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                           (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) 

    Γείθηες ζσλζεθώλ δηαβίφζες 
 

Από ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) αλαθνηλώλνληαη νη δείθηεο ζπλζεθώλ 

δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Φώξαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ζηνηρεία ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ, 

έηνπο 2013, με πεπίοδο αναθοπάρ ειζοδήμαηορ ηο έηορ 2012. Τα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έηνπο 2014, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην έηνο 2013, ζα 

αλαθνηλσζνύλ ζηηο 14/10/2015.   
 

 

Α. Βαζηθές δηαπηζηώζεης 
 

Από ηε κειέηε ησλ δεηθηώλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Φώξαο 

πξνθύπηεη όηη ε ζηέξεζε βαζηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (δπζθνιία ηθαλνπνίεζεο 

έθηαθησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ, αδπλακία θάιπςεο εμόδσλ γηα δηαθνπέο κίαο 

εβδνκάδαο ην ρξόλν, αδπλακία δηαηξνθήο πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα 

θνηόπνπιν, θξέαο ή ςάξη, αδπλακία πιεξσκήο γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε ηεο 

θαηνηθίαο,  έιιεηςε βαζηθώλ αγαζώλ όπσο πιπληήξην ξνύρσλ, έγρξσκε ηειεόξαζε, 

ηειέθσλν ή απηνθίλεην, αδπλακία απνπιεξσκήο δαλείσλ ή αγνξώλ κε δόζεηο, 

δπζθνιίεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ), δελ αθνξά κόλν ην θησρό πιεζπζκό 

αιιά θαη κέξνο ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ.   
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Γράθεκα 1. Ποζοζηηαία θαηαλοκή πιεζσζκού κε σιηθές 
ζηερήζεης θαηά οκάδες ειηθηώλ: 2010-2013 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 4 ηειεπηαίσλ εηώλ (2010-2013), ππάξρεη  αύμεζε ηεο πιηθήο ζηέξεζεο 

(δειαδή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ, ιόγσ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ, ζηεξείηαη ηεζζάξσλ 

ηνπιάρηζηνλ βαζηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ). Η 

αύμεζε απηή είλαη κεγαιύηεξε ζηα άηνκα ειηθίαο έσο 64 εηώλ, από όηη ζηα άηνκα ειηθίαο 65 

εηώλ θαη άλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα λα ζηεξείηαη, ηνπιάρηζηνλ, ηέζζεξηο (4) από ηηο ελλέα (9), ζπλνιηθά, 

δηαζηάζεηο ηεο πιηθήο ζηέξεζεο αλέξρεηαη ζε 20,3% ην 2013, ελώ ην πνζνζηό απηό ήηαλ 19,5% 

ην 2012, 15,2 % ην 2011, θαη 11,6% ην 2010 (Γξάθεκα 1). 

 

Β. Αποηειέζκαηα
 1
 

 Ο πιεζπζκόο πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα λα ζηεξείηαη, 

ηνπιάρηζηνλ, ηέζζεξηο (4) από ηηο ελλέα (9), ζπλνιηθά, δηαζηάζεηο ηεο πιηθήο ζηέξεζεο (βι. 

«Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο», ζειίδα 12-13), είλαη : 

 23,3% ησλ παηδηώλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ  (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1).  

 35,2% ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18 έσο 59 εηώλ πνπ έρεη νινθιεξώζεη ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Πίλαθαο 3).  

 21,6% ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18 έσο 64 εηώλ (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). 

 9,4% ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18 έσο 59 εηώλ πνπ έρεη νινθιεξώζεη ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Πίλαθαο 3).  

 13,7%  ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). 

- 15,0% γπλαίθεο ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ (Πίλαθαο 1).  

- 12,1% άλδξεο ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ (Πίλαθαο 1).  

 Ο κέζνο όξνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ζηεξείηαη ην ζύλνιν ησλ λνηθνθπξηώλ, από ηηο ελλέα, 

ζπλνιηθά, δηαζηάζεηο ηεο πιηθήο ζηέξεζεο, εθηηκάηαη ζε 3,9 (Πίλαθαο 2). 

 Τα λνηθνθπξηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο βαζηθώλ αλέζεσλ (βι. «Δπεμεγεκαηηθέο 

Σεκεηώζεηο», ζειίδα 13),  ζηελ θύξηα θαηνηθία θαηαηάζζνληαη, θαηά θαζεζηώο ηδηνθηεζίαο 

(Πίλαθαο 4), σο εμήο: 

 3,7% ησλ λνηθνθπξηώλ κε ηδηόθηεηε θαηνηθία κε νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (δάλεην, ππνζήθε, 

θιπ.) 

