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

 
 
 

 
Στόχοι  της  έρευνας  

 
Οι βασικοί στόχοι της ad-hoc έρευνας για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη 
είναι : 
 

• Να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η µετάβαση των ερευνόµενων από την 
αγορά εργασίας στη συνταξιοδότητση 

 
• Να προσδιορίσει τους παράγοντες που οδηγούν τους ερευνόµενους να εξέλθουν από 
την αγορά εργασίας 

 
• Να προσδιορίσει τους παράγοντες που θα οδηγούσαν τους ερευνόµενους να 
αναβάλουν την έξοδό τους από την αγορά εργασίας. 

 
 
 

Άτοµα που καλύπτει η έρευνα 
 
Τα ερωτήµατα της έρευνας απευθύνονται σε άτοµα ηλικίας 50 έως και 69 ετών. Αυτό σηµαίνει 
ότι θα ερευνηθούν όλα τα άτοµα που έχουν γεννηθεί από το 1937 έως και το 1955, 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία (µήνα και ηµέρα) γέννησης. 
 
Επίσης, θα ερευνηθούν τα άτοµα που έχουν γεννηθεί το 1936 µετά την εβδοµάδα αναφοράς 
(αυτά θεωρούµε ότι δεν έχουν «κλείσει» τα 70 την εβδοµάδα αναφοράς)  καθώς και τα άτοµα 
που έχουν γεννηθεί το 1956 πριν την εβδοµάδα αναφοράς (αυτά θεωρούµε ότι έχουν 
«κλείσει» τα 50 την εβδοµάδα αναφοράς). 
 
 
 
 
Περιγραφή  των  ερωτηµάτων  και  οδηγίες  για  τη  συµπλήρωσή  τους  
 
Το πρώτο που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι το ad-hoc ερωτηµατολόγιο της ΕΕ∆ του 
2006 είναι ατοµικό: συµπληρώνουµε 1 ερωτηµατολόγιο για κάθε άτοµο που πρέπει να 
ερευνηθεί. 
 
 
 
Στην αρχή του ad-hoc ερωτηµατολογίου υπάρχει το ΦΙΛΤΡΟ 1. Αυτό το φίλτρο δεν είναι 
ερώτηµα που απευθύνουµε στον ερευνόµενο, αλλα µας βοηθά να ακολουθήσουµε τη σωστή 
«ροή» ερωτηµάτων ανάλογα µε την κατάστασή απασχόλησης του ερευνόµενου. 
 
Συγκεκριµένα, αν ο ερευνόµενος εργάζεται θα συνεχίσουµε µε το ερώτηµα 96, διαφορετικά θα 
συνεχίσουµε µε το ΦΙΛΤΡΟ 2.  
 
 
 
 
 
 



Συνοπτική περιγραφή των ερωτηµάτων που θα απευθύνουµε σε 
εργαζόµενους. 

 

 
 
Αναλυτική  περιγραφή  των  ερωτηµάτων  96 – 107 
 
96. Λαµβάνετε κάποια σύνταξη; 
 

Ναι λαµβάνω σύνταξη ....................................................................................�  1 → 97 

Όχι δεν λαµβάνω σύνταξη...............................................................................�  2 → 99 
 
 
Στο Ερώτηµα 96 θα ζητήσουµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος, παρόλο που εργάζεται 
λαµβάνει (εισπράτει) κάποια σύνταξη. Αν λαµβάνει, θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 97, 
διαφορετικά θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 99. 
 
 
 
97. Πως αποκτήσατε δικαίωµα σύνταξης; 
 

Εργάστηκα και κατοχύρωσα δικαίωµα σύνταξης γήρατος..............................�  1 → 98 

Λαµβάνω πρόωρη σύνταξη γήρατος...............................................................�  2 → 98 

Λαµβάνω σύνταξη λόγω χηρείας.....................................................................�  3→ 99 

Λαµβάνω σύνταξη αναπηρίας.........................................................................�  4 → 99 

Λαµβάνω πρόωρη σύνταξη λόγω ανικανότητας προς εργασία......................�  5 → 99 

Λαµβάνω πρόωρη σύνταξη λόγω εργασιακών ρυθµίσεων.............................�  6 → 99 

∆εν απάντησε..................................................................................................�  7 → 99 
 
Στο Ερώτηµα 97 θα ζητήσουµε να µάθουµε, τον τρόπο µε τον οποίο κατοχύρωσε το δικαίωµα 
σύνταξης ο ερευνόµενος.  
 

