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Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο θαιαζηνχ αμηψλ 

ρξήζεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ζηέγαζεο, δηαηξνθήο θαη 

έλδπζεο/ππφδεζεο. Σα θαιάζη απηφ ηηκνινγείηαη θαη ην θφζηνο θαηνηθίαο 

ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ κεγέζνπο λνηθνθπξηνχ θαη πεξηνρή Μείδνλνο 

Πξσηεπνχζεο γηα ελνηθηαζηέο, ελψ ε ηηκνιφγεζε ηεο δηαηξνθήο βαζίζηεθε ζηελ 

ηππηθή Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο κέζσ ππνζέζεσλ γηα ην 

πιήζνο θαη ηε ζπρλφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ. Ο παξαγφκελνο ζχλζεηνο 

δείθηεο αληηπαξαβάιιεηαη κε κε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Ζ κειέηε απηψλ ησλ 

δαπαλψλ απνηειεί ηκήκα επξχηεξεο κειέηεο ηεο απφιπηεο θηψρηαο απφ 

ξηδνζπαζηηθή  ζθνπηά, ππεξβαίλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ππαξρνπζψλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο. ηφρνο ηεο επξχηεξεο κειέηεο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο θαιαζηνχ αμηψλ 

ρξήζεο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ζχγρξνλεο θνηλσληθά νξηζκέλεο αλάγθεο. Οη 

παξαγφκελνη ηξεηο ππν-δείθηεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

νξίνπ απφιπηεο θηψρηαο.  
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1. Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο κηαο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο εθηίκεζεο 

ηνπ θαησθιίνπ ηεο θηψρηαο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην ειάρηζην απαξαίηεην εηζφδεκα 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο 

ζχγρξνλεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, εληαγκέλε ζηε ινγηθή ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο. (Λακπξηλίδεο θ. ά. 2011). Ζ γεληθφηεξε κειέηε παξνπζηάδεη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ππνζηεξίδνληαο ηελ αλαγθαίνηεηα νξηζκνχ ηνπ θαησθιίνπ σο 

απφιπην θαη φρη ζρεηηθφ κέγεζνο, θαη θαηφπηλ επηκεξίδεη ηηο δαπάλεο ζε ζεηξά 

ππνθαηεγνξίεο: ζηέγαζε, δηαηξνθή, έλδπζε-ππφδπζε, κεηαθνξέο, εθπαίδεπζε θαη 

θχιαμε παηδηψλ, πγεία, θαη ειεχζεξν ρξφλν. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, 

παξαηίζεληαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνινγηζκνί ησλ επί κέξνπο δεηθηψλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ηεο θαηνηθίαο, δηαηξνθήο θαη έλδπζεο-ππφδπζεο. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο 

επειέγεζαλ, δηφηη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πιεζψξα επηινγψλ ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηελ αλαδήηεζε θνξέσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο, αλ φρη 

απνθιεηζηηθά, απφ ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία, φπνπ νη ηηκέο δηακνξθψλνληαη κε 

θάπνηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. Αληίζεηα νη ππφινηπνη δείθηεο έρνπλ ζρέζεηο κε 

αλάγθεο (κεηαθνξέο, εθαίδεπζε, πγεία θαη θχιαμε παηδηψλ), φπνπ ε ηθαλνπνίεζε απφ 

δεκφζηνπο θνξείο κε πξνθαζνξηζκέλν (ή ρσξίο) θφζηνο θπξηαξρεί. Ζ βαζηθή κνλάδα 

αλαθνξάο είλαη ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ κε δχν παηδηά, ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο 

αλάγθεο γηα απιή αλαπαξαγσγή ηνπ έζλνπο. 

 

Οη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο ηεο έξεπλαο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο πεξηνρέο 

κε θνηλσληθνηαμηθά θξηηήξηα. Ζ πξψηε πεξηνρή (Π1) αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε Γπηηθή 

Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά (καδί κε ηα πξνάζηηά ηνπ), φπνπ δηαβηνχλ θπξίσο 

εξγαδφκελνη ή ζηξψκαηα ρακειψλ εηζνδεκάησλ. Ζ δεχηεξε (Π2) πεξηιακβάλεη ηα 

Βφξεηα, Νφηηα θαη Αλαηνιηθά Πξνάζηηα, θαζψο θαη ην Τπφινηπν Αηηηθήο, φπνπ νη 

θάηνηθνη έρνπλ κεζαία θαη πςειά εηζνδήκαηα. Σέινο, ν δήκνο Αζελαίσλ απνηειεί 

μερσξηζηή πεξηνρή, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη έληνλε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα εηζνδήκαηα. 

 

2. Καηνηθία: ελνίθην 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ θαηνηθηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελνηθίνπ 

έγηλε κε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία απφ ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ 
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δεκνζηεχνληαη ζηε Χρυσή Ευκαιρία. Χο ζηξψκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην κέγεζνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ (1 έσο 8 άηνκα) θαη νη πεξηνρέο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ (ηξεηο πεξηνρέο) φπσο 

νξίζηεθαλ παξαπάλσ. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία ζε θάζε ζηξψκα έγηλε κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία κε 

κέγεζνο αλάινγν ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηξψκαηνο. Δληφο ησλ ζηξσκάησλ, ην δείγκα 

θαηαλεκήζεθε αλαινγηθά ζηνπο Γήκνπο. 

 

Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα κεγέζε ησλ θαηνηθηψλ ζπλαξηήζεη ησλ 

κεγεζψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη πξνέθπςε κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο 

(Μεραληθνχο θαη Αξρηηέθηνλεο) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηνηθία. Ζ βαζηθή 

ππφζεζε είλαη φηη έλα άηνκν ρξεηάδεηαη πεξί ην 25 η.κ. θαη θάζε επηπιένλ άηνκν ηνπ 

λνηθνθπξηνχ 20 η.κ. 

 

Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία, δίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

επφκελν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 1: Μέζν εκβαδφλ, ελνίθην θαη ηηκή η.κ. αλά πεξηνρή θαη κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, θαη ζπλνιηθά. 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 6 7 8 ύλνια 

Κεληξηθή ηηκή – ζηφρνο η.κ. 25 45 65 85 105 125 145 165  

Δχξνο η.κ. 15 - 35 36 - 55 56 - 75 76 - 95 96 - 115 116 - 135 136 - 150 151 +  

Πεξηθέξεηεο          

Π1          

Μέζν εκβαδφλ (ηκ) 30 47 66 84 102 123 142 165 61 

Μέζν ελνίθην 282 344 424 509 579 619 645 883 407 

€ / η.κ. 9,58 7,43 6,46 6,09 5,69 5,00 4,53 5,36 7,18 

Π2          

Μέζν εκβαδφλ (η.κ.) 29 48 66 85 105 122 143 164 62 

Μέζν ελνίθην 321 445 559 695 871 816 1080 800 537 

€ / η.κ. 11,40 9,34 8,53 8,18 8,25 6,67 7,53 4,88 9,16 

Αζήλα          

Μέζν εκβαδφλ (η.κ.) 30 47 66 82 104 122 143 160 53 

Μέζν ελνίθην 282 381 456 507 599 558 1300 1200 396 

€ / η.κ. 9,67 8,25 6,99 6,18 5,77 4,59 9,10 7,50 8,02 

ύλνιν          
Μέζν εκβαδφλ (η.κ.) 30 47 66 84 103 123 143 164 59 

Μέζν ελνίθην 291 383 473 568 672 664 879 926 442 

€ / η.κ. 10,01 8,2 7,2 6,8 6,5 5,4 6,2 5,7 8,0 
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Οη επηιεγκέλεο θιίκαθεο ηεηξαγσληθψλ απνδίδνπλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηηο 

θεληξηθέο ηηκέο πνπ είραλ ηεζεί σο ζηφρνο, εθηφο απφ ηα κνλνκειή λνηθνθπξηά, φπνπ 

ην κέζν εκβαδφλ είλαη κεγαιχηεξν, αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο, 

φπνπ «αγνξά» ππνρξεψλεη φζνπο κέλνπλ κφλνη ηνπο, λα λνηθηάδνπλ ζπίηηα 

κεγαιχηεξα απφ φ,ηη ηνπο είλαη απαξαίηεην. 

 

3. Καηνηθία: ζρεηηδόκελεο αλάγθεο 

3.1. Ύδξεπζε θαη Απνρέηεπζε 

Ζ θαηαλάισζε λεξνχ είλαη ίζσο ε πην βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, 

κεηά απφ ηελ πξφζιεςε νμπγφλνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πξφζβαζε ζε θαζαξφ 

λεξφ, αθνχ ην κνιπζκέλν λεξφ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ 

παγθνζκίσο. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη 2 ιίηξα λεξνχ αλά εκέξα απνηεινχλ ηελ 

βαζηθή εκεξήζηα πξφζιεςε λεξνχ αλά ελήιηθν. Δπηιπένλ, αλαγθαία είλαη ε ρξήζε 

λεξνχ γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη καγεηξέκαηνο. Έλα άηνκν ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά 

λεξφ γηα: πιχζηκν ρεξηψλ θαη πξνζψπνπ, πιχζηκν δνληηψλ, μχξηζκα, θαδαλάθη 

ηνπαιέηαο, πιχζηκν ξνχρσλ θαη πηάησλ, γεληθή θαζαξηφηεηα ζπηηηνχ, καγείξεκα.  

 

πλνιηθά ππνινγίζηεθε φηη απαηηνχληαη 233 ιίηξα λεξνχ αλά εκέξα, πνπ 

είλαη 4 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ηελ απφιπηα αλαγθαία θαηαλάισζε ησλ 50 ιίηξσλ 

πνπ αλαθέξεη ε UNESCO
1
. Φπζηθά ε θαηαλάισζε ησλ 50 ιίηξσλ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη σο ειάρηζηε, δεδνκέλνπ φηη ην 18% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη  

πξφζβαζε ζε θαζαξφ πφζηκν λεξφ, ελψ ην 42% δελ έρεη πξφζβαζε νχηε ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο πγηεηλήο
2
.  

 

Ζ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ δελ νδεγεί ζε αληίζηνηρν 

πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο λεξνχ, αθνχ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

εμαξηψληαη, άκεζα, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

ππνινγίδεηαη φηη ε πξνζζήθε ελφο επηπιένλ αηφκνπ απμάλεη ηελ θαηαλάισζε λεξνχ 

κφλν σο πξνο ην πφζηκν λεξφ θαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πγηεηλή, δειαδή 128 ιίηξα. 