 6,7% ησλ λνηθνθπξηώλ κε ηδηόθηεηε θαηνηθία ρσξίο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (δάλεην, 

ππνζήθε, θιπ.)  

 9,9%  ζε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία 

 9,6% ζε παξαρσξεκέλε δσξεάλ θαηνηθία 

 Τν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δηαβηεί ζε θαηνηθία κε ζηελόηεηα ρώξνπ αλέξρεηαη  ζε  27,3%  

γηα ην ζύλνιν  ηνπ πιεζπζκνύ, ζε 22,9% γηα ηνλ κε θησρό πιεζπζκό θαη ζε 42,0% γηα ηνλ 

θησρό πιεζπζκό (Πίλαθαο 5).  

 Τα λνηθνθπξηά πνπ δειώλνπλ όηη επηβαξύλνληαη  από ην θόζηνο ζηέγαζεο2 αλέξρνληαη ζε 

36,9%  γηα ην ζύλνιν  ηνπ πιεζπζκνύ, ζε 19,9% γηα ηνλ κε θησρό πιεζπζκό θαη 93,1% γηα 

ηνλ θησρό πιεζπζκό (Πίλαθαο 6). 

                                                 
1   

Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ λνηθνθπξηώλ
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 Τν 41,5% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ δειώλεη όηη ζηεξείηαη  δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλεη θάζε 

δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο, ελώ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηό ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ εθηηκάηαη ζε 4,7% (Πίλαθαο 7). 

 Τν 79,1% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ θαη ην 39,1% ηνπ κε θησρνύ δειώλεη νηθνλνκηθή δπζθνιία λα 

αληηκεησπίζεη έθηαθηεο, αιιά αλαγθαίεο δαπάλεο ύςνπο, πεξίπνπ, 550 επξώ
3
 (Πίλαθαο 7). 

 Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα από παξαθείκελε βηνκεραλία ή πξνβιήκαηα από ηελ θπθινθνξία 

απηνθηλήησλ δειώλεη όηη αληηκεησπίδεη ην 26,6% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, ελώ πνζνζηό 

19,4% ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνύ αλαθέξεη σο πξόβιεκα ηνπο βαλδαιηζκνύο θαη ηελ 

εγθιεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ (Πίλαθαο 8). 

 Τν πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ πνπ δειώλεη νηθνλνκηθή αδπλακία λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή 

ζέξκαλζε αλέξρεηαη ζε 29,4%, ελώ είλαη 48,6% γηα ην θησρό πιεζπζκό  θαη 24,3% γηα ην κε 

θησρό πιεζπζκό (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 8).   

 

 

 

 Τν 37,4% ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ δειώλεη όηη επηβαξύλεηαη πάξα πνιύ από ηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο ζηέγαζεο
4
, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ην θησρό πιεζπζκό 

εθηηκάηαη ζε 60,3% (Πίλαθαο 9). 

 Τν 36,8% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ έρεη ιάβεη θαηαλαισηηθό δάλεην γηα αγνξά αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ, δειώλεη  όηη δπζθνιεύεηαη πάξα πνιύ ζηελ  απνπιεξσκή απηνύ ή ησλ 

δόζεσλ
5
 (Πίλαθαο 10). 

                                                                                                                                                         
2 

Έλα λνηθνθπξηό ζεσξείηαη όηη επηβαξύλεηαη από ην θόζηνο ζηέγαζεο, εάλ ην ζπλνιηθό θόζηνο ζηέγαζήο ηνπ 
αλέξρεηαη  ζε  πεξηζζόηεξν από 40% ηνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηόο ηνπ. 
3 

Τν πνζό ησλ 550 επξώ απνηειεί ην κελαίν ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα ηνπ εηήζηνπ θαησθιίνπ ηνπ θηλδύλνπ 
θηώρεηαο θαη είλαη αλεμάξηεην από ην κέγεζνο θαη ηε ζύλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ  
4 

Σηηο δαπάλεο ζηέγαζεο θύξηαο θαηνηθίαο πεξηιακβάλνληαη νη ηόθνη ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ, ην ελνίθην, ηα 
επηδόκαηα ζηέγαζεο, νη ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία (απνρέηεπζε, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, θνηλόρξεζηα 
θιπ.), νη θόξνη ηεο θαηνηθίαο, , ε ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο θαη ην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ θνηλήο 
σθέιεηαο (ύδξεπζε, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθό αέξην, θαύζηκα

) 
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 Τν 57,9% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ δειώλεη  δπζθνιία ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ 

εγθαίξσο
6
, όπσο απηώλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηνπ λεξνύ, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, θιπ. 

(Πίλαθαο 11).  

 Τν 59,0% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ αλαθέξεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ζπλήζσλ αλαγθώλ ηνπ κε ην ζπλνιηθό κεληαίν ή εβδνκαδηαίν εηζόδεκά ηνπ  (Πίλαθαο 12). 

