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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Η  ενότητα σχετικά µε την «Μετάβαση από την εργασία στην συνταξιοδότηση»  
αποτελεί  µέρος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) και καλύπτει µόνο την 
περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012, δηλαδή το 2° τρίµηνο.  
Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 και 
αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας 50 – 69 ετών. 
 
Αναγκαιότητα της ενότητας  
Ο στόχος είναι µέχρι το 2020 να εξασφαλιστεί ποσοστό 75% απασχόλησης για 
άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20 – 64 και η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων 
εργαζοµένων.  Εποµένως η αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού µέσω 
πολιτικών και στρατηγικών σχεδιασµών και η προώθηση της ενεργούς γήρανσης 
(δηλ. της αύξησης και της ενεργού συµµετοχής των ατόµων της τρίτης ηλικίας στο 
εργατικό δυναµικό) κρίνεται πολύ σηµαντική.  
 
2. ΣΚΟΠΟΣ: 
 
Η ενότητα αποσκοπεί στο να: 

1. Εξακριβώσει τον τρόπο (κάτω από ποιες συνθήκες) τα άτοµα έφυγαν από την 
αγορά εργασίας 

2. ∆ιερευνήσει το γιατί; τους λόγους/ο για τους οποίους τα άτοµα έφυγαν από 
την αγορά εργασίας 

3. Εξακριβώσει γιατί δεν παρέµειναν περισσότερο στην εργασία τους 
4. ∆ιευκρινίσει το χρονικό διάστηµα, για πόσο χρόνο ακόµη ο ενεργός 

πληθυσµός (απασχολούµενοι και άνεργοι) ηλικίας 50-69 αναµένει να 
παραµείνει στην αγορά εργασίας. 

 
ΚΑΛΥΨΗ 
Η ενότητα καλύπτει όλα τα άτοµα ηλικίας 50 – 69 που εργάστηκαν την εβδοµάδα 
αναφοράς ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, 
κωδικοί 1,2), καθώς επίσης και τα άτοµα ηλικίας 50 – 69 ετών που εργάστηκαν πάνω 
από την ηλικία των 50 ετών. 
 
Συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
Ερωτήµατα PENSION, PENSTYPE, PENSTYP1, PENSTYP2, PENSTYP3, 
PENSTYP6, PENSTYP7 
Τα παραπάνω ερωτήµατα έχουν ως στόχο να εξακριβώσουν κατά πόσο τα άτοµα 
λαµβάνουν σύνταξη ή όχι και αν ναι το είδος/είδη της σύνταξης την/τα οποία 
λαµβάνουν. 
Στο ερώτηµα PENSION τα άτοµα καλούνται να δηλώσουν κατά πόσο παίρνουν 
σύνταξη ή όχι. Αν απαντήσουν θετικά τότε προχωρούν στα υπόλοιπα ερωτήµατα 
(PENSTYP1 – PENSTYP7) στα οποία εξετάζεται το είδος της σύνταξης την οποία 
λαµβάνουν. Αν απαντήσουν αρνητικά, ότι δηλαδή δεν παίρνουν σύνταξη τότε 
πηγαίνουν στο ερώτηµα RECUCH1. 
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PENSION Παίρνετε οποιαδήποτε σύνταξη;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τα πιο κάτω είδη συντάξεων στον ερωτώµενο.

Σύνταξη γήρατος από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, σύνταξη των υπαλλήλων της κυβέρνησης, των ηµικρατικών οργανισµών και των  

δήµων, κοινωνική σύνταξη δηλαδή της οικοκυράς, αναπηρίας ή ανικανότητας και χηρείας
197 197 197 197 197 197

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2 REDUCH1  
 
Ένα άτοµο θα θεωρηθεί ότι παίρνει σύνταξη όταν το χρηµατικό ποσό το οποίο 
λαµβάνει είναι πάνω σε τακτική, περιοδική (συνήθως µηνιαία – κάθε µήνα) βάση. 
∆εν περιλαµβάνονται τυχόν µισθοδοτικές απολαβές ή άλλα εισοδήµατα που το 
ερωτώµενο άτοµο πιθανόν να έχει. 
 
