
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

 
1.  Στόχοι  της  έρευνας  
 
Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις 
βασικούς στόχους: 
 

• Να διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι εργαζόµενοι βγαίνουν από την αγορά 
εργασίας 

• Να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόµενοι βγαίνουν από την αγορά 
εργασίας 

• Να εξετάσει γιατί δεν παραµένουν περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας 
• Να προσδιορίσει πόσο χρόνο αναµένει ο ενεργός πληθυσµός ηλικίας 50 – 69 ετών να 

παραµείνει ακόµα στην αγορά εργασίας 
 
Τα ερωτήµατα της έρευνας απευθύνονται σε άτοµα ηλικίας 50 – 69 ετών που είτε εργάζονται 
(κατά την εβδοµάδα αναφοράς) είτε έχουν εργαστεί στο παρελθόν (σε ηλικία µεγαλύτερη των 
49 ετών). 
 
2. Η έννοια της σύνταξης γήρατος 
 
Μια βασική έννοια στο ad hoc ερωτηµατολόγιο για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη 
σύνταξη είναι η έννοια της σύνταξης γήρατος. Έτσι, σύνταξη γήρατος θεωρείται κάθε ποσό 
που δίδεται για την προστασία από τους κινδύνους που συνδέονται  µε τη µεγάλη ηλικία. 
 
Στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα περιλαµβάνονται τα εξής βασικά είδη συντάξεων 
γήρατος: 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

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

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

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

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Πρόωρη λόγω παραίτησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παράλληλη από ιδιωτικό φορέα (εργοδότη) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ιδιωτική σύνταξη γήρατος ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΚΑΣ (Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Σύνταξη υπερηλίκων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

 
 
Επιπλέον, υπάρχουν και οι επόµενες «συντάξεις» (διότι έτσι έχουν καθιερωθεί να 
ονοµάζονται), οι οποίες όµως δε συνδέονται µε την ηλικία αυτού που τις εισπράττει, αλλά 
δίδονται για προστασία από τις συνέπειες της ανεργίας, λόγω ενός προβλήµατος υγείας, 
λόγω θανάτου ενός συγγενούς που τον «προστάτευε», κλπ. 
 
 
 
 
 
 



Επίδοµα πρόωρης αποχώρησης από την 
εργασία 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Πρόωρη σύνταξη αγροτών ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Σύνταξη αναπηρίας ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Σύνταξη χηρείας ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Σύνταξη ορφανών ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Σύνταξη θυµάτων πολέµου ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
 
 
 
Ο τύπος της σύνταξης που λαµβάνει ο ερευνώµενος καθορίζει το είδος των ερωτηµάτων που 
θα του τεθούν, και για αυτό έχει µεγάλη σηµασία να καταχωρηθεί σωστά στα αντίστοιχα 
ερωτήµατα (Ερώτηµα 2 και Ερώτηµα 14) ο τύπος της σύνταξης που λαµβάνει. 
 
3. ∆οµή του ερωτηµατολογίου 
 
Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε 2 τµήµατα: Το πρώτο τµήµα (Ερώτηµα 1 – Ερώτηµα 10) 
απευθύνεται σε άτοµα που είχαν εργασία την εβδοµάδα αναφοράς ενώ το δεύτερο (Ερώτηµα 
11 – Ερώτηµα 21) απευθύνεται σε άτοµα που εργάστηκαν στο παρελθόν. 
 
 
Ερωτήµατα για εργαζόµενους  
 
 
Οι εργαζόµενοι θα ερωτηθούν αν λαµβάνουν κάποια σύνταξη και σε περίπτωση που 
λαµβάνουν, αν η σύνταξη αυτή είναι σύνταξη γήρατος ή άλλου είδους. (Ερωτήµατα 1 και 2). 
 
Όσοι εργαζόµενοι λαµβάνουν κάποια σύνταξη γήρατος θα ερωτηθούν για το έτος που 
άρχισαν να την λαµβάνουν καθώς και για το αν (την εποχή που άρχισαν να την εισπράττουν) 
αυτή ήταν πρόωρη. (Ερωτήµατα 3 και 4). 
 
