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Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ 

 

Περίιευε:  

Σν άξζξν απηφ  απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηρεηξεί λα ππνινγίζεη ην 

φξην ηεο απφιπηεο θηψρεηαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, βαζηζκέλν ζηελ έλλνηα ηεο αλάγθεο θαη 

ζηελ αλάπηπμεο ελφο αλαιπηηθνχ ηππηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δδψ επηθεληξσλφκαζηε ζηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα πγεία, εθπαίδεπζε 

θαη κεηαθνξέο,  πνπ επηβαξχλνπλ κηα ηππηθή νηθνγέλεηα, ηεο νπνίαο ην επίπεδν δηαβίσζεο 

πιεζηάδεη ην φξην ηεο απφιπηεο θηψρεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, παξνπζηάδνπκε ηηο ηδηνκνξθίεο 

ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία. 

Καηαιήγνπκε κε ηελ εθηίκεζε ελφο κεληαίνπ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ηεο ηάμεο ησλ 

407,3 € γηα κηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα, έλα ζεκαληηθφ πνζφ γηα κία νηθνλνκία κε ειάρηζην 

κεληαίν κηζζφ πεξίπνπ 700€, εθηεηακέλε αλεξγία θαη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο παξνρέο. 
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Δηζαγφγή 

Ζ θηψρεηα απνηειεί έλα ελδεκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ,  εκκέλνληαο 

αθφκα θαη ζηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαζψο θαη ζε απηέο κε ηελ πην αλαπηπγκέλε θνηλσληθή 

πνιηηηθή. Ζ απφιπηε θηψρεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα άηνκν θαη νη 

εμαξηψκελνη απφ απηφλ/απηήλ δελ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο πνζφηεηεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ κε νκαιφ ηξφπν, ζε έλα δεδνκέλν 

ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν βαζκφο ηεο θηψρεηαο, φηαλ ε 

θηψρεηα νξίδεηαη ζε απφιπηνπο φξνπο, ζα έπξεπε λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο γηα κία ρψξα πνπ επηζπκεί λα απνθαιείηαη κηα ζχγρξνλε 

αζηηθή δεκνθξαηία. 

 ηε κειέηε καο εμεηάδνπκε ην δήηεκα ηεο απφιπηεο θηψρεηαο σο έλα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά 

θαζνξηζκέλν εξψηεκα. Θεσξνχκε ηε θηψρεηα σο κηα θαηάζηαζε ε νπνία κπνξεί λα νξηζηεί 

αλεμάξηεηα απφ ηε δηαλνκή εηζνδήκαηνο, θαη πνζνηηθά πξνζδηνξίζηκε κε ηελ αθφινπζε έλλνηα: 

ην φξην ηεο απφιπηεο θηψρεηαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζηε βάζε ελφο θαιαζηνχ ην νπνίν 

πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα νκαιή θπζηνινγηθή αλαπαξαγσγή. Σν θαιάζη 

απηφ σζηφζν έρεη θαη νξηζκέλα ζηνηρεία „θνηλσληθνχ‟ πεξηερνκέλνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ηα κέιε 

ελφο λνηθνθπξηνχ ρξεηάδνληαη νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

θνηλσληθήο ηνπο έληαμε ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Απηφο ν νξηζκφο ηνπ νξίνπ ηεο απφιπηεο 

θηψρεηαο παξνπζηάδεη θάπνηα νκνηφηεηα, ρσξίο λα είλαη ηαπηφζεκνο, κε ηελ έλλνηα  ηεο αμίαο 

ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

απνηειείηαη απφ ηα αγαζά εθείλα, ε θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ηε θνηλσληθά θαη 

ηζηνξηθά θαζνξηζκέλε νκαιή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (Μαξμ, Κεθάιαην, Η, ζει. 

183-184). Γεληθά, ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο (δει. ν πξαγκαηηθφο 

κηζζφο) ηείλεη λα απμάλεηαη δηαρξνληθά, φηαλ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην ηζρπξνπνηείηαη (ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο απηφ 

ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά), θαη φηαλ πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή 

αχμεζε ζην κέζν επίπεδν δηαβίσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ, πξνζζέηνπλ έλα νξηζκέλν „εζηθφ θαη ηζηνξηθφ ζηνηρείν‟ ζην ειάρηζην επίπεδν ηεο 

θπζηνινγηθήο επηβίσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην „ζηδεξνχλ λφκν ησλ κηζζψλ‟ ηεο θιαζζηθήο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. 

Όζν πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνληαη νη θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο ζηε θνηλσλία, θαη ε 

ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο γεληθεχεηαη εληφο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν έλα ηκήκα ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (κεγαιχηεξν απφ ην θπζηνινγηθφ 

ειάρηζην αιιά κηθξφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο) κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πξνζεγγίδεη ην φξην ηεο θηψρεηαο θαη φηη επίζεο κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν καδί κε ηε γξακκή ηεο 

απφιπηεο θηψρεηαο. 