 

                                                 
1
. http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/basic_needs.shtml 

2
. http://www.un.org/waterforlifedecade/factsheet.html 
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Ζ Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεχνπζαο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.), είλαη ε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία παξνρήο λεξνχ ζηελ Διιάδα θαη είλαη κνλνπψιην ζηελ πεξηνρή 

φπνπ επεθηείλεηαη ε έξεπλα. Σα νηθηαθά ηεο ηηκνιφγηα έρνπλ ηηο αθφινπζεο ρξεψζεηο: 

 

Πίλαθαο 2: Κιίκαθεο ηηκνιφγεζεο ΔΤΓΑΠ. 

Καηαλάισζε ην Μήλα ζε Κπβηθά Μέηξα θαηά Μήλα € θαηά Κπβηθφ Μέηξν 

0-5 0,4138 

5-20 0,6471 

20-27 1,8566 

27-35 2,5992 

Άλσ ησλ 35 3,2357 
(Πεγή: http://www.eydap.gr/media/clientservice/timologio_2008.pdf). 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε ρξέσζε απμάλεηαη ζεκαληηθά κεηά ηελ θαηαλάισζε 20 

θπβηθψλ κέηξσλ αλά κήλα. Γλσξίδνληαο ηελ θαηαλάισζε λεξνχ αλά άηνκν, αλά 

εκέξα, θαζψο θαη ην θφζηνο ρξήζεο λεξνχ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα θιίκαθα πνπ 

λα παξνπζηάδεη κηα πξφβιεςε ηεο αλαγθαίαο δαπάλεο, αλά ηάμε κεγέζνπο 

λνηθνθπξηνχ. Σν θφζηνο ρξήζεο λεξνχ, φκσο, είλαη κέξνο κφλν ηεο δαπάλεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα λεξφ, αθνχ ζηα ηηκνιφγηα ηεο ΔΤΓΑΠ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

πάγηα έμνδα, ε απνρέηεπζε, θαζψο θαη ην ηέινο κε βάζε ην Ν.Γ. 1068/42. πλεπψο 

ην ηειηθφ θφζηνο, αλά κεγέζνο λνηθνθπξηνχ γηα χδξεπζε θαη απνρέηεπζε, δίλεηαη απφ 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 3: Τπνινγηζκφο θφζηνπο θαηαλάισζεο λεξνχ αλά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ. 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 

Ζκεξήζηα Καηαλάισζε (θ.κ.) 0.233  0.361  0.489   0.617  0.745  

Μεληαία Καηαλάισζε
3 6.99  10.83  14.67  18.51  22.35  

Κφζηνο ΔΤΓΑΠ      

Μεληαία 1.91 3.17 4.41 5.65 7.12 

Σεηξακεληαία 7.65 12.67 17.63 22.58 28.46 

 

Με βάζε ηηο ππνζέζεηο γηα ηε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο ηεο έξεπλαο, ηνπ 

ηεηξακεινχο λνηθνθπξηνχ, θαζψο θαη ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνχο, ην 

κεληαίν θφζηνο χδξεπζεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 6€ αλά κήλα. Ζ δαπάλε απηή, φπσο 

ππνινγίζηεθε, δελ απέρεη πνιχ απφ ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ 

Πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΤΔ (2004), ε νπνία ππνινγίδεη ζε 10€ ην κεληαίν θφζηνο 

                                                 
3
 1 Μήλαο = 30 Ζκέξεο 

http://www.eydap.gr/media/clientservice/timologio_2008.pdf
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χδξεπζεο γηα ηα (ηξηκειή) λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη ζε 

7.75€ γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία. 

 

3.2. Δλέξγεηα 

3.2.1. Ηιεθηξηθή ελέξγεηα
4
 

Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, καδί κε ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ έλα 

λνηθνθπξηφ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη αλαγθαία γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο λνηθνθπξηνχ: δηαηξνθή, θαζαξηφηεηα, δηαζθέδαζε. 

 

Γεληθά, ε αλάγθε γηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζρεηηθά 

αλειαζηηθή γηα έλα λνηθνθπξηφ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπ. Απηφ πξνθχπηεη απφ 

ην γεγνλφο φηη, κε ηε ζεκαληηθή εμαίξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ, νη βαζηθέο ελεξγνβφξεο 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα λνηθνθπξηφ, δειαδή ε ειεθηξηθή θνπδίλα θαη ην 

πιπληήξην ξνχρσλ, θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, φπσο ε 

ηειεφξαζε, ππάξρνπλ πξαθηηθά ζε θάζε ζπίηη θαη ζε γεληθέο γξακκέο ε ρξήζε ηνπο 

δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

Απνθιεηζηηθφο πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ιεθαλνπέδην, είλαη ε ΓΔΖ 

ΑΔ. Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή πνπ πιεξψλεη έλα λνηθνθπξηφ γηα ηελ 

θαηαλάισζε ξεχκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 Όγθνο Καηαλάισζεο (Ζ ηηκνιφγεζε γίλεηαη γηα ηηο εμήο ηάμεηο κεγέζνπο, ζε 

ηεηξακεληαία βάζε: 0-800 kWh, 801-1600 kWh, 1601-2000 kWh, 2001-3000 

kWh, πάλσ απφ 3000 kWh)  

 Υξήζε κνλνθαζηθνχ ή ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο 

 Σν πάγην πνπ πιεξψλεηαη σο κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 

Ο Πίλαθαο 4 ζπλνςίδεη ηε δαπάλε ηεο θάζε θιάζεο κεγέζνπο λνηθνθπξηψλ. 

Σα ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζε κεληαία, θαη ηεηξακεληαία βάζε. 

 

                                                 
4
 Πεγή γηα ηα ζηνηρεία θαη ηνλ πίλαθα απηνχ ηνπ κέξνπο απνηειεί έξεπλα ηεο ΡΑΔ (Ννέκβξηνο, 2006) 

κε ηίηιν «Πξνθίι θαη ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε ΓΔΖ». 
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Πίλαθαο 4: Γαπάλε γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηά αξηζκφ κειψλ λνηθνθπξηνχ (ζε €). 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 

Μεληαία 11.03 15.23 18.10 21.65 25.65 

Σεηξακεληαία 44.10 60.90 72.40 86.60 102.60 

 

3.2.2. Κνηλόρξεζηα 

 

Ζ δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θνηλφρξεζηα απνηεινχλ έλα ζηαζεξφ ηκήκα 

ησλ εμφδσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σν κέγεζνο ηεο δαπάλεο γηα 

θνηλφρξεζηα είλαη ην απνηέιεζκα ηξηψλ παξαγφλησλ: (α) πνηεο ελέξγεηεο ζα 

πεξηιεθζνχλ ζην ινγαξηαζκφ, (β) πφζν ζα είλαη ην πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηελ 

εηαηξεία πνπ εθηειεί ηηο «θνηλφρξεζηεο» εξγαζίεο, (γ) πψο ζα επηκεξηζηνχλ ηα έμνδα 

αλάκεζα ζηνπο ζπληδηνθηήηεο. Έλαο ηππηθφο ινγαξηαζκφο θνηλνρξήζησλ 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ηαθηηθέο εξγαζίεο: Καζαξηζκφο (Δβδνκαδηαία), 

Απνρέηεπζε, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, Έθδνζε, πληήξεζε Αλειθπζηήξα, (Μεληαία), 

Αλαγφκσζε Ππξνζβεζηήξσλ, πληήξεζε Καπζηήξα Λέβεηα (Δηήζηα). 

 

Ο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηνπο ζπληδηνθηήηεο πξνθχπηεη απφ ηα ρηιηνζηά 

ζπκκεηνρήο ηεο θαηνηθίαο ησλ επηκέξνπο ελνηθηαζηψλ ή ηδηνθηεηψλ ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. 

 

Οξίδνληαο σο θαηψηαην αλαγθαίν φξην ηα 25 ηεηξαγσληθά κέηξα γηα 

κνλνκειέο λνηθνθπξηφ, απμάλνληαο θαηά 20 ηεηξαγσληθά γηα ηελ πξνζζήθε θάζε 

επηπιένλ κέινπο θαη αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο νηθνδνκψλ θαη θηηξίσλ 

ηεο ΔΤΔ ηεο 1/12/2000
5
 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ νξφθνπ κηαο 

πνιπθαηνηθίαο θαη ηε κειέηε ηνπ Santamouris et al. (2007) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηακεξηζκάησλ αλά φξνθν, πξνθχπηεη φηη ε ηεηξαψξνθε πνιπθαηνηθία 

κε ηέζζεξα δηακεξίζκαηα αλά φξνθν κπνξεί λα λνεζεί σο ηππηθή γηα ην Ννκφ 

Αηηηθήο. 

 

Γηα κηα πνιπθαηνηθία ηεζζάξσλ νξφθσλ, κέζεο παιαηφηεηαο κε ηέζζεξα 

δηακεξίζκαηα αλά φξνθν, θαλνληθνχ φγθνπ, ην ελδεηθηηθφ θφζηνο γηα ηηο ηππηθέο 

θνηλφρξεζηεο ππεξεζίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ κηα έξεπλα πεδίνπ είλαη ην αθφινπζν: 

 

                                                 
5
.http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1601/Other/A1601_SKT01_TB_DC_00

_2000_01_F_GR.pdf  

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1601/Other/A1601_SKT01_TB_DC_00_2000_01_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1601/Other/A1601_SKT01_TB_DC_00_2000_01_F_GR.pdf
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Πίλαθαο 5: Κφζηνο θάιπςεο θνηλφρξεζησλ αλαγθψλ, ζε €. 

Καζαξηζκφο 110 

Απνρέηεπζε 10 

ΓΔΖ 10 

ΔΤΓΑΠ 10 

Έθδνζε 5 

πληήξεζε Αλειθπζηήξα 50 

χλνιν 195 

 

Θεσξείηαη εδψ φηη ε πνιπθαηνηθία απνηειείηαη απφ ηζνκεγέζε δηακεξίζκαηα, 

κε ην ηππηθφ δηακέξηζκα ζε κηα ηππηθή πνιπθαηνηθία λα είλαη δηακέξηζκα δεχηεξνπ 

νξφθνπ ζε πνιπθαηνηθία ηεζζάξσλ νξφθσλ, κε ηέζζεξα δηακεξίζκαηα αλά φξνθν. 