Όσοι εργαζόµενοι λαµβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη (είτε γήρατος είτε άλλου είδους) θα 
ερωτηθούν για το λόγο που συνεχίζουν να εργάζονται, για το πότε σχεδιάζουν να 
σταµατήσουν να εργάζονται  και για το αν έχουν µειώσει τις ώρες εργασίας ως µια πρώτη 
κίνηση για συνταξιοδότηση. (Ερωτήµατα 5, 6 και 7). 
 
Τέλος, οι εργαζόµενοι που δεν λαµβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη ή λαµβάνουν σύνταξη 
άλλου είδους (όχι γήρατος) θα ερωτηθούν για τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να 
κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και για το αν σχεδιάζουν να συνεχίσουν να 
εργάζονται και µετά τη συνταξιοδότησή τους.  (Ερωτήµατα 8, 9 και 10). 
 
Ερωτήµατα για άτοµα που δεν εργάζονται  
 
 
Τα άτοµα που δεν εργάζονται θα ερωτηθούν αν λαµβάνουν κάποια σύνταξη και σε 
περίπτωση που λαµβάνουν, αν η σύνταξη αυτή είναι σύνταξη γήρατος ή άλλου είδους. 
(Ερωτήµατα 11 και 12). 
 
Όσα άτοµα δεν εργάζονται  και λαµβάνουν κάποια σύνταξη γήρατος θα ερωτηθούν για το 
έτος που άρχισαν να την λαµβάνουν καθώς και για το αν (την εποχή που άρχισαν να την 
εισπράττουν) αυτή ήταν πρόωρη. (Ερωτήµατα 13 και 14). 
 
Όσα άτοµα δεν εργάζονται  και λαµβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη (είτε γήρατος είτε 
άλλου είδους) θα ερωτηθούν για το λόγο που σταµάτησαν να εργάζονται, για το αν θα 
ήθελαν να έχουν εργαστεί περισσότερα χρόνια και για το αν είχαν µειώσει τις ώρες εργασίας 
ως µια πρώτη κίνηση για συνταξιοδότηση. (Ερωτήµατα 15, 16, 17 και 18). 
 



Τέλος, όσα άτοµα δεν εργάζονται  και δεν λαµβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη ή λαµβάνουν 
σύνταξη άλλου είδους (όχι γήρατος) θα ερωτηθούν αν προσπαθούν να κατοχυρώσουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα και για το αν σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται και µετά τη 
συνταξιοδότησή τους.  (Ερωτήµατα 19, 20 και 21). 
 
 
4. Αναλυτικές οδηγίες ανά ερώτηµα 
 
Ερώτηµα 1 (και Ερώτηµα 11). Λαµβάνετε κάποια σύνταξη; 
 
Το πρώτο ερώτηµα είναι «εισαγωγικό» και απλό: Εδώ ο ερευνώµενος θα απαντήσει – µε 
βάση τι δική του άποψη – αν λαµβάνει ή όχι κάποια σύνταξη. Η µοναδική «απαίτηση» για να 
θεωρηθεί κάποιο εισόδηµα «σύνταξη» είναι να πρόκειται για ένα τακτικό και περιοδικό 
εισόδηµα – όχι όµως µισθός. 
 
Επίσης, αν ένα άτοµο έχει δηλώσει στο κυρίως δελτίο ότι είναι συνταξιούχος, δηλαδή αν έχει 
δηλώσει ότι ο λόγος που σταµάτησε να εργάζεται στην τελευταία του εργασία είναι ότι πήρε 
πρόωρη σύνταξη ή ότι συνταξιοδοτήθηκε (Ερώτηµα 51 = 7 ή 8) ή αν δηλώνει ότι δεν αναζητά 
εργασία διότι βρίσκεται σε σύνταξη (Ερώτηµα 56 = 06) ή ότι θεωρεί τον εαυτό του κατά κύριο 
λόγο συνταξιούχο (Ερώτηµα 79 = 4) λογικά στο Ερώτηµα 1 (ή στο Ερώτηµα 11) πρέπει να 
απαντήσει µε ΝΑΙ. 
 