Καζψο ε ζπλνιηθή αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο είλαη εθείλν ην ηκήκα ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο γηα ην νπνίν „επζχλεηαη‟ ην θεθάιαην, ε ζπζρέηηζε εθείλνπ ηνπ κέξνπο ηεο 

αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ην νπνίν ηζνχηαη θαηά πξνζέγγηζε κε ην ειάρηζην απνδεθηφ 

βηνηηθφ επίπεδν (ειάρηζηε επηβίσζε) ζπλ έλα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλν κέξνο – έλα κέξνο ηνπ 

¨εζηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζηνηρείνπ¨ ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο-, κε ην φξην ηεο θηψρεηαο 
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θαηαδεηθλχεη φηη θαη ην δήηεκα ηεο θηψρεηαο επίζεο, ζρεηίδεηαη κε ηε ζρέζε θεθαιαίνπ-

εξγαζίαο, ε νπνία δηαηξέρεη ην ζχλνιν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο (Wright, 1994 

46). Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηε θαηάζηαζε 

ηνπ νξηαθνχ θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο θαη ηελ αλάινγε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αλαθνπθίζεη ηα δεηλά ηνπο. ηνρεχνπλ επίζεο, ζην λα ελεκεξψζνπλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη 

λα ππνζηεξίμνπλ ηα εξγαηηθά ζσκαηεία θαη ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο ζηε πάιε ηνπο γηα 

αμηνπξεπείο κηζζνχο θαη ακνηβέο, ζπληάμεηο, επηδφκαηα αλεξγίαο θαη πηζαλά γηα εμαζθαιηζκέλν 

ειάρηζην εηζφδεκα πνπ λα βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο καο εδψ είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζχλζεηνπ δείθηε, απνηεινχκελνπ απφ 

κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο αμίεο ρξήζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο απνηηκψκελεο ζε 

ηξέρνπζεο θαη ζηαζεξέο ηηκέο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηνπηθά δεκνηηθά ηέιε, 

επηβαξχλζεηο θαη ακνηβέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ ρξήζεο, 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Όιεο απηέο νη αμίεο ρξήζεο ηθαλνπνηνχλ επαξθψο ηηο „βαζηθέο‟ 

αλάγθεο, δειαδή ηηο αλάγθεο ηεο επηβίσζεο θαη νκαιήο αλαπαξαγσγήο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ 

αηφκνπ θαη/ή λνηθνθπξηφ. Ζ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ θαιαζηνχ/δείθηε πξνζεγγίδεηαη κε φινπο 

ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο: ζεσξεηηθά, εκπεηξηθά ή αθφκα θαη αμησκαηηθά. Ζ ζχλζεζε θχζε ηνπ 

δείθηε πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ φηαλ αιιάδνπλ νη κέζεο θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νδεγψληαο ζε αχμεζε ή κείσζε ησλ ζεσξνχκελσλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ γηα ην ηππηθφ λνηθνθπξηφ, ή φηαλ θαηνξζψζνπκε λα εκβαζχλνπκε ηηο γλψζεηο καο γηα 

ην θαζνξηζκφ κηαο αλάγθεο. Ζ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο απνπζηάδεη παληειψο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ππάξρεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κφλν ζε πνιχ ιίγεο 

ρψξεο, πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΖΠΑ θαη ΖΒ. 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη λα εθθξάζεη ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο ηηο αλάγθεο 

γηα πγεία, εθπαίδεπζε θαη κεηαθνξψλ φηαλ απηέο εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο 

Αζήλαο, ζηελ Διιάδα, ην έηνο 2010. 

Κάζε έλα απφ ηα ηξία θχξηα κέξε ηνπ άξζξνπ αληηζηνηρεί θαη ζε κηα απφ ηηο αλάγθεο. Πξψηα 

εμεηάδνληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξηζκνχ ηεο αλάγθεο. Αθνινπζεί ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ηεο αλάγθεο ζε φξνπο ζπγθξηκέλσλ πνζνηήησλ εθείλσλ ησλ αμηψλ ρξήζεο. 

Σέινο, απηέο νη αμίεο ρξήζεο ηηκνινγνχληαη, γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα ρξεκαηηθφο δείθηεο. 

Απηφο ν ρξεκαηηθφο δείθηεο, θαζψο θαη ην θαιάζη ησλ αμηψλ ρξήζεο απνηεινχλ κέξνο κηαο 

επξχηεξεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζεο ηεο απφιπηεο θηψρεηαο. Μπνξεί αθφκα λα 

ζεσξεζεί σο κέξνο ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ε δεκφζηα 

παξνρή ππήξμε εθηεηακέλε ζηηο θαηεγνξίεο απηέο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζην βαζκφ πνπ ζρεηηθέο 

αμίεο ρξήζεο ζπλερίδνπλ λα παξέρνληαη δσξεάλ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δείθηε. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ απνηειεί ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη ηεο κειέηεο θαη απνηειεί έλα 

δηεπηζηεκνληθφ έξγν. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, ην άξζξν αθνινπζεί ηηο εξγαζίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ ήδε εθπνλεζεί απφ αξθεηά ηδξχκαηα, είηε αθαδεκατθά 

είηε άιια. Πνιιά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη είλαη αλαγθαίν δελ έρνπλ δηεπζεηεζεί θαη δελ 

ραίξνπλ θαζνιηθήο απνδνρήο. Δμάιινπ, είλαη απηή θαζαπηή ε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη 

νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζηε παξάθακςε ηνπ νξηζκνχ ησλ αλαγθψλ εθείλσλ, φηαλ ζέινπλ λα 

πξνζεγγίζνπλ είηε ηελ απφιπηε θηψρεηα, είηε ζρεηηθέο έλλνηεο. 
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Παξφια απηά, ε βαζηθή εζηίαζε ηνπ άξζξνπ είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο θαζνξηζκφο ησλ 

αμηψλ ρξήζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ κηα αλάγθε, έηζη ψζηε λα δείμεη φηη κηα αληηθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί, κέζσ αθαίξεζεο. Όιεο νη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο 

ειήθζεζαλ ππφςε. Όπνπ ήηαλ θαηάιιειν, έγηλαλ ζπλεληεχμεηο κε αλζξψπνπο ζρεηηθνχο κε ηε 

παξαγσγή, θπθινθνξία ή θαηαλάισζε ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ρξήζεο. 