Σφηε ηα ρηιηνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο είλαη ίζα γηα θάζε δηακέξηζκα 

θαη ζηελ πεξίπησζε καο είλαη 60 ρηιηνζηά. Άξα ν επηκεξηζκφο ησλ εμφδσλ απφ 

θνηλφρξεζηα ζε θάζε δηακέξηζκα θαη έηζη ην θφζηνο θνηλνρξήζησλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο κειέηεο είλαη 11,70€. Αλ ππνζέζνπκε ηψξα φηη ε πνιπθαηνηθία απνηειείηαη απφ 

δηακεξίζκαηα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ην έλα απφ ην άιιν, ζπλεπψο θαη κε 

δηαθνξεηηθά ρηιηνζηά ζπκκεηνρήο, ηφηε ζα έρνπκε θνηλφρξεζηα κηθξφηεξα ησλ 

11,70€ γηα δηακεξίζκαηα ιίγσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (25 θαη 45η.κ.) θαη πάλσ απφ 

11,70 γηα κεγαιχηεξα δηακεξίζκαηα (65, 85 θαη 105η.κ.). Έλαο ηξφπνο λα ππνινγηζηεί 

απηή ε πεξίπησζε είλαη λα ππνηεζεί φηη νη φξνθνη ηεο πνιπθαηνηθίαο έρνπλ ζρέζε κε 

ην κέγεζνο ησλ θαηνηθηψλ: ζηνλ ρακειφηεξν φξνθν βξίζθνληαη ηα κηθξφηεξα 

δηακεξίζκαηα θαη ζηνλ ςειφηεξν, ηα κεγαιχηεξα δηακεξίζκαηα, κε ην ηζφγεην λα έρεη 

ηα κηθξφηεξα. Έηζη ην θφζηνο θνηλνρξήζησλ θαηά ηεηξαγσληθά κέηξα θαηνηθίαο είλαη 

ην αθφινπζν: 

 

Πίλαθαο 6: Δπηκεξηζκφο θφζηνπο θνηλνρξήζησλ αλά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, κεληαία θαη εηήζηα. 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 

Σ.κ. Καηνηθίαο 25 45 65 85 105 

Όξνθνο ηζφγεην 1νο 2νο 3νο 4νο 

Υηιηνζηά Γηακεξίζκαηνο 19.25 34.65 50.05 65.45 80.85 

Κφζηνο Κνηλνρξήζησλ 195 195 195 195 195 

Μεληαίν Κφζηνο αλά δηακέξηζκα (€) 3.75 6.76 9.76 12.76 15.77 

Δηήζην Κφζηνο αλά δηακέξηζκα (€) 45 81.12 117.12 153.12 189.24 

 
3.2.3. Θέξκαλζε 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηππηθή πνιπθαηνηθία ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, κε ηα 

δηακεξίζκαηα ηνπ ηζνγείνπ λα είλαη 25η.κ., ηνπ πξψηνπ νξφθνπ 45η.κ., ηνπ δεχηεξνπ 
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νξφθνπ 65η.κ., ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ 85η.κ. θαη ηνπ ηέηαξηνπ νξφθνπ 105η.κ., ηφηε ηα 

ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη 1.300η.κ. Απφ έξεπλα πεδίνπ 

πξνθχπηεη φηη νη δαπάλεο γηα ζέξκαλζε κηαο ηέηνηαο πνιπθαηνηθίαο, ζην ζχλνιφ ηεο, 

γηα φιν ην ρξφλν, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 14 ηφλσλ πεηξειαίνπ. Με ηηκή 687,78€ αλά 

ηφλν γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ην θφζηνο γηα ην ζχλνιν ηεο πνιπθαηνηθίαο είλαη 

9.628€ εηεζίσο, ή αλαινγηθά, 802€ αλά κήλα. 

 

Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

δαπάλεο αλά λνηθνθπξηφ ζηελ ηππηθή πνιπθαηνηθία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαλέλα 

δηακέξηζκα δελ είλαη θελφ θαη φηη ηα ρηιηνζηά ζέξκαλζεο θαη ηα ρηιηνζηά ηνπ 

δηακεξίζκαηνο ηαπηίδνληαη. 

 

Πίλαθαο 7: Γαπάλε ζέξκαλζεο γηα πνιπθαηνηθία ρσξίο απηφλνκε ζέξκαλζε. 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 

Σ.κ. Καηνηθίαο 25η.κ. 45η.κ. 65η.κ. 85η.κ. 105η.κ. 

Όξνθνο ηζφγεην 1νο 2νο 3νο 4νο 

Κφζηνο αλά δηακέξηζκα, κεληαία (€) 15,48 27,83 40,18 52,53 64,88 

Κφζηνο αλά δηακέξηζκα, εηήζηα (€) 185,82 334,09 482,36 630,63 778,91 

 

3.3. Αλαγθαίεο αμίεο ρξήζεο, ζρεηηδόκελεο κε ηελ θαηνηθία 

Ζ επεμεξγαζία ζε απηή ηελ ελφηεηα εζηηάδεηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη 

απνηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ αμηψλ ρξήζεο πνπ θαηαλαιψλεη κηα νηθνγέλεηα γηα ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαβίσζή ηεο κέζα ζην ζπίηη. Γειαδή αμίεο ρξήζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηνηθία θαη ζπγθεθξηκέλα: κε ηελ αηνκηθή πγηεηλή ηεο νηθνγέλεηαο (ζαπνχλη, 

θ.ιπ.), είδε εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ (βαζηθά έπηπια θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο), είδε 

εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο (ζθνπγγαξίζηξα θ.ιπ.), θαζψο θαη ήδε νηθηαθήο ρξήζεο 

(πηάηα, ζθεχε θ.ιπ.). 

 

Σν λνηθνθπξηφ αλαθνξάο γη‟ απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο είλαη ην ηεηξακειέο 

λνηθνθπξηφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα δεπγάξη θαη δχν παηδηά ζηελ πξνεθεβεία 

θαη εθεβεία. ε πξνεγνχκελε ελφηεηα έρεη γίλεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

απηνχ ηνπ ηεηξακεινχο λνηθνθπξηνχ σο λνηθνθπξηφ αλαθνξάο. Δπίζεο ππνηίζεηαη εδψ 

φηη θαηνηθεί ζε έλα ζπίηη ην νπνίν ζεσξείηαη φηη είλαη εμνπιηζκέλν κε ηηο αλαγθαίεο 

αμίεο ρξήζεο, νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα αληηθαζίζηαληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ 
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ζπρλφηεηα αγνξάο κηαο αμίαο ρξήζεο εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλάγθεο πνπ 

εμππεξεηεί. 

 

Ζ θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ αληηθεηκέλσλ έγηλε κέζσ ζπλεληεχμεσλ, θπξίσο 

απφ γπλαίθεο, πνπ αλήθνπλ ζε ηξηκειή, ηεηξακειή αιιά θαη πεληακειή λνηθνθπξηά, 

κε παηδηά, ελψ νη ίδηεο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηηο αγνξέο ησλ ελ ιφγσ αμηψλ ρξήζεο. 

Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθε θαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία καο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αμίεο 

ρξήζεο πνπ αληηθεηκεληθά ρξεηάδεηαη ην νπνηνδήπνηε ζπίηη. 

 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ αλαγθαίσλ αμηψλ ρξήζεο, έγηλε δηάθξηζε ησλ εμήο 

βαζηθψλ ρψξσλ ζην ζπίηη: θνπδίλα, κπάλην, ζαιφλη, θαη ππλνδσκάηηα.ηε ζπλέρεηα, 

θξίζεθε ζθφπηκν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη αμίεο ρξήζεο βάζε ηεο δηάξθεηάο ηνπο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ θαη, ζπλεπψο, ηεο ζπρλφηεηαο αγνξάο 

ηνπο, ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

1. αλαιψζηκα, κε κεγάιε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο, 

2. πάγηα κηθξήο αμίαο θαη ζπρλήο αληηθαηάζηαζήο ηνπο θαη, 

3. πάγηα κεγάιεο αμίαο θαη ζπάληαο αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

ηελ 1ε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη είδε πγηεηλήο θαη θξνληίδαο, 

απνξξππαληηθά, είδε εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο, ραξηηθά θαη είδε ζπζθεπαζίαο κίαο 

ρξήζεο. ηε 2ε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη πξντφληα εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ 

ηελ 1ε θαηεγνξία, ελψ ζηελ 3ε θαηεγνξία ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη έπηπια πνπ δελ 

αληηθαζίζηαληαη ζπρλά. Ζ δηάξθεηα αληνρήο θάζε είδνπο απφ ηηο παξαπάλσ αμίεο 

ρξήζεο απνθαζίζηεθε κε βάζε ηηο ίδηεο ζπλεληεχμεηο κε ηα άηνκα, ηα νπνία 

βνήζεζαλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο αλαγθαία. Δπηπιένλ εμεηάζηεθαλ 

εξγνζηαζηαθέο πξνδηαγξαθέο ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα, θπξίσο απνξξππαληηθψλ θαη 

εηδψλ πξνζσπηθήο θαζαξηφηεηαο, φπσο ν ζπληζηψκελνο αξηζκφο πιχζεσλ γηα κηα 

ζπζθεπαζία απνξξππαληηθνχ πιπληεξίνπ ξνχρσλ ή πηάησλ. Δπηπξφζζεηα, γηα 

νξηζκέλεο αμίεο ρξήζεο ειήθζεζαλ ππφςηλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πγεία, φπσο ηε ζχζηαζε ησλ νδνληηάηξσλ γηα αιιαγή νδνληφβνπξηζαο 

θάζε 2-3 κήλεο. 

 

Γηα λα απνηηκεζνχλ ηα παξαπάλσ πξντφληα, επηιέρζεθαλ κεγάια 

θαηαζηήκαηα. πγθξίζεθαλ ηηκέο ζε δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα γηα ην ίδην πξντφλ. 

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο ζπιινγήο ηηκψλ ήηαλ νη ηζηνζειίδεο κεγάισλ εηαηξεηψλ. 
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Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ απνθιείζηεθαλ πξντφληα ηδησηηθψλ εηηθεηψλ, 

εθφζνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζπλερήο άλνδνο σο πξνο ηελ επηινγή 

αγνξάο ηνπο. Γηα ηα αλαιψζηκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηζηνζειίδεο ηεο εηαηξείαο 

Carrefour, ελψ επίζεο αμηνπνηήζεθε (θπξίσο γηα ζχγθξηζε) θαη απηή ηνπ 

Βεξφπνπινπ
6
. Γηα ηα ειεθηξηθά είδε αμηνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ Κσηζφβνινπ, 

θαη δεπηεξεπφλησο ηεο Ζιεθηξνληθήο Αζελψλ
7
. Γηα έπηπια θαη ήδε ζπηηηνχ 

αμηνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ΗΚΔΑ, θαη άιιεο ηζηνζειίδεο
8
. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζπιινγήο ηηκψλ ήηαλ ην δεχηεξν 15κεξν ηνπ Μάξηε 2010 γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ αλαιψζηκσλ, ελψ γηα ηα πάγηα κηθξήο θαη κεγάιεο αμίαο ε 1ε 

εβδνκάδα ηνπ Απξίιε 2010. Ο επφκελνο πίλαθαο πεξηέρεη ην θφζηνο αμηψλ ρξήζεο 

ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ θαηνηθία, αλά θαηεγνξία. 