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η πληρωµή ενός εφάπαξ ποσού στο παρελθόν, δε σηµαίνει ότι ο 
ερευνώµενος λαµβάνει σήµερα σύνταξη. 
 
Επίσης επισηµαίνουµε ότι τα επόµενα δεν είναι σύνταξη 
 

• Επίδοµα ανεργίας 
• Οικογενειακό επίδοµα 
• Επίδοµα ασθενείας 
• Αποταµιεύσεις και ασφαλιστήρια συµβόλαια που δεν έχουν συνταξιοδοτικό 

χαρακτήρα 
 
 
Ερώτηµα 2 (και Ερώτηµα 12) . Θα σας αναφέρω ορισµένα είδη συντάξεων. Μπορείτε 
να µου πείτε ποια ή ποιες από αυτές τις συντάξεις λαµβάνετε; (∆εκτές πολλαπλές 
απαντήσεις) 
 
Σε αυτό το ερώτηµα ζητάµε από τον ερευνόµενο να δηλώσει όλα τα είδη συντάξεων που 
πιθανόν λαµβάνει.  
 
Σε περίπτωση που ο ερευνώµενος άρχισε να λαµβάνει ένα είδος σύνταξης (για παράδειγµα, 
αναπηρίας) η οποία µετά από µια ηλικία µετατράπηκε σε άλλου είδους (για παράδειγµα, 
γήρατος) θα πρέπει να δηλώσει µόνο την τρέχουσα σύνταξη. 
 
Κύρια/Επικουρική σύνταξη από δηµόσιο φορέα: Περιλαµβάνει όλα τα είδη συντάξεων 
που δίδονται από δηµόσιο φορέα (ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης– για παράδειγµα, ΙΚΑ, 
ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, κλπ) που δίδονται σε εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει κάποιο όριο 
ηλικίας και ηµέρες ασφάλισης. Επισηµαίνουµε ότι είναι αναλογικές προς το χρόνο 
προϋπηρεσίας, οπότε εδώ περιλαµβάνονται και συντάξεις που ο ερευνώµενος δικαιούται 
µετά από 20, 25 κλπ, χρόνια εργασίας. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οι 
επικουρικές συντάξεις. 
 
Πρόωρη λόγω παραίτησης. Είναι συντάξεις που δίδονται – σε ορισµένες περιπτώσεις – σε 
άτοµα που δεν έχουν συµπληρώσει τα απαιτούµενα χρόνια για κανονική συνταξιοδότηση και 
είναι κατά ανάλογο ποσό µειωµένες. 
 
ΕΚΑΣ. (Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων). Είναι ένα ποσό που δίδεται σε 
άτοµα που είναι συνταξιούχοι (όχι υποχρεωτικά λόγω της εργασίας τους) που τηρούν 



ορισµένες προϋποθέσεις (µεγαλύτεροι από µια ορισµένη ηλικία και µε εισόδηµα χαµηλότερο 
από κάποιο όριο) 
 
Σύνταξη υπερηλίκων. Είναι ένα ποσό που δίδεται σε άτοµα ανασφάλιστα ή σε άτοµα που 
δεν έχουν αρκετά ένσηµα για να πάρουν σύνταξη από οποιοδήποτε ταµείο και έχουν 
συµπληρώσει τα 65 έτη. 
 
 
Σύνταξη Εθνικής Αντίστασης. Σύνταξη που παρέχεται σε άτοµα λόγω της συµµετοχής τους 
στην Εθνική Αντίσταση. Εδώ θα απαντήσουν καταφατικά και τα άτοµα που λαµβάνουν αυτή 
τη σύνταξη λόγω της συµµετοχής ενός συγγενούς τους. 
 
Παράλληλη από ιδιωτικό φορέα (εργοδότη). Αυτές είναι συντάξεις, επιπρόσθετες των 
κύριων συντάξεων δηµοσίου φορέα, τις εισφορές για τις οποίες έχει πληρώσει αποκλειστικά ο 
εργοδότης. 
 