Δίλαη μεθάζαξν φηη θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη έλα κφλν άξζξν κπνξεί λα είλαη 

πιήξεο θαη εμαληιεηηθφ. Αιιά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο πάλσ ζην 

δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ γεληθφηεξα, θαη ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο θαη ηεο θχιαμεο 

παηδηψλ εηδηθφηεξα. ε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία ε νπνία ζπζηάδεη ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο 

ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο, κηα ηέηνηα ζπδήηεζε είλαη ζίγνπξα επίθαηξε, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζην πιαίζην κηαο θξίζεο πνπ ήξζε γηα λα κείλεη, φζνλ αθνξά ζηελ εξγαηηθή ηάμε. 

1. Τγεία 

Ζ έλλνηα ηεο πγείαο απνηειεί έλα δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ απαζρνιεί πνιιέο ζρνιέο 

ζθέςεο θαη επηζηεκνληθνχο θιάδνπο απφ ηελ ηαηξηθή θαη ηελ θνηλσληνινγία, απφ ηελ θηινζνθία 

θαη ηελ κεραληθή. Ζ «Τγεία» ζπλερίδεη ακείσηα λα απνηειεί ην θέληξν πνιιψλ αλαιχζεσλ, 

ζπδεηήζεσλ θαη δηαθσληψλ κε εξσηήκαηα φπσο , « ηη ζεκαίλεη ην λα είλαη θάπνηνο πγηήο;», 

«πφηε θαηέρνπκε ηελ πγεία;», « ππάξρεη ε πγεία» θηι. Δίλαη εκθαλέο πσο ν νξηζκφο ηεο 

«αλάγθεο γηα πγεία» πνπ καο ελδηαθέξεη ζε απηή ηελ εξγαζία, ζαλ έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ, αλαπφθεπθηα πεξηέρεη πινπξαιηζκφ, πνηθηιία αιιά θαη δπζθνιίεο. 

πγθεθξηκέλα, ζ‟ απηή ηελ ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα κεηξήζνπκε ηελ «αλάγθε γηα πγεία» 

πνηνηηθά, πνζνηηθά θαη ρξεκαην-νηθνλνκηθά. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ επηινγέο 

θαη ππνζέζεηο ζηε βάζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Ο ηειηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο «αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο αλάγθεο», φπσο απηή εθθξάδεηε ζήκεξα ζηελ 

πεξηνρή πνπ κειεηάκε, δειαδή ην λνηθνθπξηφ αλαθνξάο αιιά θαη ην άηνκν, ηε ρξεκαηηθή ηνπ 

έθθξαζε θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζηνλ ηειηθφ δείθηε θηψρεηαο.                   

1.1  Ποηοηηθός Ορηζκός 

Ζ « αλάγθε γηα πγεία», ζηελ βηβιηνγξαθία ζπλήζσο ηαπηίδεηε κε ηελ ελεξγεηηθή πξφιεςε 

απψιεηαο  κηαο « θπζηθήο θαηάζηαζεο» επεμίαο ή ε ελεξγεηηθή αλαδήηεζε κηαο παξειζνληηθήο 

ή κειινληηθήο « απψιεηαο λφζνπ ή αξξψζηηαο» ( βι. Bradshaw, J.;  Baldwin, S.; Packham C , 

Asadi-Lari M., Gray D.; Culyer AJ.; World Health Organization). Σν πξψην αλαθέξεηαη ζε κηα 

πεξηζζφηεξν  πξνιεπηηθή κνξθή ηθαλνπνίεζεο  ηεο αλάγθεο γηα πγεία. Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε 

κηα « κεηα λνζεξφηεηαο» ηθαλνπνίεζε.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) αλ θαη είλαη ζεκείν αλαθνξάο ζ‟ απηφ ηνλ ηνκέα 

επεμεξγαζηψλ θαη ηεθκεξίσζεο, δίλεη έλαλ πην γεληθφ νξηζκφ ηεο πγείαο, ηνλ νπνίν φκσο δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε  παξνχζα παξάγξαθν,  κηαο θαη πξνζζέηεη πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο,  πνπ 

δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ εδψ.       

Έηζη, νη δχν αλσηέξσ εθθξάζεηο ηεο «αλάγθεο γηα πγεία» ηαπηίδνληαη κε ηελ «αλάγθε γηα 

ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη πξφλνηα» θαη ηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  

θαηαλάισζε ηαηξηθψλ πφξσλ ( ηαηξνί, εμεηάζεηο, θάξκαθα), θαζψο θαη ησλ άιισλ αμηψλ 

ρξήζεο, ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία.     
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1.2   Βαζηθές παραδοτές  

  

Γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζέγγηζε ηεο αλάγθεο κηαο πην πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

ρξεζηκνπνηήζακε δπν πεγέο :  

Πξψηνλ, ηηο ήδε ππαξθηέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνπο 

αζζελείο θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ  κε ζηφρν λα εληνπίζνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ ηί 

ρξεηάδεηαη λα θάλεη έλα  άηνκν γηα λα απνθχγεη ηελ απψιεηα ηεο «θπζηθήο θαηάζηαζεο» 

επεμίαο.  πγθεληξψζακε επίζεο ηελ πξνζνρή καο θπξίσο  

 ζην είδνο ηαηξψλ, πνπ πξέπεη θάπνηνο λα επηζθέπηεηαη ζε ζπρλή εηήζηα βάζε,  

 ζην είδνο ησλ  εμεηάζεσλ πνπ  πξέπεη λα θάλεη ζε ζπρλή εηήζηα βάζε αη  

 ζηα  θάξκαθα πνπ πξέπεη λα παίξλεη θάπνηνο επίζεο ζε ζπρλή βάζε. 