Κατηγορίες Συντάξεων 
 

PENSTYP1

198 198 198 198 198 198

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι ……………………………………………………………. 0

Σύνταξη γήρατος από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, σύνταξη των υπαλλήλων της κυβέρνησης, των ηµικρατικών οργανισµών και των δήµων, κοινωνική 
σύνταξη δηλαδή της οικοκυράς;

 
 

1. Σύνταξη γήρατος (βάση τις ισχύουσας νοµοθεσίας) 
 
• Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Κάτω από αυτό το πρόγραµµα η ηλικία συνταξιοδότησης είναι το 65 έτος. 
Σύνταξη γήρατος µπορεί να λαµβάνει και κάποιο άτοµο που έχει 
συµπληρώσει το 63 έτος ηλικίας κάτω υπό ορισµένες όµως προϋποθέσεις. 
Η σύνταξη γήρατος αυτού του προγράµµατος που λαµβάνεται από τις 
κοινωνικές ασφαλίσεις είναι υποχρεωτική για όλα τα άτοµα είτε αυτά 
εργάζονται ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούµενοι.  
 
• Κοινωνική σύνταξη 
Αυτό το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα εξασφαλίζει σύνταξη γήρατος σε όλα 
τα άτοµα πέραν της ηλικίας του 65 έτους τα οποία δε δικαιούνται / 
λαµβάνουν σύνταξη από το γενικό κοινωνικό ασφαλιστικό 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα (κοινωνικών ασφαλίσεων) ή από οποιοδήποτε 
άλλη πηγή. Η πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράµµατος αυτού είναι  
γυναίκες  - οικοκυρές µε χαµηλά ποσοστά συµµετοχής στο εργατικό 
δυναµικό καθώς επίσης και άτοµα που απασχολούνταν σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις στη γεωργία  αµισθί.   
   
• Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα (για τους υπαλλήλους του δηµόσιου 

τοµέα, των ηµικρατικών οργανισµών και των δήµων) 
Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, τους ηµικρατικούς 
οργανισµούς και τους δήµους απολαµβάνουν / έχουν  προνόµια 
επιπρόσθετων υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων. Βάση του 
νόµου η ηλικία συνταξιοδότησης είναι το 63 έτος αλλά έχουν το δικαίωµα 
πρόωρης αφυπηρέτησης µετά το 55 έτος χωρίς οποιεσδήποτε µειώσεις στα 
ωφελήµατα τους.    
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PENSTYP2

199 199 199 199 199 199

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι ……………………………………………………………. 0

Σύνταξη µε επαγγελµατικό σχέδιο από τον εργοδότη σας δηλαδή µέσω της ιδιωτικής εταιρείας που εργάζεστε ή εργαστήκατε στο παρελθόν;                                                                                                                                                                                                                                                               
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν ισχύει για Κύπριους)

 
 

2. Σύνταξη µε επαγγελµατικό σχέδιο 
Το πρόγραµµα αυτό προνοεί συνταξιοδοτική κάλυψη η οποία καθιερώθηκε όχι µε 
βάση την οποιαδήποτε ισχύουσα νοµοθεσία αλλά βάση συµφωνίας µε τους 
εργοδότες / ιδιωτικές εταιρείες κτλ. Αν και δεν υπάρχει τέτοιο συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα για τους Κύπριους, υπάρχει πιθανότητα ένα µεγάλο ποσοστό ξένων 
που διαµένουν στην Κύπρο να συνταξιοδοτούνται βάση του προγράµµατος 
αυτού.  

 
PENSTYP3

200 200 200 200 200 200

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

Σύνταξη µε προσωπικό σχέδιο δηλαδή µέσω ασφαλιστικής εταιρείας;

 
 
3. Σύνταξη µε προσωπικό σχέδιο 
Αφορά όλα τα άτοµα τα οποία αγοράζουν (προσωπικά) συνταξιοδοτικά 
ασφαλιστικά συµβόλαια ζωής από τις ασφαλιστικές εταιρείες.  
 