Ιδιωτική σύνταξη γήρατος. Συντάξεις που προέρχονται από ιδιωτικά συνταξιοδοτικά 
προγράµµατα που πληρώνονται  αποκλειστικά από τον ασφαλισµένο. ∆εν περιλαµβάνονται 
ασφάλειες ζωής που αποδίδουν κάποιο εφάπαξ ποσό στην ωρίµανσή τους ούτε 
µακροχρόνιες αποταµιεύσεις για επενδυτικούς λόγους. 
 
Επίδοµα πρόωρης αποχώρησης από την εργασία. Επίδοµα που καταβάλλεται περιοδικά 
σε άτοµα µεγάλης ηλικίας που αποσύρονται από την εργασία πριν την ηλικία 
συνταξιοδότησης λόγω µείωσης προσωπικού που οφείλεται στη λήψη οικονοµικών µέτρων. 
Το επίδοµα διακόπτεται στην ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης του ατόµου. 
 
Πρόωρη σύνταξη αγροτών. Επίδοµα που καταβάλλεται σε αγρότες ηλικίας 55 – 64 ετών 
που είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης και ασκούσαν γεωργικό επάγγελµα για 
τουλάχιστον 10 χρόνια. Το επίδοµα διακόπτεται στην ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης του 
ατόµου. 
 
Σύνταξη αναπηρίας. Καταβάλλεται σε άτοµα που είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ είτε δεν έχουν 
συµπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και είναι ανίκανα προς εργασία. Εδώ 
καταχωρούνται και οι παροχές τυφλών, κωφαλάλων, νοητικά καθυστερηµένων, βαριάς 
αναπηρίας, παραπληγικών, ακρωτηριασµένων, τετραπληγικών, εγκεφαλικά παράλυτων. 
 
Σύνταξη χηρείας, ορφανών, θυµάτων πολέµου. Καταβάλλονται σε άτοµα που δεν έχουν 
συµπληρώσει τη  νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης αλλά έχουν χάσει το/τη σύζυγό τους ή στενό 
συγγενή που τους εξασφάλιζε τα προς το ζην.   
 
Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας. Χορηγείται σε µητέρες µε τέσσερα τουλάχιστον 
παιδιά, κάτω πό κάποιες προϋποθέσεις (παιδιά άνω των 23 ετών, διαµένουν µόνιµα Ελλάδα, 
κλπ). 
 
Όσοι απαντήσουν ότι λαµβάνουν κάποια από τις συντάξεις των περιπτώσεων 1 – 7 θα 
συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 3 (αντίστοιχα, µε το Ερώτηµα 13). Όσοι απαντήσουν µόνο µε 
κάποια από τις περιπτώσεις 8 – 14 θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 5 (αντίστοιχα, µε το 
Ερώτηµα 15). 
 
Ερώτηµα 3 (και Ερώτηµα 13): Ποιο έτος αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη; 
 
Θα γραφεί το έτος που άρχισε να λαµβάνει τη σύνταξη και σε περίπτωση που λαµβάνει 
περισσότερες από µια, το έτος που άρχισε να λαµβάνει τη πρώτη από αυτές 
 
Ερώτηµα 4 (και Ερώτηµα 14): Όταν αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη, ήταν 
πρόωρη σύνταξη; 
 
Στις πρόωρες συντάξεις περιλαµβάνονται περιπτώσεις όπως: 
 



• Πρόωρη σύνταξη επειδή ο εργαζόµενος είχε πολλά χρόνια εργασίας και τα ένσηµα 
που είχε συγκεντρώσει του επέτρεψαν να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα από την 
κανονική ηλικία 

 
• Πρόωρη σύνταξη αγροτών 

 
• Σύνταξη αναπηρίας 

 
• Επίδοµα πρόωρης αποχώρησης από την εργασία 

 
 
Επισηµαίνουµε ότι για να θεωρηθεί µια σύνταξη πρόωρη, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
ισχύοντα για κάθε συγκεκριµένο επάγγελµα, φύλο, κλπ. Για παράδειγµα, αν σε ένα 
συγκεκριµένο επάγγελµα (π.χ, αστυνοµικοί) έχουν όλοι οι εργαζόµενοι δικαίωµα σύνταξης σε 
ηλικία µικρότερη από τη συνήθη στα άλλα επαγγέλµατα, τότε αυτή δε πρέπει να θεωρηθεί 
πρόωρη. 
 