Με τα ερωτήµατα 96 – 107 επιθυµούµε να µάθουµε τα εξής για τους ερευνόµενους ηλικίας 
50 – 69 ετών που είναι εργαζόµενοι 

 
Α) Αν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος (δηλάδή, σύνταξη που κατοχύρωσαν από την εργασία 
τους, λόγω της ηλικίας τους). Σε περίπτωση που λαµβάνουν, θα ζητήσουµε να µάθουµε την 
ηλικία που άρχισαν να την εισπράτουν. 
 
Β) Σε περίπτωση που δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος, θα ζητήσουµε να µάθουµε αν έχουν 
τυχόν κατοχυρώσει δικαίωµα σύνταξης (και πάλι, από την εργασία τους). 
 
Γ) Αν ο ερευνόµενος λαµβάνει σύνταξη ή αν έχει κατοχυρώσει ένα τέτοιο δικαίωµα, θα 
ζητήσουµε να µάθουµε για ποιο λόγο συνεχίζουν να εργάζονται. 
 
∆) Πόσα χρόνια εργάζονται στη ζωή τους συνολικά, και την ηλικία στην οποία σκοπεύουν να 
σταµατήσουν να εργάζονται. 
 
Ε) Αν έχουν επιλέξει να δουλεύουν σε µερική απασχόληση (ή σκοπεύουν να εργαστούν σε 
µερική απασχόληση) σαν ένα «ενδιάµεσο» στάδιο πριν βγουν σε σύνταξη. 
 
ΣΤ) Αν κάποιοι παράγοντες θα συνέβαλαν στο να συνεχίσουν να εργάζονται περισσότερα 
χρόνια 
 



Οι πρώτοι δύο κωδικοί, αναφέρονται στις δύο µορφές «κλασικής» σύνταξης λόγω εργασίας. 
Ο κωδικός 1 θα τεθεί όταν ο ερευνόµενος συµπλήρωσε τα προβλεπόµενα συντάξιµα χρόνια 
(ή ένσηµα) ενώ ο κωδικός 2 θα τεθεί όταν ο ερευνόµενος λαµβάνει πρόωρη σύνταξη γήρατος. 
 
Οι άλλοι κωδικοί χρησιµοποιούνται σε άλλες µορφές συντάξεων και συγκεκριµένα: 
 
Ο κωδικός 3 όταν πρόκειται για σύνταξη χηρείας. 
Ο κωδικός 4 όταν πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας. 
Ο κωδικός 5 όταν πρόκειται για πρόωρη σύνταξη λόγω ανικανότητας προς εργασία. 
Ο κωδικός 6 όταν πρόκειται για πρόωση σύνταξη λόγω εργασιακών ρυθµίσεων (π.χ. 
προγράµµατα εθελουσίας εξόδου) 
 
 
Στη συνέχεια, θα ζητήσουµε να µάθουµε από τα άτοµα που λαµβάνουν σύνταξη γήρατος 
(Κωδικοί 1 ή 2) την ηλικία κατά την οποία άρχισαν να εισπράτουν αυτή τη σύνταξη (Ερώτηµα 
98). Τα υπόλοιπα άτοµα (Κωδικοί 3 – 7) θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 99. 
 
98. Σε ποια ηλικία αρχίσατε να λαµβάνετε τη σύνταξή σας;  
 
Ηλικία την εποχή που άρχισε να λαµβάνει σύνταξη...................................__ → 100 

 
Στο ερώτηµα αυτό θα συµπληρώσουµε την ηλικία συνταξιοδότησης του ερευνόµενου: 
δηλαδή την ηλικία που είχε όταν άρχισε να λαµβάνει τη σύνταξη. 
 