 

Ζ δεχηεξε πεγή ήηαλ νη ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε παζνιφγνπο, γεληθνχο γηαηξνχο θαη 

νδνληηάηξνπο. Ο δεηγκαηνιεπηηθφο πιεζπζκφο ησλ πελήληα ηειεθψλσλ επηιέρζεθε ηπραία απφ 

ηνλ Υξπζφ Οδεγφ ηεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο. Ο ζθνπφο καο ήηαλ λα εληνπίζνπκε  ηα 

«guidelines» θαη εάλ παξαζηεί αλάγθε λα ηα επεμεξγαζηνχκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

πξαθηηθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαηξψλ.     

 

Ζ ζπρλφηεηα είλαη έλαο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν εμαηξέζακε κηα ζεηξά 

απφ « κε πγηείο» θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ζπρλή πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο , φπσο  

αηπρήκαηα, βαξηέο ή αζπλήζηζηεο αξξψζηηεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη κία ή θαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο επεκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. (π.ρ. ν ηνθεηφο)    

 

 

Ειδικόηηηα Εξεηάζειρ 

Παζνιφγνο  Check up 

 Αλαιχζεηο αίκαηνο 

Γπλαηθνιφγνο  Check up 

 Tεζη ΠΑΠ 

 Mammography 

 Τπέξερνο 

Καξδηνιφγνο  Τπέξερνο  

 Κφπσζεο 

Αθηηλνιφγνο  Αθηίλεο Θψξαθνο  

 Mammography 

Μηθξνβηνιφγνο  Γεληθή Αλάιπζε Αίκαηνο 

 πγθεθξηκέλε Αλάιπζε 

Αίκαηνο  

 Σεζη Οχξσλ 

Παηδίαηξνο  Γεληθφ check up 

 Δκβφιηα 

Οδνληίαηξνο  Γεληθφ check up 

 ηνκαηηθφο έιεγρνο 

(ηεξεδφλα) 

 ηνκαηηθφο έιεγρνο (πιάθα) 

 Φζνξίσζε 
Πίλαθαο 1: Ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη είδνο εμεηάζεσλ πνπ ζα έπξεπε λα γίλνληαη ζε ζπρλή βάζε  

Πήγε: National Guideline Clearinghouse/ Guideline International Network/ Greek National Plan 

 



 6 

Ωζηφζν, ε ππφζεζε πψο ππάξρεη έλα ζεκείν επεμίαο φπνπ πξνιεπηηθέο θαη ζπρλέο εμεηάζεηο 

αξθνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ζε πγεία, ζηεξίδεηαη κφλν ζεσξεηηθά. Ηδίσο ζηηο 

ειηθίεο ησλ δχν ελειίθσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ (άληξαο, γπλαίθα) πνπ έρνπκε επηιέμεη σο κνληέιν. 

Σφζν ε βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξφλησλ 

παζήζεσλ (θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, παρπζαξθία, πςειή ρνιεζηεξίλε, δηαβήηεο θηι), φζν θαη 

νη ίδηνη νη γηαηξνί ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ κε  ηνπιάρηζηνλ κία εηδηθφηεηα αθφκε. Απηή ηνπ 

θαξδηνιφγνπ ε νπνία  αθνξά,  κεηαμχ ησλ άιισλ θαη θπξίσο, επηζθέςεηο γηα ππέξερν, ηεζη 

θφπσζεο θαη ζρεηηθά θάξκαθα, πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηαηξηθή θαηάζηαζε. 

Όπσο θαίλεηε ηφζν  ζηνλ παξαπάλσ, φζν θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, ε εηδηθφηεηα ηνπ 

θαξδηνιφγνπ πξνζηέζεθε ζην ζεκαηηθφ κνληέιν επεμεξγαζηψλ καο.       

 

Σέινο, ε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία καο επέηξεςε λα δνκήζνπκε έλαλ πίλαθα θαξκάθσλ 

αλαγθαίσλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζην λνηθνθπξηφ (Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα)). Μπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε έμη νκάδεο θαξκάθσλ :  Αληηβηνηηθά, Αληηζεπηηθά, Αληηζηακηληθά, Παπζίπνλα, 

ηξφπηα, θάξκαθα γηα θξπνινγήκαηα θαη ηέινο θάξκαθα γηα εηδηθέο αξξψζηηεο. Κάζε νκάδα 

έρεη ζπγθεθξηκέλα είδε θαξκάθσλ, φπσο θαίλεηε ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα.    
 

1.3.    Ποζοηηθός ορηζκός θαη ηηκές   

  

Αθνινπζψληαο, ηελ ίδηα κέζνδν ηνπ πνηνηηθνχ νξηζκνχ, ν πνζνηηθφο νξηζκφο βαζίδεηε ζε 

ππάξρνπζεο θαζνδεγεηηθέο γξακκέο θαη ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο ηνπ ηνκέα πγείαο. 

Οη Πίλαθεο 2 σο 5 παξνπζηάδνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ ηηκή ηεο επίζθεςεο αλά είδνο γηαηξνχ 

θαη  εμέηαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ αλαθνξάο.  

Οη πξψηνη δχν πίλαθεο 2 θαη 3 αλαθέξνληαη ζηνπο δχν ελήιηθεο  (άληξαο θαη γπλαίθα 

αληίζηνηρα), ελψ νη δχν ηειεπηαίνη αλαθέξνληαη ζηα δπν αλήιηθα κέιε (έλα παηδί 6-10 θαη ην 

άιιν 12 -18 εηψλ ). χκθσλα κε ηελ Marilyn W. Woolfolk,  et al. 1999  (βι. Αλά. [10]) νη 

νδνληνηαηξηθέο επηζθέςεηο είλαη κηα θνξά ην ρξφλν γηα ηνπο ελήιηθεο θαη  δχν θνξέο ην ρξφλν 

(American Academy Of Pediatric Dentistry, Guidelines on the  Periodicity of Examination 2009  

 

Ο Πίλαθαο Α2 (βι. Παξάξηεκα) είλαη ζρεδφλ ίδηνο κε ηνλ Πίλαθα A1 (βι. Παξάξηεκα). Ζ 

δηαθνξά ηνπο ζπλίζηαηαη ζην φηη πξνζζέζακε ηελ ηηκή θαη ηελ ζπρλφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ 

θαξκάθσλ.  

