτηµα 19 