 Τν ειάρηζην κέζν θαζαξό κεληαίν εηζόδεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ησλ 

λνηθνθπξηώλ ηεο Φώξαο αλέξρεηαη, θαηά δήισζή ηνπο, ζε 1.784 επξώ. Τα θησρά λνηθνθπξηά 

ρξεηάδνληαη 1.428 επξώ, ελώ ηα κε θησρά λνηθνθπξηά 1.879 επξώ (Πίλαθαο 13). 

 Τν 22,8% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ, ην 9,0% ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ θαη ην 11,9% ηνπ 

ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ δε δηαζέηνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ ΙΦ επηβαηεγό απηνθίλεην, ελώ ην 

18,1% ησλ θησρώλ λνηθνθπξηώλ, ην 9,4% ησλ κε θησρώλ θαη ην 11,3% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

λνηθνθπξηώλ δε δηαζέηνπλ πξνζσπηθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αλ θαη ην ρξεηάδνληαη, ιόγσ 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο (Πίλαθαο 14). 

 

---------------------------------------------   
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ζρεηηθά κε ηελ 
Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ.  
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Σηηο δόζεηο γηα αγνξά αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα γηα θαηαλαισηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο 
(απηνθίλεην, δηαξθή αγαζά, δηαθνπέο, έπηπια θιπ.) θαζώο θαη νη δόζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή αγνξώλ κε 
πηζησηηθέο θάξηεο

 

6
 Καηαγξάθνληαη νη πεξηπηώζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαζπζηέξεζαλ λα 

πιεξώζνπλ ινγαξηαζκνύο ξεύκαηνο, λεξνύ θιπ., ιόγσ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0802&r_param=SFA10&y_param=2011_00&mytabs=0
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ΠΙΝΑΚΔ 
 

Πίνακαρ 1. Ποζοζηηαία θαηαλοκή ηοσ πιεζσζκού κε σιηθές ζηερήζεης θαηά θύιο  θαη οκάδες 
ειηθηώλ: 2013                   

 % 

Οκάδεο ειηθηώλ    Σύλνιν πιεζπζκνύ Θήιεηο Άξξελεο 

Σύλνιν 20,3 20,3 20,3 

0-17 23,3 – – 

18-64 21,6 21,5 21,7 

65+ 13,7 15,0 12,1 

 
 
Πίνακαρ 2. Μέζος όρος αγαζώλ θαη σπερεζηώλ ποσ ζηερούληαη ηα λοηθοθσρηά, θαηά θύιο  θαη 

οκάδες ειηθηώλ: 2013                  
 

Οκάδεο ειηθηώλ    Σύλνιν πιεζπζκνύ Θήιεηο Άξξελεο 

Σύλνιν 3,9 3,9 3,9 

0-17 4,0 – – 

18-64 3,9 4,0 3,9 

65+ 3,7 3,7 3,6 

 
 
Πίνακαρ 3. Ποζοζηηαία θαηαλοκή ηοσ πιεζσζκού κε σιηθές ζηερήζεης  θαηά επίπεδο 

εθπαίδεσζες θαη οκάδες ειηθηώλ: 2013  
                 

 Οκάδεο ειηθηώλ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο % 

18-59 

Σύλνιν 22,2 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 35,2 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 23,2 

Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 9,4 

18+ 

Σύλνιν 19,7 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 25,0 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 21,4 

Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 8,4 
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Πίνακαρ 4. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε ειιείυεης βαζηθώλ αλέζεφλ ζηελ θαηοηθία θαηά 
ηδηοθηεζηαθό θαζεζηώς: 2013  

                 

Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο % 

Ιδηόθηεηε κε νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 3,7 

Ιδηόθηεηε ρσξίο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 6,7 

Δλνηθηαζκέλε 9,9 

Παξαρσξεκέλε δσξεάλ 9,6 

 
 
Πίνακαρ 5. Καηαλοκή ηοσ πιεζσζκού ποσ δηαβηεί ζε θαηοηθία κε ζηελόηεηα τώροσ  θαηά θύιο 

     θαη οκάδες ειηθηώλ θαη κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 
                 

 % 

Οκάδεο ειηθηώλ Πιεζπζκόο 
Σύλνιν 

πιεζπζκνύ 
Θήιεηο Άξξελεο 

Σύλνιν 

Σύλνιν 27,3 27,0 27,6 

Με θησρόο 22,9 22,6 23,2 

Φησρόο 42,0 41,3 42,8 

0-17 

Σύλνιν 32,9   

Με θησρόο 26,4   

Φησρόο 48,7   

18-64 

Σύλνιν 29,9 28,9 30,8 

Με θησρόο 25,5 24,3 26,7 

Φησρόο 43,7 43,0 44,5 

65+ 

Σύλνιν 14,4 15,8 12,6 

Με θησρόο 13,0 14,1 11,7 

Φησρόο 22,2 24,8 18,3 
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Πίνακαρ 6. Καηαλοκή λοηθοθσρηώλ  κε επηβάρσλζε από ηο θόζηος ζηέγαζες θαηά θύιο, οκάδες 
ειηθηώλ θαη κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013  
                 