99. Μήπως έχετε κατοχυρώσει δικαίωµα να εισπράτετε σύνταξη γήρατος (έστω και 
µειωµένη); 

Ναι ................................................................................................................�  1 → 100 

Όχι ................................................................................................................�  2 → 101 
 
Με το ερώτηµα αυτό θα µάθουµε αν ο ερευνόµενος έχει κατοχυρώσει δικαίωµα να εισπράττει 
σύνταξη. (Με άλλα λόγια, αν έχει το δικαίωµα, αν ήθελε, να αρχίσει να εισπράττει σύνταξη 
γήρατος.) Επισηµαίνουµε ότι το ερώτηµα αυτό το απευθύνουµε και σε άτοµα που λαµβάνουν 
κάποιο άλλο είδος σύνταξης, (όπως χηρείας κλπ), και αναφέρεται αποκλειστικά σε δικαίωµα 
σύνταξης λόγω εργασίας. 
 
100. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο που εξακολουθείτε να εργάζεστε; 
 

Για να στηρίξω το οικογενειακό/προσωπικό µου εισόδηµα......................................�  1 

Για να εξασφαλίσω υψηλότερη σύνταξη όταν σταµατήσω να εργαζοµαι.................�  2 

Άλλο..........................................................................................................................�  3 
 
Το ερώτηµα αυτό απευθύνεται σε άτοµα που είτε λαµβάνουν ήδη σύνταξη (λόγω εργασίας) 
είτε έχουν κατοχυρώσει αυτό το δικαίωµα. Μας ενδιαφέρει το βασικό κίνητρο: ∆ηλαδή ο 
κύριως λόγος είναι να στηρίξει το τρέχον εισόδηµά του (κωδικός 1)  ή το µελλοντικό (Κωδικός 
2) ή κάποιος άλλος (Κωδικός 3). Αν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να προσδιορίσει ποιο είναι το 
βασικό κίνητρο, να τεθεί ο κωδικός 1 (το πρώτο στη σειρά). 
 
101. Πόσα χρόνια εργάζεστε συνολικά στη διάρκεια της ζωής σας; . 
 
Χρόνια που εργάζεται συνολικά ο ερευνόµενος....................................................__ 

 
Στο ερώτηµα αυτό θα γραφούν τα χρόνια που έχει εργαστεί συνολικά στη ζωή του ο 
ερευνόµενος. Θέλει προσοχή, ώστε η απάντηση να συµφωνεί µε την ηλικία του 
ερευνόµενου και µε τη χρονολογία που άρχισε να δουλεύει. Για παράδειγµα, αν ο 
ερευνόµενος είναι 52 ετών, δεν µπορεί να εργάστηκε συνολικά 48 χρόνια. Ή, αν άρχισε 
να δουλεύει στην τρέχουσα εργασία του το 1980 (δηλαδή πριν 25 χρόνια) δεν µπορεί να 
έχει εργαστεί συνολικά 22 χρόνια. 
 



 
Αν ο ερευνόµενος είχε µια δουλειά, αλλά απουσίαζε λόγω άδειας µητρότητας, 
τραυµατισµού ή ασθένειας, ή αν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε για τεχνικούς λόγους, η 
περίοδος απουσίας θα πρέπει να περιληφθεί στα χρόνια εργασίας. 
 
Είναι ευνόητο ότι αν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να θυµηθεί ακριβώς, θα σηµειωθούν τα 
χρόνια κατά προσέγγιση. 
 