Επίσης, πρέπει να επισηµάνουµε ότι το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στο παρελθόν: 
ερευνώµενος µπορεί τώρα να λαµβάνει κανονική  σύνταξη γήρατος, αλλά την εποχή που 
συνταξιοδοτήθηκε η σύνταξή του να ήταν πρόωρη - για παράδειγµα,   Πρόωρη σύνταξη 
αναπηρίας   
 
 
Ερώτηµα 5. Για ποιο λόγο συνεχίζετε να εργάζεστε παρότι λαµβάνετε 
σύνταξη; 
 
Το ερώτηµα αυτό έχει στόχο να εντοπίσει τον κύριο λόγο για τον οποίο ο ερευνώµενος 
εξακολουθεί να εργάζεται παρόλο που λαµβάνει κάποια σύνταξη. Αν ο ερευνώµενος δεν 
µπορεί να αποφασίσει αν ο κυριότερος λόγος είναι η εξασφάλιση υψηλότερης σύνταξης ή η 
στήριξη του τρέχοντος εισοδήµατος, θα χρησιµοποιήσει τον κωδικό 3. Ο κωδικός 4 θα 
χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση που ο κύριος λόγος που το άτοµο εξακολουθεί να εργάζεται 
δεν είναι οικονοµικός (για παράδειγµα, σε περιπτώσεις που ο ερευνώµενος απαντήσει «δε 
µου αρέσει η ιδέα να µένω στο σπίτι» ή «δε µπορώ να βρω ποιος θα αναλάβει την επιχείρησή 
µου όταν φύγω», κλπ» 
 
 
Ερώτηµα 6: Πότε σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε;  
 
Σε αυτό το ερώτηµα θέλουµε να µάθουµε το χρονικό «διάστηµα» µέσα στο οποίο ο 
ερευνώµενος υπολογίζει να σταµατήσει να εργάζεται. Για παράδειγµα, αν ο ερευνώµενος 
γνωρίζει ότι θα σταµατήσει  να εργάζεται σε 4 χρόνια, θα απαντήσει µε τον κωδικό 3. Αν ο 
ερευνώµενος δώσει µια απάντηση όπως «δε γνωρίζω, θα συνεχίσω για όσα χρόνια µπορώ», 
τότε θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο κωδικός 5. 
 
 
Ερώτηµα 7. Μήπως έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας, σαν µια 
πρώτη κίνηση προς συνταξιοδότηση; 
 
Σε αυτό το ερώτηµα ο ερευνώµενος θα µας δηλώσει αν έχει επιλέξει να µειώσει τις ώρες 
εργασίας του, σαν ένα πρώτο βήµα προς συνταξιοδότηση. Επισηµαίνουµε ότι αν ο 
ερευνώµενος εργάζεται σε µερική απασχόληση επειδή δεν µπορεί να βρει πλήρη, θα πρέπει 
να απαντήσει µε ΟΧΙ στο Ερώτηµα 7. 
 
 
Στο σηµείο αυτό, η συνέντευξη ολοκληρώνεται για τα άτοµα που έχουν απαντήσει έστω και µε 
έναν από τους κωδικούς 1 – 7 στο Ερώτηµα 2 (δηλαδή, για τα άτοµα που λαµβάνουν 
σύνταξη γήρατος). Τα υπόλοιπα άτοµα συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 8. 
 