 % 

Οκάδεο ειηθηώλ Πιεζπζκόο 
Σύλνιν 

πιεζπζκνύ 
Θήιεηο Άξξελεο 

Σύλνιν 

Σύλνιν 36,9 38,5 35,2 

Με θησρόο  19,9 21,5 18,4 

Φησρόο 93,1 93,1 93,2 

0-17 

Σύλνιν 44,0 – – 

Με θησρόο  24,3 – – 

Φησρόο 92,4 – – 

18-64 

Σύλνιν 38,1 39,5 36,7 

Με θησρόο 20,4 21,5 19,3 

Φησρόο 93,9 93,9 93,9 

65+ 

Σύλνιν 26,7 31,3 21,1 

Με θησρόο 15,4 19,7 10,2 

Φησρόο 90,7 91,3 89,8 

 
 
Πίνακαρ 7. Οηθολοκηθή αδσλακία ηθαλοποίεζες βαζηθώλ αλαγθώλ ηοσ λοηθοθσρηού κε δηάθρηζε 

ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 
%                                                                                                                      

                              Βαζηθέο αλάγθεο 
Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο  Με θησρόο  

Πιεξσκή  γηα κία εβδνκάδα δηαθνπώλ 45,9 78,7 37,2 

Γηαηξνθή πνπ λα  πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα 
θνηόπνπιν, θξέαο,  ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο 
αμίαο 

12,5 41,5 4,7 

Αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αιιά αλαγθαίσλ δαπαλώλ  
αμίαο ύςνπο, πεξίπνπ, 550 επξώ 

47,5 79,1 39,1 
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Πίνακαρ 8. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε προβιήκαηα ζηης ζσλζήθες ζηέγαζες κε  
                   δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013     

%                                                                

 
 
Πίνακαρ 9. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε επηβάρσλζε από ηης δαπάλες ζηέγαζες κε δηάθρηζε  
                   ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013       
% 

               Βαζκόο επηβάξπλζεο  
Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο Με θησρόο 

Μεγάινο 42,2 60,3 37,4 

Μέηξηνο 54,1 37,4 58,5 

Μεδεληθόο 3,7 2,3 4,1 

 
 
Πίνακαρ 10. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δσζθοιία αποπιερφκής δαλείφλ ή αγορώλ κε δόζεης 
                     κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013   
% 
             

               Βαζκόο δπζθνιίαο 
Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο Με θησρόο 

Μεγάινο 36,8 44,1 35,3 

Μέηξηνο 58,2 55,5 58,7 

Μεδεληθόο 5,0 ,4 6,0 

 
 
 
 
 
 
  

            Πξνβιήκαηα ζηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο 
Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο Με θησρόο 

Γηαξξνή ζηε ζηέγε, πγξαζία, ζε  ηνίρνπο,  παηώκαηα,  
ζεκέιηα ή ζάπηα θνπθώκαηα 

13,9 20,6 12,2 

Γηαβίσζε ζε ζθνηεηλά δσκάηηα 7,1 11,0 6,0 

Θόξπβνο από ηνπο γείηνλεο ή ηνλ δξόκν 
(ζπγθνηλσλία, βηνκεραλία θιπ.) 

24,5 24,2 24,6 

Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα από βηνκεραλία ή 
θπθινθνξία απηνθηλήησλ 

26,6 24,9 27,0 

Βαλδαιηζκνί θαη εγθιεκαηηθόηεηα  19,4 19.7 19,3 

Έιιεηςε ινπηξνύ 0,9 2,1 0,6 

Έιιεηςε εζσηεξηθήο ηνπαιέηαο 0,7 1,5 0,5 

Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε 29,4 48,6 24,3 
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Πίνακαρ 11. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δσζθοιίες αληαπόθρηζες ζηελ πιερφκή πάγηφλ 
ιογαρηαζκώλ κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013   

% 

 
 
Πίνακαρ 12. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δσζθοιία αληηκεηώπηζες ζσλήζφλ αλαγθώλ ηφλ 

λοηθοθσρηώλ κε ηο ζσλοιηθό  κεληαίο ή εβδοκαδηαίο εηζόδεκά ηοσς κε δηάθρηζε 
ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013                                                                     