 

Πίλαθαο 8: πγθεληξσηηθφ θφζηνο αμηψλ ρξήζεο ζρεηηδφκελσλ κε ηελ θαηνηθία (ζε €). 

 Μεληαίν θφζηνο Δηήζην θφζηνο 

Αλαιψζηκα 77,43 930,30 

Πάγηα κηθξήο αμίαο 4,97 59,61 

Πάγηα κεγάιεο αμίαο 15,86 190,29 

πλνιηθφ θφζηνο 98,26 1.180,20 

 

ην δείθηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιέο αμίεο ρξήζεο πνπ ζεσξνχληαη 

θνηλσληθά αλαγθαίεο θαη αθνξνχλ, π.ρ. ζπξηαξηέξεο, ηξαπεδνκάληεια, θνπξηίλεο, 

θ.ιπ. Απ‟ ηελ άιιε, ζε φ,ηη αθνξά αληηθείκελα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, ζεσξείηαη φηη 

ην αλαγθαίν ζπίηη θαιχπηεη ηελ αλάγθε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, πεξηιακβάλνληαο 

εληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο ή άιινπο παξφκνηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο
9
. 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο, άξα θαη ηα ηειηθά θφζηε, 

δηαθξίλεηαη κφλν γηα ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ πνπ ππνινγίδεηαη φηη είλαη κεησκέλν 

θαηά 15,00€ κεληαία, ζηα 83,26€ κεληαία άξα 999,12€ εηήζηα. 

 

3.4. Πάγηεο Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

3.4.1. Διιεληθή Ραδηνθσλία θαη Σειεόξαζε 

                                                 
6
 www.carrefour.gr, www.veropoulos.gr 

7
 www.kotsovolos.gr, http://www.electroniki.gr 

8
 www.ikea.gr, www.petitemaison.gr θαη www.second.com.gr 

9
 Παξ‟ φιν πνπ θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα αξθεηά ζπίηηα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 

http://www.carrefour.gr/
http://www.veropoulos.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.electroniki.gr/
http://www.ikea.gr/
http://www.petitemaison.gr/
http://www.second.com.gr/
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Ζ ΓΔΖ εηζπξάηηεη, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΡΣ, ην πνζφ ησλ 50,88€ εηεζίσο απφ 

θάζε πειάηε ηεο, δειαδή γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν κεηξεηή ξεχκαηνο. Σν χςνο ηνπ 

πνζνχ είλαη εληαίν παλειιαδηθά, θαη θαηαβάιιεηαη ζηε ΓΔΖ επηκεξηζκέλν αλαινγηθά 

κε ηηο εκέξεο αλαθνξάο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο. πλεπψο, είλαη 4,24€ κεληαίσο 

αλεμαξηήησο πεξηνρήο θαη κεγέζνπο λνηθνθπξηνχ. 

 

3.4.2. Γεκνηηθά Σέιε – Γεκνηηθνί Φόξνη 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ψζηε λα εμαρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο αλά 

πεξηνρή είλαη λα ζηαζκηζηνχλ ηα επηκέξνπο Γεκνηηθά Σέιε θαη Φφξνη κε ηνλ 

πιεζπζκφ πνπ θαηνηθεί ζηνλ θάζε Γήκν ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα πξνθχςνπλ 

ζηαζκηζκέλνη ΓΣ θαη ΓΦ. Με ηε ζπληνκνγξαθία Π1 (δ1), Π2 (δ2), Π3, λνείηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δήκσλ, φπσο πεξηγξάθεθε ζηνλ Πίλαθα 1: Μηθξνκεζαίνη & 

Πεηξαηάο, Μεζαίνη θαη Μεγάινη, Γήκνο Αζελαίσλ, αληίζηνηρα. εκαζία έρεη λα 

ζηαζεί θαλείο πην ζπγθεθξηκέλα ζην θφζηνο γηα θάζε πεξίπησζε λνηθνθπξηνχ θαη 

απηφ δίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 9: Κφζηνο ΓΣ & ΓΦ αλά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ (ζε €). 

Ννηθνθπξηφ 1 2 3 4 5 6 

κ.ν.  η.κ. 30,00 47,00 66,00 84,00 103,00 123,00 

Δηήζην θφζηνο 53,12 83,23 116,87 148,74 182,39 217,80 

Μεληαίν θφζηνο 4,43 6,94 9,74 12,40 15,20 18,15 

 

Σν επφκελν δηάγξακκα απεηθνλίδεη γηα θάζε δηακέξηζκα ρσξηζηά, θαζψο θαη 

γηα φιεο ηηο πεξηνρέο καδί, ην θφζηνο Γεκνηηθψλ Σέιψλ θαη Φφξσλ αλά κέγεζνο 

λνηθνθπξηνχ. 

 

Γξάθεκα 1: Κφζηνο Μεληαίσλ Γεκνηηθψλ Δπηβαξχλζεσλ αλά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ 
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3.4.3. Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Μία αθφκε επηβάξπλζε πνπ ηζρχεη γηα φια ηα λνηθνθπξηά, ε νπνία πεξηέρεηαη 

ζην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ, είλαη θαη ην Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) πνπ 

δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

ΣΑΠ = (η.κ. θαηνηθίαο)Υ(ηηκή δψλεο)Υ(παιαηφηεηα θαηνηθίαο)Υ(ζπληειεζηήο ΣΑΠ) 

 

 Καζψο δελ είλαη εθηθηφ λα ππνινγηζηεί ε παιαηφηεηα ηεο θαηνηθίαο ζην 

δείγκα, ρξεζηκνπνηείηαη πξνζεγγηζηηθά ε ηηκή ΣΑΠ 20€ γηα 45 η.κ. θαηνηθίαο 

εηεζίσο, φπσο είρε πξνθχςεη απφ ην Πφξηζκα 2008, θαη αλάγεηαη ζε θάζε θαηεγνξία 

κεγέζνπο. 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο αλάιπζεο γηα ην θφζηνο πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη 

έλα λνηθνθπξηφ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ ζε ηξίηνπο θνξείο παξαηίζεηαη ν 

παξαθάησ ζπλνπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζπλνιηθά θφζηε, ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

αιιά θαη αλά δηακέξηζκα. 

 

Πίλαθαο 1: Πάγηεο Γαπάλεο αλά Πεξηνρή θαη πλνιηθά  (ζε €) 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 6 7 8 

η.κ. 30,00 47,00 66,00 82,00 104,00 122,00 143,00 160,00 

Αζήλα 10,30 13,73 17,57 20,80 25,25 28,88 33,13 36,56 

Π1 9,35 12,25 15,48 18,55 21,61 25,19 28,43 32,35 

Π2 9,88 13,58 17,08 20,77 24,66 27,97 32,05 36,14 

ύλνιν 

Πεξηνρώλ 
9,78 13,91 18,42 22,74 27,25 31,94 36,63 41,51 

 

4. Γηαηξνθή 

Οη δηαηξνθηθέο αλάγθεο, πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία απηφ είλαη εληαγκέλν. Αθξηβψο επεηδή 

ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή έρεη απνδεηρζεί φηη παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ χπαξμε κηαο δσληαλήο 

θνηλσλίαο, πνπ ηα κέιε ηεο κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαη λα παξάγνπλ πινχην, ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο νδεγίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο πνιίηεο ηνπο. Οη αξκφδηνη θνξείο αλά θξάηνο, έρνληαο ιάβεη 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, ζηνρεχνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

ελεκεξψζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ηξνθήο 
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πνπ πξέπεη λα πξνζιακβάλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη 

πγηήο
10

.  

Έηζη, ε δηαηξνθή, σο κία πάγηα θαζεκεξηλή αλάγθε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιή 

πγεία, επηβαξχλεη ην λνηθνθπξηφ κε έλα πάγην έμνδν. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ζηφρνο είλαη δηηηφο. Πξψηνλ λα θαζνξηζηνχλ νη αμίεο ρξήζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε έλα ελδεηθηηθφ θαιάζη γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηε κειέηε 

καο. Γεχηεξνλ, λα ηηκνινγήζνπκε ην επηιεγκέλν θαιάζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ην 

θφζηνο ηεο δηαηξνθήο γηα θάζε λνηθνθπξηφ. 

 

4.1. Γηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα, αληίζηνηρε έθζεζε ζπληάρζεθε κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΑΔΔΤ) απφ ην Δξγαζηήξην 

Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε 

ζθνπφ ηελ αλαθνξά ζηηο αλάγθεο ησλ θαηά ηεθκήξην πγηψλ ελειίθσλ. ηελ έθζεζε 

απηή ζπλνςίδνληαη νη δηαηξνθηθέο νδεγίεο ζε επίπεδν ηξνθίκσλ γηα ηνπο Έιιελεο.  

 

Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη ε αληίζηνηρε έθζεζε αθνξά ζε κηα δίαηηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηαηξνθή ζαλ βηνινγηθή αλάγθε, ελψ δελ ππάξρεη γηα ηελ ψξα 

θάπνηα επίζεκε έθζεζε πνπ λα αλαθέξεηαη ζηε δηαηξνθή θαη ζαλ θνηλσληθή αλάγθε. 

Μηα ηέηνηα ππφζεζε ζα ζπκπεξηιάκβαλε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε θξέαο, πνηά, 

γιπθά, «ενξηαζηηθφ κελνχ» ή ηελ ηθαλνπνίεζε λέσλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ (π.ρ. 

βηνινγηθά ηξφθηκα)
11

. 