PENSTYP6

203 203 203 203 203 203

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

Σύνταξη αναπηρίας ή ανικανότητας; 

 
 
4. Σύνταξη αναπηρίας / ανικανότητας 

• Σύνταξη ανικανότητας (από το τµήµα των κοινωνικών ασφαλίσεων) 
• Σύνταξη αναπηρίας (από το τµήµα των κοινωνικών ασφαλίσεων) 
• Σύνταξη αναπηρίας (για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο 

δηµόσιο, τους ηµικρατικούς οργανισµούς και τους δήµους) 
 

PENSTYP7

204 204 204 204 204 204

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

Σύνταξη χηρείας;

 
 
 

5. Σύνταξη χηρείας 
• Σύνταξη χηρείας (από το τµήµα των κοινωνικών ασφαλίσεων) 
• Σύνταξη χηρείας (για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο 

δηµόσιο, τους ηµικρατικούς οργανισµούς και τους δήµους)  
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Ερωτήµατα EARLYRET και AGEPENS  
Τα ερωτήµατα αυτά θα απαντηθούν από τα άτοµα που δήλωσαν θετικά (ότι δηλαδή 
παίρνουν) κάποια από τις συντάξεις των ερωτηµάτων PENSTYP1, PENSTPY2 και 
PENSTYP3. Στα ερωτήµατα αυτά τα άτοµα καλούνται να δηλώσουν (αφού µας 
ανέφεραν ότι ήδη λαµβάνουν µία εκ των συντάξεων των κατηγοριών PENSTYP1 – 
PENSTYP3), αν πήραν πρόωρη σύνταξη καθώς επίσης και την ηλικία που άρχισαν 
να παίρνουν σύνταξη. Στην περίπτωση που ένα άτοµο παίρνει περισσότερες από µία 
συντάξεις των κατηγοριών PENSTYP1 – PENSTYP3, τότε µας ενδιαφέρει η ηλικία 
που πήρε την πρώτη του  σύνταξη.  
 

EARLYRET Συνταξιοδοτηθήκατε ΠΡΟΩΡΑ;

206 206 206 206 206 206

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2

AGEPENS

207-208 207-208 207-208 207-208 207-208 207-208

Ηλικία …………………………………………………………. 45-69

Σε ποια ηλικία αρχίσατε να παίρνετε την πρώτη σύνταξη που αναφέρατε; (εκτός σύνταξη αναπηρίας ή ανικανότητας και χηρείας)

 
 
Ερωτήµατα REASNOT και WORKLONG 
Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν τα άτοµα που παίρνουν σύνταξη, δεν εργάζονται και 
δεν ψάχνουν για εργασία (Q32=3). Ο σκοπός των ερωτηµάτων αυτών είναι να 
µάθουµε το λόγο για τον οποίο τα αδρανή αυτά άτοµα δεν παρέµειναν στην εργασία 
τους περισσότερο καθώς και αν επιθυµούσαν τον καιρό που έφευγαν να είχαν 
παραµείνει στην εργασία τους.  
 

REASNOT

209 209 209 209 209 209

Ευνοϊκοί οικονοµικοί όροι για συνταξιοδότηση ……………. 1
Έχασε την εργασία του και/ή δεν µπόρεσε να βρει άλλη εργασία 
………………………………………………………….. 2

Έφτασε στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ηλικία συνταξιοδότησης…… 3

Έφτασε σε ηλικία που του επέτρεπε να συνταξιοδοτηθεί…. 4

Άλλοι λόγοι που σχετίζονται µε την εργασία ……………… 5

Λόγω ασθένειας ή ανικανότητας ……………………………. 6
Οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι που σχετίζονται µε την φροντίδα 
………………………………………………………… 7

Άλλοι λόγοι (περιγράψτε…………………………………….) 8

WORKLONG Επιθυµούσατε να είχατε παραµείνει περισσότερο καιρό στην εργασία σας (τότε που είχατε φύγει);

210 210 210 210 210 210

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2

Ποιος είναι ο κύριος λόγος που δεν παραµείνατε περισσότερο καιρό στην εργασία σας;

 
 
Ερωτήµατα REDUCH1, REDUCH2A ΚΑΙ REDUCH2B 
Σκοπός των ερωτηµάτων αυτών είναι να µάθουµε αν τα ερωτώµενα άτοµα µείωσαν 
τις ώρες εργασίας τους, είτε εθελοντικά είτε υποχρεωτικά, προκειµένου να 
προχωρήσουν σε πλήρη συνταξιοδότηση. Η µείωση των ωρών εργασίας θα πρέπει να 
συνδέεται άµεσα µε την κίνηση προς την πλήρη συνταξιοδότηση. Εποµένως τα άτοµα 
που τυχόν µείωσαν τις ώρες εργασίας τους για άλλους λόγους, π.χ. από πλήρως σε 
µερικώς απασχολούµενους για να φροντίζουν τα παιδιά τους κλπ., (όχι όµως για να 
συνταξιοδοτηθούν πλήρως δεν θα πρέπει να απαντούν θετικά).   
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REDUCH1 Έχετε µειώσει τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση;