% 

                        Βαζκόο δπζθνιίαο 
Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο Με θησρόο 

Μεγάιε δπζθνιία 37,1 59,0 31,3 

Γπζθνιία 39,1 32,6 40,8 

Μηθξή δπζθνιία 17,0 6,7 19,8 

Σρεδόλ εύθνια 4,8 1,0 5,8 

Δύθνια 1,7 0,4 2,1 

Πνιύ εύθνια 0,3 0,3 0,3 

 
 
Πίνακαρ 13. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε ειάτηζηο κεληαίο θαζαρό εηζόδεκα γηα ηελ  
                     αληηκεηώπηζε ηφλ ζσλήζφλ αλαγθώλ ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δηάθρηζε ζε  
                     θηφτό θαη κε  θηφτό πιεζσζκό: 2013                                                   

σε ευρώ 
 

 Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο Με θησρόο 

Διάρηζην κεληαίν θαζαξό εηζόδεκα 1.784 1.428 1.879 

 
 
Πίνακαρ 14. Ποηόηεηα δφής ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 
2013                                                        

% 
              

Καηεγνξίεο: 
Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο Με θησρόο 

Έγρξσκε ηειεόξαζε 0,5 0.9 0,4 

Τειέθσλν 0,7 1,9 0,4 

Πξνζσπηθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 11,3 18,1 9,4 

Πιπληήξην ξνύρσλ 2,1 4,2 1,6 

ΙΦ επηβαηεγό απηνθίλεην 11,9 22,8 9,0 

                           Πάγηνη ινγαξηαζκνί 
Πιεζπζκόο 

Σύλνιν Φησρόο Με θησρόο 

Δλνίθην γηα ηελ θαηνηθία ή δόζε δαλείνπ  
 θύξηαο θαηνηθίαο 

42,0 66,6 35,2 

Πάγηνη  ινγαξηαζκνί (ειεθηξηθνύ  ξεύκαηνο,  λεξνύ,  
 θπζηθνύ αεξίνπ θιπ.) 

33,3 57,9 26,7 

Γόζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ  ή δόζεηο  δαλείνπ γηα 
 νηθνζθεπή,  δηαθνπέο θ.ά., ή  αγνξέο κε δόζεηο       

44,0 63,4 39,9 



 
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ:  ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ, 2013: 

ΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΒΙΩΗ 
10 

 

 
 

ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ 

 
Έρεσλα Δηζοδήκαηος 

θαη σλζεθώλ 
Γηαβίφζες ηφλ 

Νοηθοθσρηώλ 
(European Union - 

Statistics on Income 
and Living Conditions -  

EU-SILC) 

 
Η Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ (EU-SILC) απνηειεί κέξνο 
ελόο θνηλνηηθνύ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ όια ηα θξάηε κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αληηθαηέζηεζε, από ην 2003, ην επξσπατθό panel λνηθνθπξηώλ 
(European Community Household Panel, ECHP), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή 
βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε θηώρεηα θαη ζηνλ θνηλσληθό 
απνθιεηζκό. 
 
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε, ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν, ησλ ζπλζεθώλ 
δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ζε ζρέζε, θπξίσο, κε ην εηζόδεκά ηνπο. Η έξεπλα απνηειεί ηε 
βαζηθή πεγή αλαθνξάο ησλ ζπγθξηηηθώλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 
ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ζε επξσπατθό επίπεδν. Η ζπγθξηζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη 
εμαζθαιηζκέλε, αθνύ ε έξεπλα δηελεξγείηαη ζε όια ηα θξάηε κέιε, ρξεζηκνπνηώληαο θνηλέο 
κεηαβιεηέο θαη νξηζκνύο. 
 

 
Νοκηθό πιαίζηο 

 
Η έξεπλα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 
Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο Κνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ην εηζόδεκα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 
(EU-SILC) κε αξηζ. 1177/2003 θαη δηελεξγείηαη από ηελ ΔΛΣΤΑΤ  κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. 
 

 
Περίοδος αλαθοράς ηοσ 

εηζοδήκαηος 
 

 
Η πεξίνδνο αλαθνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ην πξνεγνύκελν ηεο έξεπλαο εκεξνινγηαθό έηνο. 

 
Κάισυε 

 
Η έξεπλα θαιύπηεη όια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο Φώξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα από ην 
κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Εξαιπούνηαι από ηην έπεςνα: 

 Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, όπσο μελνδνρεία, παλζηόλ, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, 
ζηξαηόπεδα, αλακνξθσηήξηα θιπ. Σπιινγηθέο θαηνηθίεο ζεσξνύληαη θαη ηα λνηθνθπξηά 
πνπ παξέρνπλ ζηέγε κε δηαηξνθή ζε άλσ ησλ πέληε ηξνθίκνπο. 