Παξφιν, πνπ νη εκεξνκελίεο ιήμεο ζηα θαξκαθεπηηθά  ζθεπάζκαηα δείρλνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν 

ρξήζεο, ε βηβιηνγξαθία πξνηείλεη εηήζηα (θαη ζε εμαηξεηηθέο θαηαζηάζεηο θάζε δχν ρξφληα) 

αληηθαηάζηαζε ηνπ νηθηαθνχ θαξκαθείνπ. Μφλν κεξηθά θάξκαθα αλαλεψλνληαη πην ζπρλά ιφγν 

ηεο ρξήζεο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξαθεηακφιε, νη ζηαηίλεο θηι. Σέινο, επεηδή ζέζε 

καο είλαη ε απνθπγή πιαζκαηηθψλ απμήζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε θηψρεηαο  επηιέμακε ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο θαξκάθσλ θαη φπνπ ήηαλ  δπλαηφλ, επηιέμακε θάξκαθα γεληθνχ ηχπνπ, πνπ 

είλαη εμ νξηζκνχ θζελφηεξα. 

‟ απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε πσο ζηελ Διιάδα ην ζχζηεκα πγείαο είλαη 

δηηηφ. Απφ ηελ κία, ε πξνζθνξά είλαη θπξίσο νξγαλσκέλε θαηά αλαινγία ηνπ Βξεηαληθνχ NHS, 

δειαδή κε δεκφζηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη έλα δίθηπν πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ πνπ 

θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ηε πιεπξά ηεο δήηεζεο ην ζχζηεκα  

ιεηηνπξγεί θπξίσο κε ππνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε βαζηζκέλε ζε εξγνδνηηθέο θαη 

εξγαηηθέο εηζθνξέο. Ζ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πξνζθέξεηαη κέζσ 39 ηακείσλ πνπ 

θαιχπηνπλ φιν ηνλ πιεζπζκφ.  
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Δίλαη γλσζηφ πσο ηα 39 ηακεία είλαη επαγγεικαηηθά, πνπ ζεκαίλεη πσο ην θάζε επάγγεικα έρεη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πιεξσκήο θαη απφδνζεο δαπαλψλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε. Απηέο νη δηαθνξέο θαζηζηνχλ πνιχπινθε ηελ ηηκνιεςία. Γηα ηηο αλαγθέο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ απνθαζίζακε λα κεηψζνπκε απηή ηελ πνιππινθφηεηα επηιέγνληαο λα 

ζπγθεληξσζνχκε ζην κεγαιχηεξν ηακείν ηεο Διιάδαο, ην  IKA- ETAM., ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη θαη νη παξαθάησ ηηκέο : 

 

Ειδικόηηηα Σςσνόηηηα Εξεηάζειρ Τιμή 

Παζνιφγνο 1/έηνο  Check up 6,46€ 

Καξδηνιφγνο 1/έηνο   Δπίζθεςε 6,46€ 

 Τπέξερνο 9,95€ 

 Κφπσζεο (1 / 2 years) 8,23€ (16,46€)  

Μηθξνβηνιφγνο 1/έηνο   Γεληθή Αλάιπζε Αίκαηνο 4,05€ 

 πγθεθξηκέλε Αλάιπζε 

Αίκαηνο  

2,07€ 

 Σεζη νχξσλ 1,88€ 

Οδνληίαηξνο 1/έηνο    Γεληθφ check up 6,46€ 

 ηνκαηηθφο έιεγρνο 

(ηεξεδφλα) (1 / 2 years) 

 ηνκαηηθφο έιεγρνο (πιάθα) 

3,17€ (6,34€) 

 0€ (Γελ ππάξρεη 

ηηκή) 

χλνιν 48,73€ 

Πίνακαρ  2. πρλφηεηα θαη ηηκή ηεο επίζθεςεο αλά είδνο γηαηξνχ θαη  εμέηαζεο γηα ελήιηθα άληξα (IKA-ETAM). 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, γηα  λα θαιπθζεί ην κίληκνπκ ηεο «αλάγθεο γηα πγεία» γηα 

έλαλ ελήιηθα άλδξα ε ρξεκαηηθή αμία αληηζηνηρεί ζε 48,73 €  ην ρξφλν.. 

 

Ειδικόηηηα Σςσνόηηηα Εξεηάζειρ Τιμή 

Παζνιφγνο 1/έηνο  Check up 6,46€ 

Γπλαηθνιφγνο 1/έηνο   Check up 6,46€ 

 Test ΠΑΠ 0€ (Γελ 

ππάξρεη 

ηηκή) 

 Τπέξερνο 8,63€ 

Καξδηνιφγνο 1/έηνο   Check up 6,46€ 

 Τπέξερνο 9,95€ 

 Κφπσζεο (1 / 2 years) 8,23€ 

(16,46€) 

Αθηηλνιφγνο 1/έηνο    Μαζηνγξαθία  11,89 

Μηθξνβηνιφγνο 1/έηνο   Γεληθή Αλάιπζε Αίκαηνο 4,05€ 

 πγθεθξηκέλε Αλάιπζε Αίκαηνο 2,07€ 

 Σεζη νχξσλ 1,88€ 

Οδνληίαηξνο 1/έηνο    Γεληθφ check up 6,46€ 
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 ηνκαηηθφο έιεγρνο (ηεξεδφλα) 

(1/ 2 years) 

3,17€ 

(6,34€) 

 ηνκαηηθφο έιεγρνο (πιάθα) 0€ (Γελ 

ππάξρεη 

ηηκή) 

χλνιν 75,71€ 
Πίνακαρ 3: πρλφηεηα θαη ηηκή ηεο επίζθεςεο αλά είδνο γηαηξνχ θαη  εμέηαζεο γηα ελήιηθε γπλαίθα (IKA-ETAM) 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε γπλαίθα έρεη πςειφηεξεο δαπάλεο ψζηε λα θαιπθζεί ην αηνκηθφ ηεο  

ειάρηζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ πγείαο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 75,71€ ην ρξφλν. 