211 211 211 211 211 211

Ναι …………………………………………………………….. 1

BUILDPEN

Όχι …………………………………………………………….. 2  
Το ερώτηµα REDUCH1 αφορά τα εργαζόµενα άτοµα ηλικίας 55-69 που δεν 
παίρνουν σύνταξη. Ανεξαρτήτως απάντησης (θετικής, αρνητικής) θα προχωρούν στα 
ερωτήµατα BUILDPE1 – BUILDPE3. 
 

REDUCH2A Είχατε µειώσει τις ώρες εργασίας σας προκειµένου να προχωρήσετε σε πλήρη συνταξιοδότηση;

211 211 211 211 211 211

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 2 STAYWORK

REDUCH2B Η µείωσει αυτή των ωρών εργασίας σας είχε γίνει πριν ή µετά που πήρατε την πρώτη σύνταξη;

211 211 211 211 211 211

Πριν …………………………………………………………….. 1

Μετά …………………………………………………………… 2  
 
Τα ερωτήµατα REDUCH2A και REDUCH2B αφορούν τόσο τα εργαζόµενα άτοµα 
ηλικίας 55-69 που παίρνουν σύνταξη όσο και τα αδρανή άτοµα που παίρνουν 
σύνταξη (αυτά δηλ. που δεν εργάζονται και δεν ψάχνουν για εργασία Q32=3). Αν τα 
άτοµα απαντήσουν στο REDUCH2A θετικά τότε πηγαίνουν και στο παρακάτω 
ερώτηµα όπου τους ζητείται να δηλώσουν αν η µείωση αυτή των ωρών εργασίας είχε 
γίνει πριν ή µετά που πήραν την πρώτη τους σύνταξη. Αν απαντήσουν αρνητικά τότε 
προχωρούν στο ερώτηµα STAYWORK.  
 
Ερωτήµατα STAYWORK και PLANSTOP 
Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν τα άτοµα που εργάζονται και παίρνουν σύνταξη. Στο 
ερώτηµα STAYWORK τα άτοµα καλούνται να δηλώσουν τον κύριο λόγο που ενώ 
παίρνουν σύνταξη εξακολουθούν να εργάζονται. Στο επόµενο ερώτηµα PLANSTOP, 
τα άτοµα θα πρέπει να δηλώσουν πότε (στα πόσα χρόνια) σχεδιάζουν να 
σταµατήσουν να εργάζονται.  
  

STAYWORK Παίρνετε σύνταξη και ακόµη εργάζεστε. Ποιος ο κύριος λόγος που παραµένετε στην εργασία σας;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο

212 212 212 212 212 212
Για να δηµιουργήσει ή να αυξήσει τα µελλοντικά του 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα ………………………………… 1
Για να του παρέχεται ικανοποιητικό προσωπικό / οικογενειακό 
εισόδηµα ……………………………………… 2

Και τα δύο πιο πάνω ………………………………………… 3
Άλλοι µη οικονοµικοί λόγοι π.χ ικανοποίηση από την εργασία 
………………………………………………………. 4

PLANSTOP Σε πόσα χρόνια σχεδιάζετε να σταµατήσετε να εργάζεστε;

213 213 213 213 213 213

Σε έως 1 χρόνο ………………………………………………. 1

Σε περισσότερο από 1 και έως 3 χρόνια ………………….. 2

Σε περισσότερο από 3 και έως 5 χρόνια ………………….. 3

Σε περισσότερο από 5 και έως 10 χρόνια ………………… 4

Σε περισσότερο από 10 χρόνια …………………………….. 5

   
 