Ευκαιριακές εργασίες (για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια των σπουδών) δεν θα πρέπει 
να περιληφθούν στα χρόνια εργασίας 
 
 
102. Σε ποια ηλικία σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε; 

 
Ηλικία που σχεδιάζει να σταµατήσει να εργάζεται.................................................__ 

∆εν γνωρίζει ακριβώς αλλά πριν τα 60.....................................................................�  1 

∆εν γνωρίζει ακριβώς αλλά µεταξύ 60 και 64 ετών...................................................�  2 
∆εν γνωρίζει ακριβώς αλλά από τα 65 και µετά/θα δουλεύει για όσα χρόνια είναι 

δυνατόν.....................................................................................................................�  3 

∆εν µπορεί καθόλου  να το προσδιορίσει.................................................................�  4 

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  6 
 
Με αυτό το ερώτηµα θέλουµε να µάθουµε την ηλικία που σχεδιάζει να σταµατήσει να 
εργάζεται ο ερευνόµενος. Αν γνωρίζει ακριβώς την ηλικία, θα τη συµπληρώσουµε στο διθέσιο 
κτένι. Αν δεν τη γνωρίζει ακριβώς, αλλά µπορεί να προσδιορίσει αν θα είναι πριν τα 60, από 
60 – 64, ή µετά τα 65, θα σηµειώσουµε έναν από τους κωδικούς 1, 2, ή 3. Ο κωδικός 4 θα 
χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση που δεν µπορεί να προσδιορίσει καθόλου την ηλικία που θα 
σταµατήσει να εργάζεται. 
 
103. Μήπως έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας, σαν µια πρώτη κίνηση προς 
συνταξιοδότηση; 

 

Ναι.................................................................................................................�  1 → 105 

Όχι.................................................................................................................�  2 → 104 

∆εν απάντησε................................................................................................�  3 → 104 
 
Σε αυτό το ερώτηµα ο ερευνόµενος θα µας δηλώσει αν έχει επιλέξει να µειώσει τις ώρες 
εργασίας του, σαν ένα πρώτο βήµα προς συνταξιοδότηση. Επισηµαίνουµε ότι αν ο 
ερευνόµενος εργάζεται σε µερική απασχόληση επειδή δεν µπορεί να βρει πλήρη, θα πρέπει 
να απαντήσει µε ΟΧΙ στο Ερώτηµα 103. Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ΝΑΙ θα συνεχίσουµε µε 
το Ερώτηµα 105, διαφορετικά θα του θέσουµε το Ερώτηµα 104. 
 
104. Μήπως σχεδιάζετε να µειώσετε τις ώρες εργασίας σας, σαν µια πρώτη κίνηση 
προς συνταξιοδότηση, µέσα στα επόµενα 5 χρόνια; 

 

Ναι ...........................................................................................................................�  1 

Όχι............................................................................................................................�  2 
∆εν γνωρίζω τις κινήσεις που θα κάνω τα επόµενα 5 χρόνια (ή αυτές δεν έχουν σχέση 

µε την συνταξιοδότησή µου)....................................................................................�  3 
 
Το Ερώτηµα 104 είναι παρόµοιο µε το Ερώτηµα 103, µε τη διαφορά ότι αναφέρεται στα 
σχέδια του ερευνόµενου µέσα στα επόµενα 5 χρόνια. 
 
 



Τα επόµενα 3 ερωτήµατα είναι παρόµοια. Με αυτά θέλουµε να µάθουµε αν ορισµένοι 
παράγοντες θα συνέβαλαν να παραµείνει ο ερευνόµενος στην αγορά εργασίας (να συνεχίσει 
να εργάζεται) για περισσότερα χρόνια. 
 
Επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει να θέσουµε 1 ακόµα και αν ο παράγοντας θα συνέβαλε σε 
κάποιο µόνο βαθµό να παραµείνει στην αγορά εργασίας. 
 
105. Αν είχατε περισσότερο ευέλικτο ωράριο εργασίας θα αποφασίζατε  να εργαστείτε 
περισσότερα χρόνια; 

 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
Στο ευέλικτο ωράριο εργασίας περιλαµβάνουµε και τις περιπτώσεις µειωµένου ωραρίου  
και εργασίας στο σπίτι. 
 
106. Αν είχατε περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώστε τα προσόντα σας ή να 
αποκτήσετε νέες γνώσεις θα αποφασίζατε να εργαστείτε περισσότερα χρόνια; 
 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
107. Αν υπήρχαν υγιεινότερες ή ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, θα αποφασίζατε να 
εργαστείτε περισσότερα χρόνια; 
 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
Με το Ερώτηµα 107 ολοκληρώνεται η έρευνα για τα άτοµα που εργάζονται: Τα άτοµα που 
εργάζονται δεν απαντούν στα επόµενα ερωτήµατα. 
 