Οη δηαηξνθηθέο νδεγίεο ζπλεζίδεηαη λα απεηθνλίδνληαη ππφ ηε κνξθή 

ππξακίδαο. ηε βάζε ηεο ππξακίδαο αλαθέξνληαη ηα ηξφθηκα πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαλαιψλνληαη πνιχ ζπρλά, ελψ θηάλνληαο πξνο ηελ θνξπθή, βξίζθνπκε ηα 

                                                 
10

 «Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ φηη πξφζθαηεο αιιαγέο ζε νξηζκέλα είδε ηξνθίκσλ θαίλεηαη λα 

ζπκπίπηνπλ κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εκθάληζε ησλ πην θνηλψλ κνξθψλ θαξθίλνπ. Ζ έθβαζε απηή 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ζηα κνληέια θαξθίλνπ πνπ εληνπίζηεθαλ ζε κεηαλαζηεπηηθνχο 

πιεζπζκνχο, απνδεηθλχεη φηη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθήο) 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε θαξθίλνπ». Food, Nutrition, Physical Activity and Cancer: 

Determinants of food, nutrition and physical activity, EUPHIX: EU Public Health Information & 

Knowledge System, www.euphix.org 
11

«Μαδί κε ηελ αλαπλνή, ε πξφζιεςε ηξνθήο είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή απ‟ φιεο ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη απηή πνπ ελζσκαηψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θνηλσληθήο δσήο. Ζ ηξνθή δελ 

είλαη απιά πξφζιεςε ζεξκίδσλ, είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ θαζεκεξηλή δσή: κε θάζε κπνπθηά, 

πξνζιακβάλνπκε επίζεο θνπιηνχξα. Σν θαγεην, επνκέλσο, είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν θάζε θνηλσλία νξγαλψλεη ηνλ εαπηφ ηεο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηνλ θφζκν ζηνλ 

νπνίν θαηνηθεί» Peter van Eeuwijk, The power of food: mediating social relationships in the care of 

chronically ill elderly people in urban Indonesia, 2007, www.aof.revues.org/index2052.html. 
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ηξφθηκα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ιηγφηεξν ζπρλά ή θαη ζπάληα. ηε 

δηαηξνθηθή ππξακίδα δίλνληαη ζπρλφηεηεο θαηαλάισζεο φπνπ ε θαζεκηά ηζνδπλακεί 

κε κηα πξφηππε κηθξνκεξίδα θαηαλάισζεο
12

. Έρεη ινηπφλ θαζνξηζηεί φηη ζα πξέπεη 

λα θαηαλαιψλνληαη εκεξεζίσο 22-23 κηθξνκεξίδεο εληαγκέλεο ζε ηξία ή ηέζζεξα 

γεχκαηα.  

 

ηε δηαηξνθηθή ππξακίδα, πνπ έρεη ζπληαρζεί γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, 

απνδίδνληαη ζρεκαηηθά νη ηξνθέο πνπ ζπκβνπιεχνπλ ν εηδηθνί λα ιακβάλνπλ νη 

Έιιελεο, ψζηε λα παξακέλνπλ πγηείο. ε απηή ππάξρεη πνηθηιία ηξνθψλ, έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα έιιεηςεο θάπνηνπ ζεκαληηθνχ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ, 

ε νπνία κπνξεί λα βιάςεη ηνλ νξγαληζκφ. Έηζη, κπνξεί γεληθά ε ιήςε ηξνθήο λα 

εμαζθαιίζεη πξφζθαηξα ηελ επηβίσζε, φκσο κφλν ε ηζνξξνπεκέλε θαη ζσζηή 

δηαηξνθή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε καθξνδσία. 

 

«Έλαο θησρφο ζήκεξα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε ηξνθή θαη κάιηζηα 

ελδέρεηαη λα πξνζιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο απφ θάπνηνλ νηθνλνκηθά 

επθαηάζηαην. Σν πξφβιεκα είλαη φηη έρεη πξφζβαζε ζε θαθήο πνηφηεηαο ηξνθή, 

επεηδή απηή ζπκβαίλεη λα είλαη ε πην θζελή. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, απμάλεη ηνλ 

θίλδπλν λα πξνζβιεζεί έλα ηέηνην άηνκν απφ λνζήκαηα πνπ είλαη θαηεμνρήλ 

ζπλδεκέλα κε ηελ θαθή δηαηξνθή, φπσο είλαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα», 

επηζεκαίλεη ε θ. Μαίξε Γηαλλαθνχιηα Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Δπηζηήκεο 

Γηαηηνινγίαο – Γηαηξνθήο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

Οη νδεγίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε ππξακίδα (γξάθεκα 2) 

ζηεξίδνληαη ζην κεζνγεηαθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν, ην νπνίν απνδεδεηγκέλα ζπκβάιιεη 

ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, ελψ παξάιιεια πεξηέρνπλ ηξνθέο νη 

νπνίεο είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην „πλεχκα‟ ηεο 

Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη νη αληίζηνηρεο νδεγίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

11, είλαη ζπλεπείο κε ηνπο δηαηξνθηθνχο ηφρνπο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηηο Ηδησηηθέο 

                                                 
12

 Μηα κηθξνκεξίδα είλαη πεξίπνπ ην κηζφ ηεο κεξίδαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

Διιεληθέο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ην κηζφ πεξίπνπ ηεο κεξίδαο 

εζηηαηνξίνπ. 
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πζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε “Food, Nutrition, Physical Activity and the 

Prevention of Cancer: a global perspective”
13

. 

 

Γξάθεκα 2: Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

 

 

Ζ θαηαλάισζε θαθέ ζε εκεξήζηα βάζε ππνινγίζηεθε γηα ηνπο ελήιηθεο. Ο 

Διιεληθφο θαθέο επηιέρηεθε ζαλ ν πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφο, νηθνλνκηθφο θαη 

πγηεηλφο θαθέο φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα. 

  

4.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη απνηίκεζε  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ειιεληθέο ζπλήζεηεο θαη ηδηαίηεξα ην πνηεο ηξνθέο 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε απφ ηνλ ειιεληθφ, επηιέρζεθαλ 

αλά θαηεγνξία νη πην νηθνλνκηθέο ηξνθέο νη νπνίεο, παξάιιεια, είλαη θαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο θαη πξνρσξήζακε ζηε ζχλζεζε ελφο ελδεηθηηθνχ εβδνκαδηαίνπ 

δηαηηνινγίνπ (Labrinidis, Maniatis, Oikonomou, Papadopoulou 2011). Οη κεξίδεο 

είλαη ππνινγηζκέλεο ζε γξακκάξηα είηε καγεηξεκέλεο, είηε έηνηκεο πξνο θαηαλάισζε 

ηξνθήο.  

ηνλ πίλαθα 11 απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ηα ηξφθηκα πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αγνξάδεη έλα άηνκν ζε κεληαία βάζε, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεί ην παξαπάλσ ελδεηθηηθφ 

δηαηηνιφγην. Παξάιιεια έρεη γίλεη ε αλαγσγή ησλ γξακκαξίσλ ησλ ηξνθψλ πνπ είλαη 

έηνηκα γηα θαηαλάισζε ζηα γξακκάξηα πνπ αληηζηνηρνχλ φηαλ ε ηξνθή είλαη σκή ή 

αθαζάξηζηε, θαζψο ζε απηή ηε κνξθή πσινχληαη θαη επνκέλσο ζε απηή ηελ 

                                                 
13

 World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research, “Food, Nutrition, Physical 

Activity and the Prevention of Cancer: a global perspective”, Οπάζηλγθηνλ, 2007 θεθ. 12. 
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πνζφηεηα ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπο. Έηζη, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο έδσζαλ νη 

εηδηθνί ζην ρψξν ηεο ζίηηζεο, έρεη ππνινγηζηεί φηη ην θφθθηλν θξέαο φηαλ 

καγεηξεχεηαη ράλεη πεξίπνπ ην 35-45% ηνπ βάξνπο ηνπ, ην ςάξη θαη ην θνηφπνπιν 

ράλεη ην 50%, ε παηάηα θαη ηα ιαραληθά ράλνπλ ην 35%, ελψ ηα δπκαξηθά θαη ην ξχδη 

δηπιαζηάδνπλ ζρεδφλ ην βάξνο ηνπο. 

Οη ηηκέο έρνπλ ιεθζεί απφ ην ζνππεξκάξθεη Carrefour-Μαξηλφπνπινο 

(Απξίιηνο 2010). Γηα θάζε ηχπν ηξνθήο επηιέρηεθε ε πην νηθνλνκηθή επψλπκε κάξθα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη πξφθεηηαη γηα κάξθα θνηλήο απνδνρήο θπξίσο ζε 

επίπεδν αληηιεπηήο πνηφηεηαο, αιιά θαη ζε επίπεδν ηηκήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα 

supermarket επηιέρηεθε επεηδή ζεσξείηαη επξείαο απνδνρήο ιφγσ: α) ησλ πνιιψλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε απηά, β) ηεο πνηθηιίαο ηφζν ζε θξέζθα θαη ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα, 

φζν θαη ζε κάξθεο, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί ζηαζεξά λα εληνπίδεη ηα πξντφληα 

ηεο επηινγήο ηνπ ρσξίο λα αλαγθάδεηαη λα θάλεη αιιαγέο πνπ κεηαβάιινπλ ην 

κεληαίν θνλδχιη πνπ έρεη νξίζεη γηα ηε δηαηξνθή ηνπ.  

Μνινλφηη παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή ηάζε ζηελ πξνηίκεζε καξθψλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, επεηδή απηέο είλαη πην νηθνλνκηθέο, δελ επηιέρηεθαλ ζην δείγκα καο, θαζψο 

δελ ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ηξνθίκσλ. Απηφ νθείιεηαη 

αθελφο ζην φηη ζηεξνχληαη πνηθηιίαο θαη ζπρλά θαη πνζφηεηαο θαη επνκέλσο ν 

θαηαλαισηήο δελ ηηο βξίζθεη ζην ξάθη κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ βξίζθεη ηηο επψλπκεο 

κάξθεο αθεηέξνπ ιφγσ ηεο θαρππνςίαο κε ηελ νπνία ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνληαη 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζε επίπεδν πνηφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 11: πλνιηθά γξακκάξηα πνπ απαηηνχληαη γηα έλα άηνκν αλά είδνο ηξνθήο ζε έλαλ κήλα θαη 

κεληαίν θφζηνο ησλ ηξνθίκσλ γηα έλα άηνκν 

Δίδνο ηξνθήο 

ζε κεξίδα 
Γξακκάξηα 

Μεξίδεο / 

εβδνκάδα 

Μεληαία 

ζπρλόηεηα 

πλνιηθά γξ. 

έηνηκεο ηξνθήο / 

κήλα 

πλνιηθά γξ. 