Ερωτήµατα BUILDPE1, BUILDPE2 και BUILDPE3 
Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν όλα τα άτοµα που δεν παίρνουν σύνταξη ή παίρνουν 
αλλά όχι σύνταξη γήρατος (PENSTYP1, PENSTYP2 και PENSTYP3). Στα 
ερωτήµατα αυτά τα άτοµα καλούνται να δηλώσουν αν έχουν µέχρι τώρα συνεισφέρει 
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για τη δηµιουργία συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων/δικαιωµάτων (δηλ αν έχουν 
συνεισφέρει ώστε να δικαιούνται να πάρουν στο µέλλον σύνταξη) είτε: 

• Σύνταξη γήρατος κοινωνικών ασφαλίσεων, σύνταξη κυβέρνησης / 
ηµικρατικών οργανισµών / δήµων, κοινωνική σύνταξη / οικοκυράς ερώτηµα 
BUILDPE1 

• Σύνταξη µε επαγγελµατικό σχέδιο µέσω ιδιωτικών εταιρειών (∆εν ισχύει για 
Κύπριους), ερώτηµα BUILDPE2 

• Σύνταξη µε προσωπικό σχέδιο (µέσω ασφαλιστικών εταιρειών), ερώτηµα 
BUILDPE3  

 
BUILDPE1

214 214 214 214 214 214

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

BUILDPE2

215 215 215 215 215 215

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

BUILDPE3

216 216 216 216 216 216

Ναι …………………………………………………………….. 1

Όχι …………………………………………………………….. 0

Έχετε µέχρι τώρα συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για σύνταξη γήρατος από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, 
σύνταξη των υπαλλήλων της κυβέρνησης, των ηµικρατικών οργανισµών και των δήµων;

Έχετε µέχρι τώρα συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για σύνταξη µε προσωπικό σχέδιο δηλαδή µέσω 
ασφαλιστικής εταιρείας;

Έχετε µέχρι τώρα συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για σύνταξη µε επαγγελµατικό σχέδιο από τον 
εργοδότη σας δηλαδή µέσω της ιδιωτικής εταιρείας που εργάζεστε ή που εργαστήκατε στο παρελθόν;                                                                                      
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν ισχύει για Κύπριους)

 
 
Ερωτήµατα CONTWOR1 και CONTWOR2 
Στα ερωτήµατα αυτά τα άτοµα καλούνται να δηλώσουν αν θα εξακολουθήσουν είτε 
να εργάζονται (για τα εργαζόµενα άτοµα) ερώτηµα CONTWOR1, είτε να ψάχνουν 
για εργασία (για τα αδρανή άτοµα) ερώτηµα CONTWOR2, µετά που θα πάρουν 
σύνταξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα άτοµα να έχουν συνεισφέρει προς τη 
δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων (BUILDPEN1 – BUILDPEN3 ≠0).     
 

CONTWOR1 Αναµένετε να συνεχίσετε να εργάζεστε και µετά που θα πάρετε σύνταξη;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο

218 218 218 218 218 218

Ναι, για οικονοµικούς λόγους ………………………………. 1

Ναι, για άλλους λόγους …………………………………….. 2

Όχι, θα σταµατήσει αµέσως µόλις πάρει σύνταξη………… 3

Όχι, θα σταµατήσει πριν πάρει σύνταξη ………………….. 4

Το ερώτηµα CONTWOR1 αφορά τα άτοµα που εργάζονται και δεν παίρνουν σύνταξη αλλά έχουν συνεισφέρει για δηµιουργία συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων (BUILDPE1 - BUILDPE3 ≠ 0)  

ΤΕΛΟΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 
 

CONTWOR2 Αναµένετε να συνεχίσετε να ψάχνετε για εργασία και µετά που θα πάρετε σύνταξη;

Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο

218 218 218 218 218 218

Ναι, για οικονοµικούς λόγους ………………………………. 1

Ναι, για άλλους λόγους …………………………………….. 2

Όχι, θα σταµατήσει αµέσως µόλις πάρει σύνταξη ……….. 3

Όχι, θα σταµατήσει πριν πάρει σύνταξη ………………….. 4

Το ερώτηµα CONTWOR2 αφορά τα άτοµα που δεν εργάζονται και ψάχνουν για εργασία και δεν παίρνουν σύνταξη αλλά έχουν συνεισφέρει για  
δηµιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων (BUILDPE1 - BUILDPE3 ≠ 0)  

ΤΕΛΟΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 
 
 
 
 