 Τα λνηθνθπξηά κε κέιε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο 
απνζηνιέο. 

 
 

Μεζοδοιογία 
 
Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή κε ζρεδηαζκό κε κεξηθώο επηθαιππηόκελν δείγκα  (rotational 
integrated design), πνπ επηιέρηεθε σο ν πιένλ θαηάιιεινο γηα εληαία ζπγρξνληθή θαη 
δηαρξνληθή έξεπλα. Η ηειηθή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα είλαη ην λνηθνθπξηό. Οη κνλάδεο αλάιπζεο 
είλαη ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. 
 
Η δηαρξνληθή δνκή ηνπ δείγκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα ελαιιαζζόκελα ππν-δείγκαηα 
(panels), θαζέλα από ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ θαη δηαξθεί ηέζζεξα 
ρξόληα. Γηα θάζε δύν δηαδνρηθά ρξόληα ππάξρεη κεξηθή επηθάιπςε (75%) ησλ panels. Κάζε 
ρξόλν έλα panel εγθαηαιείπεη ην δείγκα θαη έλα λέν panel επηιέγεηαη. Τν ζρήκα ελαιιαγήο 
άξρηζε από ην πξώην έηνο (2003). Γηα λα ππάξμεη πιήξεο δείγκα ην πξώην έηνο ηεο έξεπλαο, 
ηα ηέζζεξα panels άξρηζαλ ηαπηόρξνλα. Γηα ηε δηαρξνληθή ζπληζηώζα ηνπ ΔU-SILC, ηα άηνκα 
πνπ επηιέγνληαη, αξρηθά, εξεπλώληαη γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξόλσλ  ίζε κε ηε δηάξθεηα ηνπ 
θάζε panel. 
 
Η έξεπλα EU-SILC βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηώλ 
από πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 
Πιεζπζκνύ 2001 θαη θαιύπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο.  
 
Ο ζρεδηαζκόο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη δύν επίπεδα ζηξσκάησζεο:  
 
i. Τν πξώην επίπεδν είλαη γεσγξαθηθή ζηξσκάησζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαίξεζε ηεο Φώξαο 

ζε Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην επξσπατθό επίπεδν δηακέξηζεο NUTS II, ελώ ηα 
δύν κεγάια πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ζπγθξνηνύλ ρσξηζηά 
γεσγξαθηθά ζηξώκαηα. 

 
ii. Τν δεύηεξν επίπεδν ζηξσκάησζεο είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ νηθηζκώλ, κέζα ζε θάζε 

Πεξηθέξεηα, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αζηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ 
ηνπο.  

 >= 30.000  θαηνίθνπο 

 5.000-29.999 θαηνίθνπο 

 1.000-4.999  θαηνίθνπο 

       0-999 θαηνίθνπο 
 
Η ζηξσκάησζε ησλ δύν κεγάισλ πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ έγηλε θαηά απνγξαθηθέο 
επνπηείεο.   
Τν δείγκα ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ επηιέγεηαη ζε δύν ζηάδηα. Σην πξώην ζηάδην, έλα ηπραίν 
δείγκα κνλάδσλ επηθαλείαο (θαηνηθεκέλσλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ πνπ πεξηθιείνληαη από 
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θπζηθά ή ηερλεηά όξηα) επηιέγεηαη κε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία από θάζε ηειηθό ζηξώκα κε 
πηζαλόηεηα επηινγήο ηεο θάζε κνλάδαο αλάινγε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ πνπ 
απηή πεξηέρεη.  Σην δεύηεξν ζηάδην, έλα ζπζηεκαηηθό ηπραίν δείγκα ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ 
επηιέγεηαη κε δεδνκέλν δεηγκαηνιεπηηθό θιάζκα, από ηνλ ζύγρξνλν πιεζπζκό ησλ 
λνηθνθπξηώλ (κε βάζε πξνκέηξεζε πνπ γίλεηαη ζην πεδίν) θάζε επηιεγκέλεο κνλάδαο 
επηθάλεηαο. 

 
Μέγεζος δείγκαηος 

 
Καηά ην 2013, ε έξεπλα δηελεξγήζεθε  ζε  ηειηθό δείγκα 7.349 λνηθνθπξηώλ θαη  ζε 18.030 κέιε 
ησλ λνηθνθπξηώλ απηώλ, εθ ησλ νπνίσλ 15.318  ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλσ. Ο κέζνο όξνο κειώλ  
ππνινγίζηεθε αλά λνηθνθπξηό ζηα 2,5. 