Ο ιφγνο απηήο ηεο δηαθνξάο είλαη νη πξφζζεηεο εηήζηεο επηζθέςεηο ζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ αθφκε 

εηδηθφ, ηνλ γπλαηθνιφγν. ‟ απηφ ην ζεκείν ζα έπξεπε λα ζεκεησζεί, πσο ην πνζφ απηφ ζα 

έπξεπε λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξν, αθνχ ιείπεη ε ηηκή γηα ην «ηεζη παπ». 

 

Ειδικόηηηα Σςσνόηηηα Εξεηάζειρ Τιμή 

Παηδίαηξνο 1/έηνο  Check up 6,46 

 Δκβφιηα 1,23€ 

Οδνληηαηξφο 2/έηνο   Γεληθφ check up 12,92€ (6,46€) 

 ηνκαηηθφο έιεγρνο 

(ηεξεδφλα ) 

0€ 

 Φζνξίσζε 9,07€ 

χλνιν 29,68€ 

 
Πίνακαρ 4:  πρλφηεηα θαη ηηκή ηεο επίζθεςεο αλά είδνο γηαηξνχ θαη  εμέηαζεο γηα  παηδί κεηαμχ 6-10 εηψλ (IKA-

ETAM). 

 

Ειδικόηηηα Σςσνόηηηα Εξεηάζειρ Τιμή 

Παηδίαηξνο 

/Παζνιφγνο 

/Γεληθφο Ηαηξφο 

1/έηνο  Check up 6,46 

 Δκβφιην 1,23€ 

Γπλαηθνιφγνο 1/έηνο, κεηά απφ ην 

15ν έηνο (θνξίηζη) 

 Check up 6,46€ 

 Test ΠΑΠ 0€ (δελ ππάξρεη ηηκή) 

 Τπέξερνο 8,63€ 

Οδνληίαηξνο 2/έηνο  Γεληθφ check up 12,92€ (6,46€) 

 ηνκαηηθφο έιεγρνο 

ηεξεδφλα (1/year) 

6,34€ 

 Φζνξίσζε 9,07€ 

  χλνιν (αγφξη) 36,02€ 

  χλνιν (θνξίηζη) 51,11€ 

 
Πίλαθαο 5: πρλφηεηα θαη ηηκή ηεο επίζθεςεο αλά είδνο γηαηξνχ θαη  εμέηαζεο γηα παηδί 12-18 εηψλ (IKA-ETAM). 

 

Σν θφζηνο θάιπςεο ηεο «αλάγθεο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε» γηα ηα δχν αλήιηθα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ είλαη 36,02 € (εάλ ην αγφξη θαη ην θνξίηζη είλαη θάησ ησλ 15 εηψλ) θαη 51,11 € (εάλ 

ην θνξίηζη είλαη άλσ ησλ 15 εηψλ).  

πλνςίδνληαο, νη ηαηξηθέο δαπάλεο θαη νη εμεηάζεηο είλαη 72,04 € ην ρξφλν εάλ κεγαιχηεξν απφ 

ηα δχν παηδηά ηνπ κνληέινπ καο είλαη αγφξη θαη 87,13 €  ην ρξφλν εάλ είλαη θνξίηζη.  

Ο δείθηεο γηα έλα ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ αληηζηνηρεί ζε: 196,48 € ή 211,57 € ην ρξφλν.  
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ηνλ πίλαθα Α2 (βι. Παξάξηεκα) δνκήζακε ηα θάξκαθα (θαη ηα θαξκαθεπηηθά πιηθά) πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα λα πξνιεθζεί ε απψιεηα ηεο «θπζηθήο θαηάζηαζεο» επεμίαο (ζπλ απηά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηα ρξφληα λνζήκαηα).  

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α2, θάζε λνηθνθπξηφ δαπαλά 255,82 € ην ρξφλν γηα απηά ηα είδε. 

Βέβαηα ν Πίλαθαο Α2 έρεη παξαιείςεηο θαη άξα ην πνζφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

κεγαιχηεξν. Αιιά εθφζνλ γηα ηνπο  πεξηνξηζκνχο  ηεο έξεπλαο καο έρνπκε ζπγθεληξσζεί ζηνλ 

πιεζπζκφ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ζην IKA-ETAM, ην πνζφ γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφ είλαη 

ρακειφηεξν.   

πγθεθξηκέλα, νη αζθαιηζκέλνη ζην IKA-ETAM ζπκκεηέρνπλ κε ην 25% ηεο ηηκήο ησλ 

ζπληαγνγξαθεκέλσλ θάξκαθσλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη νκάδεο πνπ δελ πιεξψλνπλ θαζφινπ ή 

ιηγφηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ 25%. Δθαξκφδνληαο ην πξναλαθεξφκελν πνζφ, θαηαιήγνπκε πψο 

ην καηώηεπο σπημαηικό ποζό πνπ ην λνηθνθπξηφ δαπαλά γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε 

θάξκαθα θαη ηαηξηθφ πιηθφ αληηζηνηρεί ζε 63,96 ην ρξφλν.   
Καηαιήγνληαο, νη ηειηθνί  θαηψηεξνη δείθηεο : 

 γηα κία ηεηπαμελή νηθνγέλεηα είλαη 260,44€  θαη 275,53€ ην ρξφλν (αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ησλ παηδηψλ).  