 



Ερώτηµα 8. Με ποιο τρόπο προσπαθείτε να κατοχυρώστε 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα; (∆εκτές πολλαπλές απαντήσεις) 
 
Με αυτό το ερώτηµα θέλουµε να µάθουµε τον τρόπο µε τον οποίο ο ερευνώµενος (ο οποίος 
είναι εργαζόµενος) προσπαθεί να κατοχυρώσει δικαίωµα σύνταξης γήρατος. Επισηµαίνουµε 
ότι είναι δεκτές πολλαπλές απαντήσεις – για παράδειγµα, αν ένα άτοµο αποδίδει εισφορές 
στο ΙΚΑ, και έχει και ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό συµβόλαιο, θα απαντήσει µε ΝΑΙ στους 
κωδικούς 1 και 3. Τα άτοµα που θα απαντήσουν µε ΝΑΙ σε έναν κωδικό θα συνεχίσουν µε το 
Ερώτηµα 9 ενώ τα υπόλοιπα θα ολοκληρώσουν τη συνέντευξη. 
 
Ερώτηµα 9: Σχεδιάζετε να συνεχίσετε να εργάζεστε και αφότου 
αρχίσετε να λαµβάνετε σύνταξη γήρατος; 
 
Το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στα µελλοντικά σχέδια του ερευνώµενου, και συγκεκριµένα στο 
αν σχεδιάζει να συνεχίσει να εργάζεται και µετά τη στιγµή που θα αρχίσει να λαµβάνει 
σύνταξη γήρατος. Αν το άτοµο απαντήσει πως θα συνεχίσει να εργάζεται θα συνεχίσει µε το 
Ερώτηµα 10, διαφορετικά θα ολοκληρώσει τη συνέντευξη. 
 
 
Ερώτηµα 10: Για ποιο λόγο θα συνεχίσετε να εργάζεστε και αφότου 
αρχίσετε να λαµβάνετε σύνταξη γήρατος; 
 
Το Ερώτηµα αυτό είναι παρόµοιο µε το Ερώτηµα 5. Αν ο ερευνώµενος έχει πολλούς λόγους 
για τους οποίους θα συνεχίσει να εργάζεται, θα πρέπει να δηλώσει αυτόν που θεωρεί 
κυριότερο. 
 

Τα Ερωτήµατα 11 – 21 απευθύνονται µόνο σε άτοµα που δεν εργάζονται. 
 

Τα Ερωτήµατα 11 – 14 είναι όµοια µε τα Ερωτήµατα 1 – 4 και ισχύουν και για αυτά οι ίδιες 
οδηγίες. 

 
 
Ερώτηµα 15: Για ποιο κυρίως λόγο σταµατήσατε να εργάζεστε;  
 
Με το Ερώτηµα αυτό µας ενδιαφέρει να µάθουµε τον κύριο λόγο για τον οποίο ο ερευνώµενος 
σταµάτησε να εργάζεται. Στο ερώτηµα αυτό χρησιµοποιούνται οι εξής κωδικοί: 
 
Κωδικός 1: Του προτάθηκαν συµφέροντες οικονοµικοί όροι. Ο κωδικός αυτός θα 
χρησιµοποιηθεί για παράδειγµα σε περιπτώσεις που ο εργοδότης προσέφερε ένα ποσό για 
να δεχτεί ο εργαζόµενος να παραιτηθεί (ή να συνταξιοδοτηθεί). Περιλαµβάνονται επίσης οι 
περιπτώσεις που ο ερευνώµενος προτίµησε να βγει στη σύνταξη επειδή φοβόταν ότι στο 
µέλλον θα έβγαινε στη σύνταξη µε δυσµενέστερους όρους. 
 
Κωδικός 2: Έχασε την εργασία του και δε µπόρεσε να βρει άλλη. Αυτός ο κωδικός 
καλύπτει τις περιπτώσεις απώλειας της εργασίας (λόγω απόλυσης, κλείσιµου της 
επιχείρησης, κλπ) χωρίς να υπάρξει δυνατότητα εύρεσης άλλης εργασίας 
 
Κωδικός 3: Έφτασε την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης. Αυτός ο κωδικός θα 
χρησιµοποιηθεί όταν ο ερευνώµενος είναι σε σύνταξη και σταµάτησε να εργάζεται επειδή δεν 
υπήρχε δυνατότητα να συνεχίσει λόγω ορίου ηλικίας’ 
 
Κωδικός 4: Κατοχύρωσε δικαίωµα σύνταξης και προτίµησε να σταµατήσει να 
δουλεύει. Αυτός ο κωδικός καλύπτει περιπτώσεις που ο ερευνώµενος, αν και θα µπορούσε 
να συνεχίσει να εργάζεται, προτίµησε να βγει στη σύνταξη. 
 