σκήο-

αθαζάξηζηεο 

ηξνθήο / κήλα 

Μεληαίν θόζηνο 

ηξνθήο ζε €/ κήλα 

Γάια 125  30,4 3800 3,8 

Γηανχξηη 125  30,4 3800 11,08 

Γεκεηξηαθά 60  30,4 1824 9,27 

Κέηθ 30 3 4,3 387 2,13 

Φσκί 25 22 4,3 2365 5,9 

Φξπγαληέο 

νιηθήο 

άιεζεο 

8,3 12 4,3 428,28 1,46 

Νηνκάηεο 100 14 4,3 6020 3,01 
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Αγγνχξη 100 9 4,3 3870 1,161 

Μαξνχιη 100 6 4,3 2580 0,774 

Επκαξηθά 50 4 4,3 860 516 8,36 

Παηάηεο 100 3 4,3 1290 1741,5 0,87 

Κνηφπνπιν 60 4 4,3 1032 1892 6,62 

αξδέια / 

γφπα 
60 4 4,3 1032 1892 5,68 

Γαχξνο 60 2 4,3 516 946 2,84 

Υνηξηλφ / 

κνζράξη 
60 4 1 240 360 2,8 

Ρχδη 50 4 4,3 860 516 1,75 

Μήια 

(ρεηκψλα) 
80  30,4 2432 1,21 

Πνξηνθάιηα 100 14 4,3 6020 2,41 

Ρνδάθηλα 

(θαινθαίξη) 
80  30,4 2432 1,46 

Διηέο  1 4,3   0,02 

Κνινθχζηα 100 3 4,3 1290 838,5 0,42 

Ραδίθηα 100 3 4,3 1290 645 0,32 

Ξεξά 

θαζφιηα 
100 2 4,3 860 430 1,38 

Κνπλνππίδη 100 1 4,3 430 279,5 0,14 

Φαθή 100 2 4,3 860 430 1,22 

Διαηφιαδν 60  30,4 1824 1824 6,38 

Eggs  3 4,3   0,43 

Κξαζί (ρχκα) 180  30,4 5472 12,41 

Διιεληθφο 

θαθέο 
  4,3 430 5,55 

Αιάηη   1  400 1 

πλνιηθό κεληαίν θόζηνο 101,86 
14

 

 

Παξάιιεια, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππνινγηζηεί έλα επηπξφζζεην έμνδν γηα 

δαπάλεο πνπ επηβάιινληαη ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ ξπζκψλ δσήο θαη θπξίσο ηεο 

αδπλακίαο ηνπ αηφκνπ λα κεηαθέξεη θαγεηφ απφ ην ζπίηη ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

αλαγθαζηεί λα αγνξάζεη θάηη «έηνηκν» (π.ρ. φηαλ είλαη ζηε δνπιεηά), ηε βάζε απηή 

ππνινγίδεηαη έλα επηπιένλ θφζηνο 0,60 ιεπηψλ ηελ εκέξα, αλά άηνκν, γηα έλα ζλαθ 

ην νπνίν θαηαλαιψλεηαη εθηφο ζπηηηνχ. 

 

Πίλαθαο 12: Μεληαίν θφζηνο δηαηξνθήο αλά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ. 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 

Σειηθό Κόζηνο δηαηξνθήο  101,13 202,26 282,67 383,8 484,93 

                                                 
14

 Απηφ είλαη ην κεληαίν θφζηνο γηα ηξνθή θαη πνηφ αλά ελήιηθα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αιθνφι 

θαη ηνπ θαθέ. Απφ ηα κεληάηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ην δηαηηνιφγην ελφο παηδηνχ έρεη αθαηξεζεί ην 

θφζηνο ηνπ αιθνφι θαη ηνπ θαθέ.  
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5. Τπόδεζε θαη Έλδπζε 

5.1. Πνηνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγθεο 

Ζ έξεπλα γηα ηελ έλδπζε θαη ππφδεζε βαζίζηεθε ζε ζπλεληεχμεηο πνπ 

ιήθζεθαλ ην δηάζηεκα απφ ηνλ Φεβξνπάξην έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, εηδηθά γηα ηελ 

ππφδεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ 10 αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγνξά ππνδεκάησλ απφ ηε ζέζε ηνπ ζρεδηαζηή, ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ, ηνπ πσιεηή 

ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, ηνπ παξαγσγνχ πξψησλ πιψλ θαη ηνπ εηζαγσγέα. 

 

Ζ αλάγθε γηα έλδπζε – ππφδεζε έρεη ηε δηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πξνθχιαμεο 

απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηε δηακνξθσκέλε 

θάζε θνξά θνηλσληθή αηζζεηηθή, ηε ιεγφκελε «κφδα». 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ ππνδήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ επνρέο: ηε 

ρεηκψλαο θαη θαινθαίξη. Αληίζηνηρα ε θαηαλάισζε ξνπρηζκνχ γλσξίδεη ηξεηο επνρέο: 

ρεηκψλαο, θαινθαίξη θαη κία ελδηάκεζε. 

 

Σν θάζε έλδπκα - ππφδεκα ηθαλνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε έθθαλζε ηεο 

αλάγθεο γηα έλδπζε - ππφδεζε. Γεληθά, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

ρξήζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηε ρξήζε γηα θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ηελ 

θαηνηθία. Ζ δεχηεξε, αθνξά ηε ρξήζε κέζα ζηελ θαηνηθία. Ζ ηξίηε ρξήζε αθνξά  

ρξήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο, θνηλσληθή έθζεζε ζηνπο 

ρψξνπο αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο. Σν έλδπκα - ππφδεκα απηφ θαιείηαη ακπηγέ. Ζ 

ηέηαξηε ρξήζε ζρεηίδεηαη κε ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθά γηα ηελ έλδπζε 

δηαθξίλεηαη θαη κηα πέκπηε ρξήζε πνπ αθνξά ηα εζψξνπρα. Δπίζεο, γίλεηαη δηάθξηζε 

θαη αλάκεζα ζηηο αλάγθεο αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. 

 

5.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη απνηίκεζε ππόδεζεο 

Τπνζέηνπκε φηη έλαο άλδξαο κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε έλα 

δεπγάξη παληφθιεο, έλα θαζεκεξηλφ ππφδεκα θαη έλα ακπηγέ γηα θάζε ζαηδφλ, ελψ 

αξθεί έλα αζιεηηθφ ππφδεκα γηα φιν ην ρξφλν. Πξνθχπηεη φηη γηα παληφθιεο, έλαο 

ελήιηθνο άλδξαο ζα πξέπεη λα δαπαλήζεη ηνπιάρηζηνλ 26€ ην ρξφλν, γηα ππνδήκαηα 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο 50€, γηα ακπηγηέ ππνδήκαηα 140€, ελψ γηα αζιεηηθφ ππφδεκα ζα 
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μνδέςεη ηνπιάρηζηνλ 50€. Σν ζχλνιν ηεο εηήζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζηα 266€ ή 22€ 

κεληαίσο. 

 

Οη αλάγθεο ηνπ παηδηνχ εκθαλίδνληαη ίδηεο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο κε ηνπ ελήιηθα 

πιελ απηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. Γχν ιφγνη είλαη απηνί πνπ θάλνπλ 

επηηαθηηθή ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ππνδεκάησλ: πξψηνλ, ηα παηδηά θζείξνπλ 

πεξηζζφηεξν ηα αζιεηηθά ππνδήκαηα, θαζψο ζπλεζίδεηαη λα έρνπλ πην έληνλε 

αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο ελήιηθεο. Γεχηεξνλ, είλαη ηέηνηα ε αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ κέγεζνο ππνδεκάησλ κέζα ζηελ ίδηα ρξνληά. 

Θεσξείηαη εδψ φηη θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κέζα ζηελ ίδηα ζεδφλ, νπφηε έλα 

ππφδεκα αλά ζεδφλ, αλά ρξήζε είλαη αξθεηφ. πλεπψο, γηα ηηο αλάγθεο ππφδεζεο 

ελφο παηδηνχ πξέπεη λα δαπαλεζνχλ 325€ εηεζίσο ή 27€ κεληαίσο. 

 

Ζ γπλαηθεία ππφδεζε παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Σα αλαγθαία 

ππνδήκαηα γηα ρξήζε κέζα ζηελ θαηνηθία είλαη ηξία, θαζψο απαηηείηαη έλα επηπιένλ 

δεπγάξη γηα θάπνηεο δνπιεηέο κέζα ζην ζπίηη, ζηελ βεξάληα ή ηελ άλνημε. Όζνλ 

αθνξά ηα ππνδήκαηα γηα θαζεκεξηλή ρξήζε, εδψ απαηηνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξα. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ ρεηκεξηλή ζεδφλ, κηα γπλαίθα πνπ εξγάδεηαη, ρξεηάδεηαη κηα 

κπφηα θη έλα ρακειφ ππφδεκα, ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ 

δχν. Γηα ηελ θαινθαηξηλή ζεδφλ, κηα γπλαίθα ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα 

ππνδήκαηα: έλα θιεηζηφ ππφδεκα, κηα δεξκάηηλε ζαγηνλάξα, έλα πέδηιν, θαη έλα 

ππφδεκα ζαιάζζεο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηηο αλάγθεο ππφδεζεο κηαο γπλαίθαο 

εηεζίσο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 337,85€ ή 28€ κεληαίσο. 

 

5.3. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη απνηίκεζε έλδπζεο 

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ην ζεη εζσξνχρσλ πεξηιακβάλεη 

εζψξνπρν, θάιηζα θαη θαλέια. Σα εζψξνπρα κπνξεί λα είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο επνρέο, 

νη θάιηζεο φκσο θαη νη θαλέιεο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη (δεζηά γηα ην 

ρεηκψλα θαη ειαθξηά γηα ην θαινθαίξη). Δπίζεο, ζην ζεη πεξηιακβάλεηαη έλα καγηφ. 

Σν ζεη θαζεκεξηλψλ ξνχρσλ πεξηιακβάλεη παληειφλη, κπινχδα θαη πνπθάκηζν. Σν 

παληειφλη κπνξεί λα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ: ηδηλ, θακπαξληίλα, πθαζκάηηλν, ή ζνξηο. 

Τπνηίζεηαη έλα κείγκα απφ φια ηα παξαπάλσ, αλάινγα βέβαηα θαη κε ηελ επνρή. 