Τα επόµενα ερωτήµατα (Ερώτηµα 108 – Ερώτηµα 121) θα τα απευθύνουµε, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις σε άτοµα ηλικίας 50 έως και 69.  
 
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 
 
Α) Ο ερευνόµενος να έχει εργαστεί στο παρελθόν (δηλαδή να έχει απαντήσει µε τον κωδικό 1 
στο Ερώτηµα 49) 
 
ΚΑΙ 
 
Β) Την εποχή που εργάστηκε τελευταία φορά, να ήταν τουλάχιστον 50 ετών 
 
Το έτος που εργάστηκε τελευταία φορά το έχουµε καταγράψει στο Ερώτηµα 50 του δελτίου 
της έρευνας. Το έτος γέννησης του ερευνόµενου το έχουµε καταγράψει στο πρώτο µέρος του 
δελτίου, στη στήλη 8. 
 
Εποµένως, για να θέσουµε τα ερωτήµατα 108 – 121 σε έναν ερευνόµενο που έχει εργαστεί 
στο παρελθόν, θα πρέπει: ΕΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ > 49 
 
 

Αναλυτική  περιγραφή  των  ερωτηµάτων  108 – 121 
 
 
108. Πόσα χρόνια έχετε δουλέψει συνολικά στη ζωή σας; 

 
Χρόνια που εργάστηκε  συνολικά ο ερευνόµενος.....................................__ 

 
Στο ερώτηµα αυτό θα γραφούν τα χρόνια που έχει εργαστεί συνολικά στη ζωή του ο 
ερευνόµενος. Θέλει προσοχή, ώστε η απάντηση να συµφωνεί µε την ηλικία του 
ερευνόµενου και µε τη χρονολογία που σταµάτησε να δουλεύει. Για παράδειγµα, αν ο 
ερευνόµενος είναι 52 ετών, δεν µπορεί να εργάστηκε συνολικά 48 χρόνια. Ή, αν 
σταµατησε να δουλεύει 40 ετών, δεν µπορεί να έχει εργαστεί συνολικά 35 χρόνια. 



 
Αν ο ερευνόµενος είχε µια δουλειά, αλλά απουσίαζε λόγω άδειας µητρότητας, 
τραυµατισµού ή ασθένειας, ή αν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε για τεχνικούς λόγους, η 
περίοδος απουσίας θα πρέπει να περιληφθεί στα χρόνια εργασίας. 
 
Είναι ευνόητο ότι αν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να θυµηθεί ακριβώς, θα σηµειωθούν τα 
χρόνια κατά προσέγγιση. 
 
Ευκαιριακές εργασίες (για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια των σπουδών) δεν θα πρέπει 
να περιληφθούν στα χρόνια εργασίας 
 
 
109. Ποια ήταν η κατάστασή σας αµέσως µόλις σταµατήσατε την τελευταία σας 
εργασία; 
 

Πήρε κανονική ή πρόωρη συνταξη...............................................................�  1 → 110  

Πήρε σύνταξη ή επίδοµα λόγω  αναπηρίας..................................................�  2 → 111 

Πήρε πρόωρη σύνταξη λόγω προβληµάτων υγείας......................................�  3 → 111 

Πήρε πρόωρη σύνταξη λόγω µέτρων στην αγορά εργασίας.........................�  4 → 111 

Ήταν άνεργος................................................................................................�  5 → 111 

Είχε ανικανότητα για εργασία (χωρίς κάποια σύνταξη ή επίδοµα)................�  6 → 111 

Άλλο..............................................................................................................�  7 → 111 
 
 
Το Ερώτηµα 109 αναφέρεται στην κατάσταση του ερευνόµενου, την εποχή που σταµάτησε να 
δουλεύει (δηλαδή την εποχή που έχει δηλώσει στο Ερώτηµα 50 του δελτίου της ΕΕ∆).  
 