 
   

ηαζκίζεης 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο έξεπλαο ηα ζηνηρεία θάζε αηόκνπ θαη θάζε 
λνηθνθπξηνύ ηνπ δείγκαηνο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε έλαλ αλαγσγηθό ζπληειεζηή. Ο αλαγσγηθόο 
ζπληειεζηήο πξνθύπηεη σο ην γηλόκελν ησλ αθόινπζσλ ηξηώλ παξαγόλησλ (ζηαζκίζεσλ): 
α) ηεο  αληίζηξνθεο πηζαλόηεηαο επηινγήο ηνπ αηόκνπ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηξνθε  

πηζαλόηεηα επηινγήο ηνπ λνηθνθπξηνύ, 
β) ηνπ αληίζηξνθνπ ηνπ πνζνζηνύ απόθξηζεο ησλ λνηθνθπξηώλ εληόο ηνπ ζηξώκαηνο, 
γ) ελόο δηνξζσηηθνύ ζπληειεζηή, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε: 
 
 η) Η εθηίκεζε ησλ αηόκσλ, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ, πνπ ζα πξνθύςεη αλά γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα λα ζπκπίπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πνπ ππνινγίζηεθε κε πξνβνιή γηα ηελ 
πεξίνδν αλαθνξάο ηεο έξεπλαο θαη βαζίζηεθε ζηε Φπζηθή Κίλεζε Πιεζπζκνύ (Απνγξαθή 
Πιεζπζκνύ 2011 θαη Γελλήζεηο, Θάλαηνη, Μεηαλάζηεπζε). 

ηη) Η εθηίκεζε ησλ λνηθνθπξηώλ, θαηά ηάμε κεγέζνπο (1, 2, 3, 4 ή 5+ κέιε) θαη θαηά 
ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, λα ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ έηνπο αλαθνξάο πνπ ππνινγίζηεθε κε 
πξνβνιή βαζηζκέλε ζηε δηαρξνληθή ηάζε ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ησλ εηώλ 2001 θαη 
2011. 

 
           

Ιζοδύλακο εηζόδεκα 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ 
ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα, δειαδή ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ θόξσλ θαη ησλ εηζθνξώλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ ιακβάλεηαη από όια 
ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ. 
 
Σπγθεθξηκέλα, νη εηζνδεκαηηθέο ζπληζηώζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα είλαη: 
 

 Τν εηζόδεκα από εξγαζία 

 Τν εηζόδεκα από πεξηνπζία 

 Οη θνηλσληθέο παξνρέο θαη νη ζπληάμεηο 

 Οη ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο από άιια λνηθνθπξηά  

 Τν ηεθκαξηό εηζόδεκα από ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο επηρείξεζεο 
 

   
Ωο ηζνδύλακν δηαζέζηκν αηνκηθό εηζόδεκα νξίδεηαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ηνπ 
λνηθνθπξηνύ κεηά ηε δηαίξεζή ηνπ κε ην ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ. Τν ηζνδύλακν 
κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηνπ ΟΟΣΑ.  
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ θαηαλνκή θαηά άηνκν ζεσξείηαη, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, όηη ην 
θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαηέρεη ην ίδην εηζόδεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ηζνδύλακν δηαζέζηκν 
εηζόδεκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ απνιακβάλεη ην ίδην επίπεδν 
δηαβίσζεο. Σπλεπώο, ζηελ θαηά άηνκν θαηαλνκή, ην εηζόδεκα πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε άηνκν 
δελ αληηπξνζσπεύεη ρξεκαηηθή απνιαβή, αιιά έλαλ δείθηε επηπέδνπ δηαβίσζεο. 
 
Τν ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ελόο λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ 
εηζνδεκάησλ ησλ κειώλ ησλ λνηθνθπξηώλ (εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο, από 
απηναπαζρόιεζε, ζπληάμεηο, επηδόκαηα αλεξγίαο, εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, 
νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ηαθηηθέο ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο θιπ.), δειαδή ηνπ ζπλόινπ ησλ 
θαζαξώλ απνδνρώλ από όιεο ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρόλ παξνρώλ 
πξνο άιια λνηθνθπξηά. Σην πνζό απηό πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν θόξνο πνπ, ελδερνκέλσο, 
επηζηξάθεθε θαη αθνξνύζε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

 
Κιίκαθα ηζοδσλακίας 

 
Τν ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηνπ 
ΟΟΣΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη  ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 1 γηα ηνλ πξώην ελήιηθα, 0,5 
γηα ην δεύηεξν ελήιηθα θαη κέιε 14 εηώλ θαη άλσ θαη 0,3 γηα  παηδηά 13 εηώλ θαη θάησ. 
Παξάδεηγκα: Τν εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ κε δύν ελήιηθεο θαη δύν παηδηά θάησ ησλ 14 εηώλ 
δηαηξείηαη κε ην ζπληειεζηή ηζνδπλακίαο  1+0,5+2Φ0,3= 2,1, γηα  λνηθνθπξηό κε δύν ελήιηθεο δηά 
1,5, γηα λνηθνθπξηό κε 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά ειηθίαο  14 εηώλ θαη άλσ δηά 2,5 θιπ.  

