
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
(AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε.∆, ΕΤΟΥΣ 2006) 

Ατοµικό  ερωτηµατολόγ ιο  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΤΟΜΟΥ :  ____________ 

 
ΦΙΛΤΡΟ  1  

Ο  Ερευνώµενος  εργάζετα ι ;   
 
Ναι ..................................................................................................→ Ερώτηµα 96 
Όχι ..................................................................................................→   ΦΙΛΤΡΟ  2 

 
96. Λαµβάνετε κάποια σύνταξη; 
 

Ναι λαµβάνει σύνταξη ....................................................................................�  1 → 97 

Όχι δεν λαµβάνει σύνταξη...............................................................................�  2 → 99 
 
97. Πως αποκτήσατε δικαίωµα σύνταξης; 
 

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

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

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

Λαµβάνει σύνταξη αναπηρίας.........................................................................�  4 → 99 

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

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

∆εν απάντησε..................................................................................................�  7 → 99 
 
98. Σε ποια ηλικία αρχίσατε να λαµβάνετε τη σύνταξή σας;  
 
Ηλικία του ερευνώµενου την εποχή που άρχισε να λαµβάνει σύνταξη......__ → 100 

 
99. Μήπως έχετε κατοχυρώσει δικαίωµα να εισπράτετε σύνταξη γήρατος (έστω και 
µειωµένη); 
 

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

Όχι ................................................................................................................�  2 → 101 
 
100. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο για το οποίο εξακολουθείτε να εργάζεστε; 
 

Για να στηρίξει το οικογενειακό/προσωπικό του εισόδηµα.......................................�  1 

Για να εξασφαλίσει υψηλότερη σύνταξη όταν σταµατήσει να εργάζεται...................�  2 

Άλλο..........................................................................................................................�  3 
 
 
 

Στο ερωτηµατολόγιο απαντούν µόνο άτοµα ηλικίας 50 έως 69 ετών. Περιλαµβάνονται όλα τα 
άτοµα που έχουν γεννηθεί από το 1937 έως και το 1955. Επίσης, περιλαµβάνονται τα άτοµα 
που έχουν γεννηθεί το 1936, µετά την εβδοµάδα αναφοράς, και τα άτοµα που έχουν 
γεννηθεί το 1956, πριν την εβδοµάδα αναφοράς.  
 



101. Πόσα χρόνια εργάζεστε συνολικά στη διάρκεια της ζωής σας; . 
 
Χρόνια που εργάζεται συνολικά ο ερευνώµενος...................................................__ 

102. Σε ποια ηλικία σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε; 
 
Ηλικία που σχεδιάζει να σταµατήσει να εργάζεται.................................................__ 

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

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

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

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

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  5 
 
103. Μήπως έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας, σαν µια πρώτη κίνηση προς 
συνταξιοδότηση; 

 

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

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

∆εν απάντησε................................................................................................�  3 → 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 γνωρίζει τις κινήσεις που θα κάνει τα επόµενα 5 χρόνια (ή αυτές δεν έχουν σχέση 

µε την συνταξιοδότησή του)....................................................................................�  3 
 
105. Αν είχατε περισσότερο ευέλικτο ωράριο εργασίας θα αποφασίζατε  να εργαστείτε 
περισσότερα χρόνια; 

 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
106. Αν είχατε περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσετε 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 
 

Τα άτοµα που εργάζονται δεν απαντούν στις επόµενες ερωτήσεις 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ 2 
Ο Ερευνώµενος εργάστηκε στο παρελθόν; 
ΝΑΙ → ΦΙΛΤΡΟ 3 
ΟΧΙ → ΤΕΛΟΣ  

ΦΙΛΤΡΟ 3 
Όταν εργάστηκε τελευταία φορά ήταν µεγαλύτερος των 49 ετών; 
ΝΑΙ → Ερώτηµα 108 
ΟΧΙ → ΤΕΛΟΣ  
 



108. Πόσα χρόνια έχετε δουλέψει συνολικά στη ζωή σας; 
 
Χρόνια που εργάστηκε  συνολικά ο ερευνώµενος.....................................__ 

 
109. Ποια ήταν η κατάστασή σας αµέσως µόλις σταµατήσατε την τελευταία σας 
εργασία; 
 

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

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

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

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

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

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

Άλλο..............................................................................................................�  7 → 111 
 
110. Ποιος ήταν 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 

Λογω προβληµάτων στην εργασία του ....................................................................�  6 

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

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

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  9 
 
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 ειδικών µέτρων στην αγορά εργασίας.....�  4 → 113 

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

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

Άλλο..............................................................................................................�  7 → 113 
 
112 . Σε ποια ηλικία αρχίσατε να λαµβάνετε αυτή τη σύνταξη;  
 
Ηλικία του ερευνώµενου την εποχή που άρχισε να λαµβάνει σύνταξη......__ → 114 

 
113. Μήπως έχετε κατοχυρώσει δικαίωµα σύνταξης γήρατος; 

 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
114. Σκοπεύετε να εργαστείτε ξανά; 
 

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

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

∆εν απάντησε................................................................................................�  3 → 115 



 
115. Μερικές φορές, σαν ένα πρώτο βήµα προς τη συνταξιοδότηση, οι εργαζόµενοι 
επιλέγουν να εργαστούν  µε µειωµένο ωράριο.  Εσείς, την περίοδο που εργαζόσασταν, 
επιλέξατε µήπως να έχετε µερική απασχόληση σαν ένα βήµα προς τη 
συνταξιοδότηση; 

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

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

∆εν απάντησε.................................................................................................�  3→ 118 
 
116. Σε ποια ηλικία σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε; 
 
Ηλικία που σχεδιάζει να σταµατήσει να εργάζεται.............................................__ 1 

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

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

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

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

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  6 
 
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 
∆ε γνωρίζει τις κινήσεις που θα κάνει τα επόµενα 5 χρόνια (ή αυτές δεν έχουν σχέση 

µε την συνταξιοδότησή του)......................................................................................�  3 
 
118. Ένα περισσότερο ευέλικτο ωράριο εργασίας θα είχε συµβάλει να συνεχίσετε να 
εργάζεστε περισσότερα χρόνια; 
 

Ναι........................�  1 Όχι...........................�  2 ∆εν απάντησε......�  3 
 
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 κάποια/ες από τις επόµενες παροχές ή επιδόµατα ή βοηθήµατα; 
 

Παροχές παλιννοστούντων.......................................................................................�  1 

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

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

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

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

∆εν απάντησε...........................................................................................................�  6 
 