Έηζη, ην ζεη απαξηίδεηαη απφ 1 ηδηλ ρεηκεξηλφ, έλα ρνληξφ πθαζκάηηλν παληειφλη, 1 

ηδηλ ειαθξχ θαη έλα αληίζηνηρν πθαζκάηηλν, γηα ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν θαη 2 ζνξηο 
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γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Οη κπινχδεο θαη ηα πνπθάκηζα ην θαινθαίξη είλαη 

θνληνκάληθα, ηελ άλνημε-θζηλφπσξν ειαθξηά αιιά καθξπκάληθα θαη ην ρεηκψλα 

δεζηά θαη ρνληξά (πιεθηέο κπινχδεο θαη πνπιφβεξ, ρνληξά πνπθάκηζα θ.ιπ.). Οη 

γξαβάηεο, επεηδή δελ ζπλεζίδνληαη απφ φιν ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη δελ πεξηιακβάλνληαη θαζφινπ ζην ζεη. Δπηπιένλ, ην ζεη πεξηιακβάλεη 

έλα παλσθφξη (κπνπθάλ). Σν ζεη ακπηγέ ξνπρηζκνχ πεξηιακβάλεη ηξία θνζηνχκηα – 

παληειφλη, ζαθάθη θαη πνπθάκηζν. Με ην ίδην ζθεπηηθφ πνπ αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, δελ πεξηιακβάλνληαη γξαβάηεο. Απηφ ην ζεη δελ πεξηιακβάλεη παλσθφξη, 

κε ηελ ππφζεζε φηη ηα παλσθφξηα είλαη ξνχρα πνπ αληέρνπλ πάλσ απφ έλα ρξφλν, 

νπφηε ζεσξείηαη φηη αλ αγνξάδνληαη έλα ακπηγέ παλσθφξη θαη έλα θαζεκεξηλφ θάζε 

ηξία ρξφληα, απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε αγνξά ελφο θαζεκεξηλνχ παλσθνξηνχ θάζε 

ρξφλν
15

. Σέινο, ηα ζεη αζιεηηθψλ ξνχρσλ θαη ξνχρσλ γηα κέζα ζηελ θαηνηθία, 

πεξηιακβάλνπλ ζεη θφξκαο θαη πηηδάκεο αληίζηνηρα. Γηαθξίλνληαη κφλν ζε ρεηκεξηλά 

θαη θαινθαηξηλά. ην ξνπρηζκφ κέζα ζηελ θαηνηθία πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ 

πεηζέηεο ή κπνπξλνχδη. πλεπψο, ε δαπάλε γηα ελήιηθν άλδξα, πιεζηάδεη ηα 616,48€ 

ην ρξφλν ή 51,37€ ην κήλα. 

 

Σα παηδηθά ξνχρα παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Σα παηδηά 

θζείξνπλ ηα ξνχρα ηνπο πην ζπρλά ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δπίζεο, φληαο 

ζηελ αλάπηπμε, αλαλεψλνπλ ην ξνπρηζκφ ηνπο ζπλερψο θαη ππνρξεσηηθά. Γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο, ππνηέζεθε φηη ην παηδί είλαη απφ 12 έσο 18 ρξνλψλ. Δθφζνλ ηα 

αλαγθαία ξνχρα αγνξηνχ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά θνξηηζηνχ, έγηλε δηάθξηζε σο 

πξνο ην θχιν. Οη δηαθνξέο ζηα αλαγθαία παηδηθά ξνχρα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα 

θαζεκεξηλά ξνχρα θαη ζηα ακπηγέ, θαη δεπηεξεπφλησο ζηα εζψξνπρα. Γηα ηηο ρξήζεηο 

ησλ αζιεηηθψλ ξνχρσλ θαη ησλ ξνχρσλ κέζα ζην ζπίηη, ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηνλ 

ελήιηθν άλδξα. Όζνλ αθνξά ηα εζψξνπρα, ε δηαθνξνπνίεζε αθνξά θπξίσο ηα 

θνξίηζηα. Όζνλ αθνξά ηα θαζεκεξηλά ξνχρα, απηά απνηεινχληαη απφ παληειφλη, 

κπινχδα θαη πνπθάκηζν γηα ηα αγφξηα, ελψ γηα ηα θνξίηζηα είλαη παληειφλη ή θνχζηα 

θαη κπινχδα ή θνπζηάλη. Σέινο, ην ζεη ξνχρσλ ακπηγέ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην 

θχιν θαη ηελ επνρή θαη δίλεηαη ζηνλ ίδην πίλαθα. πλεπψο, ην θφζηνο ξνπρηζκνχ γηα 

αγφξη αλέξρεηαη εηεζίσο ζηα 502,81€, ελψ γηα θνξίηζη ζηα 532,09€. Σν κεληαίν 

θφζηνο είλαη πεξίπνπ 42€ γηα αγφξη θαη ιίγν πεξηζζφηεξν (44,34€) γηα θνξίηζη. 

                                                 
15

 Τπνλνείηαη κηα ζρέζε ηηκήο κεηαμχ θαζεκεξηλνχ θαη ακπηγέ παλσθνξηνχ 1:2, ε νπνία 

επηβεβαηψλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηελ αγνξά. 
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Σα αλαγθαία γπλαηθεία ξνχρα ζεσξνχληαη πεξίπνπ ίδηα ζε είδνο θαη πνζφηεηα 

κε απηά ηνπ θνξηηζηνχ. Γηαθνξνπνηνχληαη βέβαηα σο πξνο ηηο ηηκέο. Δπηπιένλ, 

ζεσξήζεθε φηη έλα παλσθφξη αληέρεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ρξφλν. Έηζη 

ινηπφλ, γηα λα αληηζηαζκηζηεί απηή ε κεξνιεςία ζην δείθηε καο, ζεσξήζεθε φηη ζα 

δελ ζα αγνξαζηεί παλσθφξη ακπηγέ. πλεπψο, ην θφζηνο αλαγθαίνπ γπλαηθείνπ 

ξνπρηζκνχ αλέξρεηαη ζηα 718.33€ εηεζίσο ή 60€ κεληαίσο. 

 

5.4. ύλνςε ηεο δαπάλεο γηα έλδπζε θαη ππόδεζε 

Ζ βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο, ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ κε δχν παηδηά 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ, ζα ρξεηάδεηαη εηεζίσο 1254.25€ γηα ππνδήκαηα θαη 2369.71€ 

γηα ξνπρηζκφ. πλνιηθά, ε δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα έλδπζε θαη 

ππφδεζε, ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 300€ κεληαίσο. Γηα ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ, ν 

αληίζηνηρνο δείθηεο ζα είλαη 883-1056€, αλαιφγσο αλ αλαθέξεηαη ζε άλδξα ή 

γπλαίθα (πεξίπνπ 73-88€ κεληαίσο). Σν δηκειέο λνηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ 

λεαξφ δεπγάξη, ζα ρξεηάδεηαη 1939€ ην ρξφλν ή 161.50€ ην κήλα. Σέινο, ην ηξηκειέο 

λνηθνθπξηφ (γνλείο κε έλα παηδί
16

) ζα ρξεηάδεηαη γηα έλδπζε θαη ππφδεζε πεξίπνπ 

2781€ ην ρξφλν ή 232€ ην κήλα. Ο αληίζηνηρνο δείθηεο γηα πεληακειέο λνηθνθπξηφ 

(κε έλα αγφξη θαη δχν θνξίηζηα) είλαη 4481€ ην ρξφλν, ή 373€ ην κήλα
17

. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 13. 

Πίλαθαο 13: πλνιηθή κεληαία δαπάλε (€) γηα έλδπζε & ππφδεζε, αλά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ. 

Ννηθνθπξηό 1 2 3 4 5 

 Αλδξαο Γπλαίθα     

Τπφδεζε 22.20 28.15 50.35 77.44 104.52 131.60 

Έλδπζε 51.37 59.86 111.23 154.36 197.48 241.82 

ύλνιν 73.57 88.02 161.59 231.79 302.00 373.42 

 

6. ύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ 

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζαο έθζεζεο άλνημε λένπο νξίδνληεο ζηελ παξαηήξεζε 

ηεο θηψρεηαο, φπσο εδψ νξίδεηαη, κε βάζε ηηο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνζπάζεηα 

επηβεβαίσζε φηη είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κε ηε 

ζπλεξγαζία δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ. Ζ παξνχζα 

                                                 
16

 Γηα ηελ έλδπζε, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο αγνξηνχ θαη θνξηηζηνχ. 
17

 Ο δείθηεο έλδπζεο ηνπ 5κεινχο λνηθνθπξηνχ ίζσο είλαη ππεξηηκεκέλνο ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο ηνλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ξνπρηζκφ. 
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κειέηε δελ ηζρπξίδεηαη φηη ε έξεπλα είλαη εμαληιεηηθή, αιιά κάιινλ παξνπζηάδεηαη 

σο βάζε γηα έλαλ δηάινγν γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ ζχγρξνλα νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ, κε βάζε ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζηε ζχγρξνλε 

Διιάδα. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ελνηθίνπ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο, ηα πάγηα αλαιψζηκα θαη ηηο πάγηεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηνηθία (θφξνη, Γεκνηηθά Σέιε / Φφξνη, ρξέσζε ηεο ΔΡΣ), θαζψο θαη ηνπο 

δείθηεο γηα ηε δηαηξνθή, θαη ηελ έλδπζε-ππφδεζε. ε ζρέζε κε ηελ νινθιεξσκέλε 

ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ, ιείπνπλ νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θαηεγνξίεο: κεηαθνξέο, πγεία, εθπαίδεπζε, θχιαμε παηδηψλ θαη ζρφιε (δηαρείξηζε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ). 

 

Πίλαθαο 14: Ζ δηακφξθσζε ηνπ κέρξη ηψξα δείθηε θηψρεηαο. 

Ννηθνθπξηφ 1 2 3 4 5 

Δλνίθην 291,00 383,00 473,00 568,00 672,00 
Ύδξεπζε/Απνρέηεπζε 1,91 3,17 4,41 5,65 7,12 

Ζιεθηξηθφ Ρεχκα 11,03 15,23 18,10 21,65 25,65 
Κνηλφρξεζηα 3,75 6,76 9,76 12,76 15,77 

Θέξκαλζε 15,48 27,83 40,18 52,53 64,88 
Πάγηα Αλαιψζηκα 83,26 98,26 98,26 98,26 98,26 

ΔΡΣ - ΓΣ/ΓΦ - ΣΑΠ 9,78 12,92 16,42 19,75 23,25 

ύλνιν Καηνηθίαο 416,21 547,17 660,13 778,6 906,93 

Γηαηξνθή 101,13 202,26 282,67 383,80 484,93 

Έλδπζε/Τπφδεζε 80,79 161,59 231,79 302,00 373,42 

ύλνιν 598,13 911,02 1174,59 1464,40 1765,28 

ύλνιν ρσξίο ελνίθην 307,13 528,02 701,59 896,40 1093,28 

 

Ο ζπλνιηθφο δείθηεο θηψρεηαο πνπ πξνθχπηεη αλέξρεηαη ινηπφλ κεληαία ζηα 

598€ γηα έλα άηνκν, ζηα 911€ γηα έλα λέν δεπγάξη θαη ζηα 1.464€ γηα ηε βαζηθή 

κνλάδα αλαθνξάο απηήο ηεο έθζεζεο, δειαδή ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ κε δχν 

πξνζηαηεπφκελα κέιε. ηνλ πίλαθα θαίλεηαη επίζεο ην θαηψθιη θηψρεηαο γηα 

ηξηκειέο θαη πεληακειέο λνηθνθπξηφ, κε έλα θαη ηξία παηδηά αληίζηνηρα, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζηα 1.175 θαη 1.765€ αληίζηνηρα. 