Όπως είναι ευνόητο, η κατάσταση αυτή δεν είναι υποχρεωτικά όµοια µε την παρούσα 
κατάσταση του ερευνόµενου: για παράδειγµα, µπορεί την εποχή που εργάστηκε για τελευταία 
φορά να έψαξε για ένα διάστηµα να βρεί εργασία, ενώ τώρα να είναι νοικοκυρά. 
 
Ανάλογα µε την απάντηση του ερευνόµενου, θα συµπληρώσουµε έναν από τους κωδικούς 1 
– 7. Επισηµαίνουµε ότι ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση που ο ερευνόµενος 
βγήκε σε σύνταξη (κανονική ή πρόωρη) στην οποία κατοχύρωσε δικαίωµα λόγω της εργασίας 
του. 
 
Τα άτοµα που θα απαντήσουν µε τον κωδικό 1 θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 110 ενώ τα 
υπόλοιπα µε το Ερώτηµα 111. 
  
110. Ποιος ο κύριος λόγος που βγήκατε στη σύνταξη; 
 

Έφτασε την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης...................................................�  1  
Κατοχύρωσε δικαίωµα σύνταξης και προτίµησε να σταµατήσει να 

δουλεύει....................................................................................................................�  2 

Έχασε τη δουλειά του...............................................................................................�  3  

Λόγω προβληµάτων υγείας......................................................................................�  4  

Είχε τη φροντίδα άλλων ατόµων...............................................................................�  5 

Προβλήµατα στην εργασία........................................................................................�  6 

Του προτάθηκαν συµφέροντες οικονοµικοί όροι......................................................�  7 

Άλλος λόγος..............................................................................................................�  8 

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  9 
 
Στο Ερώτηµα 110 θα ζητήσουµε τον κύριο λόγο για τον οποίο ο ερευνόµενος αποφάσισε να 
βγει σε σύνταξη. 
 



Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που δεν είχε πλέον (λόγω νοµοθεσίας) να 
παραµείνει άλλο στην εργασία του.  
 
Σε ότι αφορά τους άλλους κωδικούς, επισηµαίνουµε ότι σε κάθε περίπτωση ο ερευνόµενος θα 
πρέπει να είχε κατοχυρώσει το δικαίωµα σε σύνταξη γήρατος, να είχε τη δυνατότητα να 
συνεχίσει να εργάζεται αλλά για κάποιο λόγο (ασθένεια, απόλυση, κλπ) να επέλεξε να βγει σε 
σύνταξη. 
 
 
111. Σήµερα, λαµβάνετε σύνταξη; 
 

Λαµβάνει κανονική ή πρόωρη συνταξη.........................................................�  1 → 112  

Λαµβάνει σύνταξη ή επίδοµα λόγω  αναπηρίας............................................�  2 → 113 

Λαµβάνει πρόωρη σύνταξη λόγω προβληµάτων υγείας...............................�  3 → 113 

Λαµβάνει πρόωρη σύνταξη λόγω µέτρων στην αγορά εργασίας..................�  4 → 113 

Είναι άνεργος................................................................................................�  5 → 113 

Έχει ανικανότητα για εργασία (χωρίς κάποια σύνταξη ή επίδοµα)...............�  6 → 113 

Άλλο..............................................................................................................�  7 → 113 
 
Το Ερώτηµα 111 είναι παρόµοιο µε το Ερώτηµα 109, µε τη διαφορά ότι αναφέρεται στην 
τρέχουσα κατάσταση του εργαζόµενου. Αν ο ερευνόµενος µας δηλώσει ότι λαµβάνει κανονική 
ή πρόωρη σύνταξη θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 112, διαφορετικά θα συνεχίσουµε µε το 
Ερώτηµα 113. 
 