 γηα ην μονομελέρ λνηθνθπξηφ έρνπκε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην θχιιν. Έηζη γηα ηνλ 

άλδξα είλαη 112,69€ ην ρξφλν, ελψ γηα ηε γπλαίθα είλαη 139,67€ ην ρξφλν.  

 γηα ην διμελέρ λνηθνθπξηφ ν ρξεκαηηθφο δείθηεο είλαη  ηεο ηάμεο ηνπ 188,40 € ην ρξφλν. 

 γηα ην ηπιμελέρ λνηθνθπξηφ ν δείθηεο είλαη 224,42 €  

 γηα ην πενηαμελέρ λνηθνθπξηφ ν δείθηεο είλαη 296,46 €   

 

2.   Δθπαίδεσζε 

ε απηφ ην κέξνο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ην θφζηνο ησλ ειάρηζησλ επαξθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (ππφ ηε κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ ρξήζεο  ζε νξηζκέλεο 

πνζφηεηεο) πνπ απαηηνχληαη απφ έλα άηνκν ή έλα λνηθνθπξηφ γηα ηελ νκαιή αλαπαξαγσγή ηνπ 

ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία. Δηδηθφηεξα, απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο πξέπεη λα απνθηήζεη 

ηηο θαζνξηζκέλεο (απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζθνπηά) ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη δεμηφηεηεο γηα 

λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη νκαιά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα κε δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θηψρεηαο, πνπ νθείιεηαη κφλν ζε 

αλεπαξθή ή θαηψηεξεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο βαζηθήο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ε νπνία πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηελ απφιπηε θηψρεηα. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη έρεη πξνθχςεη ζπζηεκαηηθά απφ πνιιέο κειέηεο φηη ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε 

πξνθαιεί θηψρεηα (ή ρακειφ εηζφδεκα) ζηηο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο. 

Δπνκέλσο, ην λα θαζνξηζηεί ην ειάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν εθπαίδεπζεο ην νπνίν ζα επαξθεί 

γηα λα ηνπνζεηήζεη θάπνηνλ πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο απνηειεί έλα πεξηζζφηεξν 
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πεξίπινθν δήηεκα απφ απηφ ηεο δηαηξνθήο ή έλδπζεο  παξαδείγκαηνο ράξε. Οη θησρνί 

άλζξσπνη θαη ηα παηδηά ηνπο ζπλήζσο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα 

επαξθέο επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη ή παξακέλνπλ θησρνί θπξίσο σο 

απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο εθπαίδεπζεο ηνπο ζην παξειζφλ. 

Ζ απαηηνχκελε (ππνρξεσηηθή) εθπαηδεπηηθή πεξίνδνο ζηελ Διιάδα είλαη 10 ρξφληα: έλαο ρξφλνο 

(θαη ζην θνληηλφ κέιινλ δχν ρξφληα) πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, έμη ρξφληα πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ηξία ρξφληα θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην). Όκσο, είλαη 

γεληθά απνδεθηφ φηη ε νκαιή ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πξνυπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμε ρξφληα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

απαξαίηεηα κεξηθέο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχληαη ζηελ πςειφηεξε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε 

(ΣΔΗ), ηε πξαγκαηηθφηεηα, είλαη νη ζπλζήθεο θηψρεηαο πνπ ζπλήζσο εμαλαγθάδεη πνιινχο 

καζεηέο λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν αθφκα θαη πξηλ ηελ απαηηνχκελε 10εηία, ή ακέζσο κεηά 

απφ απηή, αιιά πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ έμη ρξφλσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Όπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα άηνκα απηά είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα ππνθέξνπλ απφ 

ρακειφ εηζφδεκα θαη θηψρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο απφ εθείλα πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

έλα κέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

Όζνλ αθνξά ην ζπλππνινγηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ πνπ πξέπεη 

λα ηθαλνπνηεζνχλ επαξθψο γηα λα επηηξέπεη ζε έλα άηνκν ή έλα λνηθνθπξηφ λα βξίζθεηαη πάλσ 

απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε κεηαμχ άιισλ πεγψλ ηελ έλλνηα ηεο 

επηβίσζεο ή ηνπ απφιπηνπ νξίνπ ηεο θηψρεηαο ηεο ILO, ην νπνίν πεξηειάκβαλε « Πξψηα … 

επαξθή ηξνθή, ελδπκαζία θαη ζηέγαζε, θαζψο θαη θάπνηα επίπισζε θαη ζπζθεπέο. Γεχηεξνλ, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νπζηψδεηο ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ θαη γηα ηε θνηλφηεηα ζπλνιηθά, 

φπσο αζθαιέο πφζηκν λεξφ, θαζαξηφηεηα, δεκφζηα κεηαθνξά θαη πγεία, εθπαίδεπζε θαη 

πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο» (ILO 1976 24-25). Δπηπιένλ, φπσο είλαη πνιχ γλσζηφ, ε εθπαίδεπζε 

θαη ε θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη επηδεμηνηήησλ απφ ηνλ 

εξγαδφκελν θαη ησλ εμαξησκέλσλ απφ απηφλ/απηήλ είλαη έλα θφζηνο ην νπνίν εηζέξρεηαη ζηελ 

αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (Μαξμ, 1867, ζ. 191). Φπζηθά, ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο 

ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηνλ ηππηθφ πξνυπνινγηζκφ κφλν εθείλεο ηηο  εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο νη 

νπνίεο δελ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην θξάηνο. 