Κωδικός 5: Άλλοι, σχετικοί µε την εργασία λόγοι. Αυτός ο κωδικός περιλαµβάνει άλλους, 
σχετικούς µε την εργασία λόγους που οδήγησαν τον ερευνώµενο στην απόφαση να 
σταµατήσει να εργάζεται – για παράδειγµα, επικίνδυνη ή ανθυγιεινή εργασία, κακές σχέσεις 
µε τον εργοδότη. 
 



Κωδικός 6: Λογω προβληµάτων υγείας/ανικανότητας για εργασία. Θα χρησιµοποιηθεί 
στις περιπτώσεις που ο ερευνώµενος σταµάτησε να εργάζεται λόγω προβληµάτων υγείας 
 
Κωδικός 7. Οικογενειακοί λόγοι/υποχρέωση φροντίδας άλλων ατόµων. Θα 
χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνώµενος σταµάτησε να εργάζεται επειδή έπρεπε 
να φροντίσει ανήλικα παιδιά ή άλλα εξαρτώµενα άτοµα. 
 
Επισηµαίνουµε τα εξής: 
 

• Αν ο ερευνώµενος σταµάτησε για διάφορους λόγους και δεν µπορεί να 
αποφασίσει ποιος είναι ο σηµαντικότερος, να γραφεί ο πρώτος στη λίστα των 
απαντήσεων. 

 
• Η απάντηση «επειδή βγήκα σε πρόωρη σύνταξη» δεν είναι δεκτή. Ο 
ερευνώµενος θα πρέπει να δηλώσει για ποιο λόγο αποφάσισε να βγει σε πρόωρη 
σύνταξη και να σταµατήσει να εργάζεται. 

 
• Θα πρέπει να δοθεί προσοχή να µην υπάρχουν «αντιφάσεις» µεταξύ της 
απάντησης του ερευνώµενου στο Ερώτηµα 51 του κυρίως δελτίου (Για ποιο λόγο 
σταµατήσατε να εργάζεστε στην τελευταία σας εργασία) και στην απάντηση που 
δίδεται σε αυτό το ερώτηµα. 

 
 
Ερώτηµα 16: Θα θέλατε να είχατε εργαστεί περισσότερα χρόνια;  
 
Στο ερώτηµα αυτό µας ενδιαφέρει η επιθυµία του ερευνώµενου, τη στιγµή που σταµάτησε να 
εργάζεται. Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει το τι ήθελε και όχι το αν ήταν δυνατόν ή όχι να 
παραµείνει στην εργασία του. Για παράδειγµα, µια απάντηση όπως «θα ήθελα να συνεχίσω 
να εργάζοµαι αλλά µόνο σε µια καλύτερη εργασία» θα πρέπει να κωδικογραφηθεί µε 1 (ΝΑΙ). 
 
Ερώτηµα 17. Την εποχή που εργαζόσαστε, µήπως είχατε µειώσει 
τις ώρες εργασίας σας, σαν µια πρώτη κίνηση προς 
συνταξιοδότηση; 
 

Το ερώτηµα αυτό είναι παρόµοιο µε το Ερώτηµα 7. Τα άτοµα που θα απαντήσουν καταφατικά 
θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 18. Από τα υπόλοιπα άτοµα, όσα λαµβάνουν σύνταξη γήρατος 
θα ολοκληρώσουν τη συνέντευξη, ενώ τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 19. 
 
 
Ερώτηµα 18. Τις µειώσατε πριν ή µετά από τη στιγµή που 
αρχίσατε να λαµβάνετε σύνταξη; 
 

Στο ερώτηµα αυτό ο ερευνώµενος θα δηλώσει απλώς το πότε µείωσε τις ώρες εργασίας.  
 
 
Τα ερωτήµατα 19 – 21 είναι όµοια µε τα ερωτήµατα 8 – 10 και 

ισχύουν και για αυτά οι ίδιες οδηγίες 
 