112 . Σε ποια ηλικία αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη;  
 
Ηλικία την εποχή που άρχισε να λαµβάνει σύνταξη...................................__ → 114 

 
Στο ερώτηµα αυτό θα συµπληρώσουµε την ηλικία συνταξιοδότησης του ερευνόµενου: 
δηλαδή την ηλικία που είχε όταν άρχισε να λαµβάνει τη σύνταξη για πρώτη φορά. Τα 
άτοµα που απαντούν σε αυτό το ερώτηµα θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 114.  
 
113. Μήπως έχετε κατοχυρώσει δικαίωµα σύνταξης γήρατος; 

 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
 
Με το ερώτηµα αυτό θα µάθουµε αν ο ερευνόµενος έχει κατοχυρώσει δικαίωµα σύνταξης. 
Επισηµαίνουµε ότι το ερώτηµα αυτό το απευθύνουµε και σε άτοµα που λαµβάνουν κάποιο 
άλλο είδος σύνταξης, (όπως χηρείας κλπ), και αναφέρεται αποκλειστικά σε δικαίωµα 
σύνταξης λόγω εργασίας. 
 
 
 
114. Σκοπεύετε να εργαστείτε ξανά; 
 

Ναι.................................................................................................................�  1 → 116 

Όχι.................................................................................................................�  2 → 115 

∆εν απάντησε................................................................................................�  3 → 115 
 
Το Ερώτηµα αυτό είναι απλό και απευθύνεται σε όλα τα άτοµα, ακόµα και  αν λαβάνουν 
σύνταξη. Όσοι σκοπεύουν να εργαστούν ξανά, θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 116 ενώ όσοι 
δεν έχουν τέτοιο σκοπό θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 115. 
 
115. Μερικές φορές, σαν ένα πρώτο βήµα προς τη συνταξιοδότηση, οι εργαζόµενοι 
επιλέγουν να εργαστούν  µε µειωµένο ωράριο.  Εσείς, την περίοδο που δουλεύατε, 
επιλέξατε µήπως να έχετε µερική απασχόληση σαν ένα βήµα προς τη 
συνταξιοδότηση; 



Ναι..................................................................................................................�  1→ 118 

Όχι..................................................................................................................�  2→ 118 

∆εν απάντησε.................................................................................................�  3→ 118 
 
Το Ερώτηµα 115 απευθύνεται σε άτοµα που δεν σκοπεύουν να δουλέψουν ξανά. Θα 
ρωτήσουµε αν έτυχε να δουλέψουν ποτέ µε µειωµένο ωράριο, σαν ένα βήµα προς τη 
σύνταξη. Αυτό σηµαίνει ότι ένας ερευνόµενος που είχε µια µερική απασχόληση, επειδή δεν 
µπορούσε να βρει πλήρη, σε αυτό το Ερώτηµα θα πρέπει να απαντήσει µε ΟΧΙ (κωδικός 2). 
 
Τα άτοµα που απαντούν σε αυτό το ερώτηµα (δηλαδή, τα άτοµα που δεν έχουν σκοπό να 
εργαστούν ξανά) συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 118. 
 
116. Σε ποια ηλικία σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε; 
 
Ηλικία που σχεδιάζει να σταµατήσει να εργάζεται.............................................__ 1 

∆εν γνωρίζει ακριβώς αλλά πριν τα 60.....................................................................�  2 

∆εν γνωρίζει ακριβώς αλλά µεταξύ 60 και 64 ετών...................................................�  3 
∆εν γνωρίζει ακριβώς αλλά από τα 65 και µετά/θα δουλεύει για όσα χρόνια είναι 

δυνατόν.....................................................................................................................�  4 

∆εν µπορεί καθόλου  να το προσδιορίσει.................................................................�  5 

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  6 
 
Στο ερώτηµα αυτό απαντούν τα άτοµα που έχουν σκοπό να εργαστούν ξανά. Με αυτό, 
θέλουµε να µάθουµε την ηλικία που σχεδιάζει να σταµατήσει να εργάζεται ο ερευνόµενος. Αν 
γνωρίζει ακριβώς την ηλικία, θα τη συµπληρώσουµε στο διθέσιο κτένι. Αν δεν τη γνωρίζει 
ακριβώς, αλλά µπορεί να προσδιορίσει αν θα είναι πριν τα 60, από 60 – 64, ή µετά τα 65, θα 
σηµειώσουµε έναν από τους κωδικούς 1, 2, ή 3. Ο κωδικός 4 θα χρησιµοποιηθεί στην 
περίπτωση που δεν µπορεί να προσδιορίσει καθόλου την ηλικία που θα σταµατήσει να 
εργάζεται. 
 