 

Ζ φγδνε γξακκή ηνπ πίλαθα 14 παξαζέηεη ηελ αλαγθαία δαπάλε γηα ηελ 

θαηνηθία, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ γξακκψλ 1 έσο 7. Φαίλεηαη, φηη γηα ηελ θαηνηθία 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη κφλν, ε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο 
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καο ρξεηάδεηαη 779€ ην κήλα, ελψ έλα άηνκν, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν λα 

λνηθηάδεη, ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηνηθία 416€ ην κήλα. 

 

Αλ αθαηξεζεί ην ελνίθην, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ 

ηδηνθαηνίθεζεο (πεξίπνπ 50% ζην ιεθαλνπέδην, κε πεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ είλαη 

ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο κε ζηεγαζηηθφ δάλεην), ηφηε πξνθχπηεη ε ηειεπηαία γξακκή ηνπ 

πίλαθα. Απηφ ην θαηψθιη θηψρεηαο, ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη θακηά δαπάλε γηα 

ελνίθην, αιιά φιεο ηηο άιιεο δαπάλεο γηα αλάγθεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ θαηνηθία, 

θαζψο θαη ηνπο δείθηεο δηαηξνθήο, θαη έλδπζεο / ππφδεζεο, θηάλεη ζην πνζφ ησλ 

896€ ην κήλα, γηα ηε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο απηήο ηεο έξεπλαο, ην ηεηξακειέο 

λνηθνθπξηφ. Γηα έλα άηνκν, ν αληίζηνηρνο δείθηεο είλαη 307€. 

 

Πξνρσξψληαο ζε κηα πξψηε ζχγθξηζε ηνπ (ειιηπνχο αθφκε) γεληθνχ δείθηε 

θηψρεηαο ηεο έξεπλάο καο κε ην φξην ηεο θηψρεηαο, φπσο δίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ ΔU-SILC 2008 

(κε πεξίνδν αλαθνξάο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2007) πνπ αλαθνίλσζε ε ΔΤΔ
18

 (φξην 

EU-SILK 2008), παξαηεξείηαη φηη ε δηαθνξά είλαη κεγάιε. Σν φξην ηεο θηψρεηαο EU-

SILK 2008 δηακνξθψλεηαη ζην εηήζην πνζφ ησλ 13.608€ γηα ηελ ηεηξακειή 

νηθνγέλεηα κε δχν ελήιηθεο θαη 2 παηδηά θάησ ησλ 14 εηψλ. Κάλνληαο ηελ αλαγσγή 

ζην κήλα, απηφ ζεκαίλεη φξην θηψρεηαο γηα ην ηππηθφ λνηθνθπξηφ ηεο έξεπλάο καο 

πνπ αλέξρεηαη ζηα 1.134€, ηε ζηηγκή πνπ ν αληίζηνηρνο δείθηεο θηψρεηαο ηεο έξεπλάο 

καο είλαη 1.464,40€. Ζ δηαθνξά αλέξρεηαη ζηα 230,40€ ην κήλα. Να ζεκεησζεί πάιη 

φηη ν δείθηεο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ δελ είλαη πιήξεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζε απηφλ ε θάιπςε κηαο ζεηξάο αλαγθψλ, φπσο νη κεηαθνξέο, ε πγεία, ε παηδεία, ν 

αζιεηηζκφο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε δηαζθέδαζε θ.ιπ
19

. ε εηήζηα βάζε, ε δηαθνξά 

είλαη 2.764,80€. 

 

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο, ν δείθηεο ηεο ΔΤΔ είλαη 

αλεπαξθήο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, έρνληαο αθαηξέζεη ην ελνίθην απφ 

ηνλ γεληθφ δείθηε, ν αληίζηνηρνο δείθηεο θηάλεη ηα 896,40€ ην κήλα, δειαδή κφιηο 

                                                 
18

 Γειηίν Σχπνπ ΔΤΔ, 09.03.2010, 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_

AN_00_2008_01_F_GR.pdf  
19

 Γεο αλαιπηηθφηεξα ην κέξνο 2 απηνχ ηνπ πνξίζκαηνο θαη ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Πνξίζκαηνο 2008, 

αιιά θαη ην επφκελν κέξνο γηα ην πνηεο αλάγθεο ζα πεξηιεθζνχλ ζηνλ ηειηθφ δείθηε απηήο ηεο 

έξεπλαο. 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_AN_00_2008_01_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_AN_00_2008_01_F_GR.pdf
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238€ ιηγφηεξν απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα (EU-SILK 2008), πνζφ πνπ θαιχπηεηαη 

ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ κφλνλ απφ ηα έμνδα κεηαθνξάο (225€)
21

. Άξα γηα κηα 

ηεηξακειή νηθνγέλεηα κε δχν ελήιηθεο θαη 2 παηδηά θάησ ησλ 14 εηψλ, αθφκε θαη κε 

ηδηνθαηνίθεζε, ζα ήηαλ αδχλαην λα θαιπθζνχλ νη ινηπέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, αιιά θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

(ηδηφθηεηεο) θαηνηθίαο.  

 

Οη παξαπάλσ ζπγθξίζεηο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο15: χγθξηζε ηξέρνληνο Πνξίζκαηνο θαη νξίνπ θηψρεηαο EU-SILK (ΔΤΔ). 

Ννηθνθπξηφ  4 1 

EU-SILK εηήζηα 13.608,00 6.480,00 

 κεληαία 1.134,00 540,00 

Πφξηζκα ζχλνιν (κεληαία) 1.464,40 598,13 

Γηαθνξά 
(κεληαία) 230,40 58,13 

(εηήζηα) 2.764,80 697,56 

 

Να ζεκεησζεί φηη ην φξην θηψρεηαο EU-SILK 2008 είλαη ππεξηηκεκέλν ζην 

βαζκφ πνπ δελ πεξηιακβάλεη νκάδεο θαηά ηεθκήξην θησρέο, φπσο νη αζίγγαλνη θαη νη 

άζηεγνη, ελψ δελ εθπξνζσπείηαη πιήξσο ε ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ. Μηα επηβεβιεκέλε δηφξζσζε ηνπ νξίνπ θηψρεηαο πξνο ηα θάησ, ζα 

έθεξλε απηφλ ην δείθηε αθφκε πην καθξηά απφ ην δείθηε πνπ παξνπζηάζηεθε εδψ. 

 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα ζχγθξηζε είλαη ηνπ δείθηε θηψρεηαο κε ηνλ βαζηθφ 

κηζζφ ηνπ ππαιιήινπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ 1.9.2008, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή 

Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (ΔΓΔΔ) 2008-2009. Γηα ηνλ άγακν, ρσξίο 

πξνυπεξεζία, ν κηζζφο θαζνξίδεηαη ζηα 589.55€ θαζαξά, ελψ γηα ηνλ έγγακν ζηα 

648.50€. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάπνηνλ πνπ ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΔΔ ην 

δηαζέζηκν κεληαίν εηζφδεκα δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ 

εμεηάζακε κέρξη ηψξα, αλ δελ δηαζέηεη ηδηφθηεηε θαηνηθία. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο, ηφηε ην δηαζέζηκν κεληαίν εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

άιισλ αλαγθψλ, πιελ ησλ φζσλ πεξηιακβάλνληαη εδψ είλαη 282€, ήηνη 70€ ηελ 

εβδνκάδα. 

 

Γηα κηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα, κε δχν αλήιηθα παηδηά, θαη κε ηνπο δχν γνλείο 

λα ακείβνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΔΔ, ην εηζφδεκα ησλ πεξίπνπ 1,300€ δελ επαξθεί 

νχηε ζηελ πεξίπησζε πνπ δηακέλνπλ ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία (δεδνκέλσλ ησλ 
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ππνινίπσλ δαπαλψλ), πνιχ δε πεξηζζφηεξν αλ πεξηιεθζεί θαη ε δαπάλε ελνηθίνπ. Να 

ζεκεησζεί φηη βαζηθή ππφζεζή καο είλαη ε πξνθχιαμε ηεο κεηξφηεηαο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη είηε ε κεηέξα ζα ππναπαζρνιείηαη, είηε ζα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηε 

θχιαμε ησλ παηδηψλ. Ζ ζχγθξηζε ηνπ νξίνπ θηψρεηαο ηνπ Πνξίζκαηνο κε ηελ ΔΓΔΔ 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 16 χγθξηζε Πνξίζκαηνο θαη ΔΓΔ. 

Ννηθνθπξηό  4 1 

ΔΓΔ εηήζηα 15.564,00 7.07460 

 κεληαία 1.297,00 589,55 

Πφξηζκα 2009 ζχλνιν (κεληαία) 1.464,40 598,13 

Γηαθνξά κε ελνίθην 167,40 8,58 

 ζχλνιν (εηήζηα) 2.008,80 102,96 

 

Δίλαη πξνθαλέο – απφ ην χςνο ηνπ θφζηνπο δηαβίσζεο πνπ ηεθκεξηψλεηαη 

κέρξη ηψξα – φηη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ έρνπλ ηδηφθηεηε θαηνηθία 

θαη ελνηθηάδνπλ ή εμνθινχλ ζηεγαζηηθά δάλεηα, ην θαηψθιη ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο, 

φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ΔΤΔ θαη ηηο πνιπάξηζκεο αλάινγεο κειέηεο
20

 είλαη εληειψο 

αλεπαξθέο, εθφζνλ δελ θάλεη θακηά ππφζεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε δσηηθψλ αλαγθψλ, 

φπσο θαη λα ηηο νξίζεη θαλείο. Παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο, ε δηθή καο πξνζέγγηζε, κε ηηο 

γεληθεχζεηο θαη ηηο αθαηξέζεηο ηεο, πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πνιχ πην 

νινθιεξσκέλε θαη πάλσ απ‟ φια πεηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ νξίνπ ηεο πξαγκαηηθήο 

θηψρεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αθξηβέζηεξε κέηξεζε ηεο έθηαζεο ηνπ θαηλφκελνπ, 

αιιά θαη παξέρνληαο αμηφπηζηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ηεο ακνηβήο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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