 
Καηάζηαζε πιεζσζκού 

 
Φηφτός πιεζσζκός: Ο πιεζπζκόο πνπ έρεη εηζόδεκα κηθξόηεξν ή ίζν από ην θαηώθιη ηεο 
θηώρεηαο 
Με Φηφτός πιεζσζκός: Ο πιεζπζκόο πνπ έρεη εηζόδεκα κεγαιύηεξν από ην θαηώθιη ηεο 
θηώρεηαο 
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Γείθηες 

 
Τιηθή ζηέρεζε: Πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κε 
απνηέιεζκα λα   ζηεξνύληαη ηεζζάξσλ  ηνπιάρηζηνλ βαζηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από ην 
ζύλνιν ησλ ελλέα:  

 (1) Γπζθνιίεο αληαπόθξηζεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ  όπσο ελνίθην ή 
δόζε δαλείνπ, πάγηνη  ινγαξηαζκνί (ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, θπζηθνύ 
αεξίνπ θιπ.), δόζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ  ή δόζεηο  δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 
δηαθνπέο θ.ά., ή  αγνξέο κε  δόζεηο  θύξηαο θαηνηθίαο 

(2) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα πιεξσκή  κηαο εβδνκάδαο δηαθνπώλ 
(3) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα δηαηξνθή πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε 

εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο 
(4) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα αληηκεηώπηζε έθηαθησλ, αιιά αλαγθαίσλ 

δαπαλώλ αμίαο πεξίπνπ 550 επξώ  
(5) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ηειέθσλν (πεξηιακβάλεηαη θαη ην θηλεηό 

ηειέθσλν) 
(6) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ έγρξσκε ηειεόξαζε  
(7) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ πιπληήξην ξνύρσλ 
(8) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ΙΦ επηβαηεγό απηνθίλεην θαη 
(9) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε 

 
Καηαλοκή ηοσ πιεζσζκού ποσ δηαβηεί ζε ζηελόηεηα τώροσ,  θαηά νκάδεο ειηθηώλ, θύιν 
θαη θαηάζηαζε πιεζπζκνύ 
 

           Έλα κέινο ζεσξείηαη όηη έρεη ζηελόηεηα ρώξνπ εάλ ην λνηθνθπξηό  ηνπ δελ έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ 

- έλα δσκάηην γηα ην λνηθνθπξηό 
- έλα δσκάηην γηα θάζε δεπγάξη 
- έλα δσκάηην γηα θάζε άγακν κέινο ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ  
- έλα δσκάηην γηα δπν άγακα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπ ίδηνπ θύινπ ειηθίαο 12 
     έσο 17 εηώλ 
- έλα δσκάηην γηα θάζε άγακν κέινο δηαθνξεηηθνύ θύινπ ειηθίαο 12 έσο 17 εηώλ 
- έλα δσκάηην γηα θάζε  δύν κέιε ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηώλ 

 
Διιείυεης βαζηθώλ αλέζεφλ ηες θαηοηθίας 

     Έλα λνηθνθπξηό ζεσξείηαη όηη  έρεη έιιεηςε βαζηθώλ αλέζεσλ ηεο θαηνηθίαο, εάλ έρεη:  
-   Γηαξξνή ζηε  ζηέγε, πγξαζία ζηνπο ηνίρνπο, ζηα παηώκαηα,   ζηα ζεκέιηα ή  

  ππάξρνπλ ζάπηεο θάζεο ζηα παξάζπξα ή   ζάπηα  παηώκαηα 
- Σθνηεηλά δσκάηηα 
- Δζσηεξηθή ηνπαιέηα 
- Δζσηεξηθό ινπηξό ή ληνπο 

 
Έλα λνηθνθπξηό ζεσξείηαη όηη επηβαρύλεηαη από ηο θόζηος ζηέγαζες, εάλ ην ζπλνιηθό 
θόζηνο ζηέγαζήο ηνπ αλέξρεηαη ζε πεξηζζόηεξν από 40% ηνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηόο ηνπ. 

 
Παραποκπές 

 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, κεζνδνινγία) ζρεηηθά κε ηελ Έξεπλα 
Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ ηεο Φώξαο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ www.statistics.gr ζην ζύλδεζκν «Σηαηηζηηθά Θέκαηα > Δηζόδεκα 
– Γαπάλεο Ννηθνθπξηώλ». 

 