 
117. Σχεδιάζετε µήπως να  βρείτε µια µερική απασχόληση µέσα στα επόµενα 5 χρόνια 
σαν ένα βήµα για να αποκτήσετε συνταξοδοτικό δικαίωµα ή για να αυξηθεί το 
εισόδηµά σας από σύνταξη; 

Ναι ...........................................................................................................................�  1 

Όχι............................................................................................................................�  2 
∆εν γνωρίζω τις κινήσεις που θα κάνω τα επόµενα 5 χρόνια (ή αυτές δεν έχουν σχέση 

µε την συνταξιοδότησή µου)....................................................................................�  3 
 
Το Ερώτηµα 117 απευθύνεται σε άτοµα που σκοπεύουν να δουλέψουν ξανά. Θα ρωτήσουµε 
αν σχεδιάζουν να δουλέψουν µε µειωµένο ωράριο, σαν ένα βήµα προς τη σύνταξη ή για να 
καταφέρουν να έχουν καλύτερη σύνταξη. 
 
Τα επόµενα 3 ερωτήµατα είναι παρόµοια και θα τα απευθύνουµε σε όλα τα άτοµα, είτε 
σχεδιάζουν να εργαστούν ξανά είτε όχι.  Με αυτά θέλουµε να µάθουµε αν ορισµένοι 
παράγοντες θα συνέβαλαν να παραµείνει ο ερευνόµενος στην αγορά εργασίας (να συνεχίσει 
να εργάζεται) για περισσότερα χρόνια. 
 
Επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει να θέσουµε 1 ακόµα και αν ο παράγοντας θα συνέβαλε σε 
κάποιο µόνο βαθµό να παραµείνει στην αγορά εργασίας. 
 
 
 
118. Ένα περισσότερο ευέλικτο ωράριο εργασίας θα είχε συµβάλει να συνεχίσετε να 
εργάζεστε περισσότερα χρόνια; 



 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
Στο ευέλικτο ωράριο εργασίας περιλαµβάνουµε και τις περιπτώσεις µειωµένου ωραρίου  
και εργασίας στο σπίτι. 
 
 
119. Αν σας είχαν δοθεί περισσότερες ευκαιρίες για να βελτιώσετε τα προσόντα σας 
και να αποκτήσετε γνώσεις, θα συνεχίζατε να εργάζεστε περισσότερα χρόνια; 
 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
120. Αν υπήρχαν υγιεινότερες ή ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, θα συνεχίζατε να 
εργάζεστε περισσότερα χρόνια; 
 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
121. Λαµβάνετε κάποιο από τα επόµενα επιδόµατα ή βοηθήµατα; 
 

Παροχές παλινοστούντων.........................................................................................�  1 

Παροχές µεταναστών ...............................................................................................�  2 

ΕΚΑΣ .......................................................................................................................�  3 

Άλλη παροχή (αποφυλακισµένων, τοξικοµανών, κλπ) ............................................�  4 

Καµία από αυτές τις παροχές...................................................................................�  5 

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  6 
 
Το Ερώτηµα 121 απευθύνεται σε όλους τους ερευνόµενους που απαντούν σε αυτό το τµήµα 
του ad-hoc ερωτηµατολογίου. Με αυτό ενδιαφερόµαστε αν ο ερευνόµενος λαµβάνει κάποια 
ειδικά επιδόµατα που δεν περιλαµβάνονται σε συντάξεις (γήρατος ή αναπηρίας ή χηρείας). 
Επισηµαίνουµε ότι σε αυτό το ερώτηµα είναι δεκτές πολλαπλές απαντήσεις. 
  
 
 
 
 