Όκσο, ε απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ 

έρεη γίλεη φιν θαη πην δχζθνιε ζηηο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο. Απφ ηε κηα 

πιεπξά, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε αλαπαξαγσγή 

ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζηνλ αλαπηπγκέλν θαπηηαιηζκφ απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

„εθπαηδεπηηθέο‟ εηζξνέο (θάηη ην νπνίν νδήγεζε ζηελ απμεκέλε θξαηηθή ζπκκεηνρή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δεκνζηνλνκηθέο 

δπζθνιίεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ε επηθξάηεζε ηεο λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο, ε κεηαθνξά 

ησλ θαιψο ακεηβφκελσλ εξγαζηψλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη νη ζηάζηκεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή  απφζπξζε ηνπ θξάηνπο απφ πνιινχο απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δξαζηεξηνπνίεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο 
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εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο
2
. ην πιαίζην ηνπ ζεσξεηηθνχ καο 

πιαηζίνπ
3
 απηφ ζεκαίλεη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηνπ κεηθηνχ θνηλσληθνχ κηζζνχ 

εκπνξεπκαηνπνηνχληαη θαη γίλνληαη κέξνο ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (βιέπε Μπαζηάθνο, 

Λακπξηλίδεο, Μαληάηεο, Παζζάο, 2010). Με απηφ ηνλ ηξφπν, αθφκα θαη αλ ε εθπαίδεπζε 

ππνηίζεηαη φηη παξέρεηαη δσξεάλ απφ ην θξάηνο, ηα λνηθνθπξηά ζηελ Διιάδα πξέπεη λα 

μνδεχνπλ ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο, αθφκα θαη γηα αλαπφθεπθηεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Ζ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 2008 αλαθνίλσζε πξφζθαηα φηη ην κέζν 

λνηθνθπξηφ δαπαλά ην κήλα 64,82€ γηα ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, δαπάλε ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 

ην 3,1% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαηαλάισζεο
4
. Απηφ ήηαλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε έλαληη 

51,34€ ην κήλα θαη 2,9% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο αληίζηνηρα γηα ην 2004. Μφλν νη δαπάλεο γηα 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αληηπξνζψπεπε ην 1,7% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ην κέζν 

λνηθνθπξηφ, ελψ γηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κε έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά ειηθίαο έσο  16 

ρξνλψλ, έθηαζε ην 3,9% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαηαλάισζεο. 

Ζ αλάγθε γηα κία νηθνγέλεηα λα δαπαλά πνιιά γηα εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίαο πεγάδεη θπξίσο απφ 

ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθκάζεζε κηαο 

μέλεο γιψζζαο, ε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη πάλσ απφ φια 

ην θφζηνο γηα ηελ επαξθή πξνεηνηκαζία γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ εηζαγσγή  ζηελ αλψηεξε θαη/ή ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλνληαη κε δαπάλεο απφ 

ηα ίδηα ηα λνηθνθπξηά, αθφκα θαη αλ ηππηθά παξέρνληαη απφ ην θξάηνο δσξεάλ.  

Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, νη δαπάλεο γηα ηελ εθκάζεζε (κίαο) μέλεο γιψζζαο θαη νη δαπάλεο 

γηα εληζρπηηθά καζήκαηα θαηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην 

πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε εζληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (αλψηεξε θαη ηερλνινγηθή 

εθπαίδεπζε) αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν θφζηνο
5
 κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Καζψο νη ππεξεζίεο απηέο δελ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο κε επαξθή ηξφπν, φιεο νη νηθνγέλεηεο 

πξέπεη λα πιεξψζνπλ ζηελ ηδησηηθή (θαη θαηά θχξην ιφγν άηππε) αγνξά γηα λα ηηο απνθηήζνπλ. 

Όια ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ησλ απαξαίηεησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν ζην πιαίζην ηνπ 

                                                           
2
 Σν Διιεληθφ θξάηνο δαπαλά θαηά κέζν φξν  2,9% ηνπ ΑΔΠ γηα εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία δεθαπέληε 

ρξφληα, πνζνζηφ πνιχ ρακειφηεξνπ ηνπ αληίζηνηρνπ 5,2%  ηνπ ΑΔΠ ησλ ΔΔ-15 ρσξψλ θαηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν. Απφ απηφ πξνθχπηεη ε απμεκέλε αλάγθε ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα γηα δαπάλεο ζηελ 

ηδησηηθή αγνξά γηα ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο.   
3
 Βιέπε Renwick and Bergmann (1993) θαη Fisher (2007) γηα ηε πξνζέγγηζε ηνπ ηππηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ  ζην θαζνξηζκφ ηνπ νξίνπ ηεο απφιπηεο θηψρεηαο. 
4
 Σν κέγεζνο ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνχ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ήηαλ 2,8 άηνκα. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη δαπάλεο γηα βηβιία, ηεηξάδηα θαη ζρνιηθέο πξνκήζεηεο γεληθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηφ ην πνζφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην πνζφ νη δαπάλεο γηα 

ηδησηηθέο (ζρνιεία) εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. 
5
 Σν κέζν κεληαίν θφζηνο γηα ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο ήηαλ 140€ ην 2004  ζχκθσλα κε ην 

Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο ησλ Διιήλσλ 

Δξγαδνκέλσλ. 
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πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

α) ζρνιηθέο πξνκήζεηεο (ηεηξάδηα, ζηπιφ, κνιχβηα, μχζηξεο, γεσκεηξηθά φξγαλα, θ.ιπ.) 

β) ζρνιηθέο (εθπαηδεπηηθέο) εθδξνκέο, ζρνιηθέο παξειάζεηο  

γ) βνεζεηηθά βηβιία γηα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη γηα φια ηα έμη 

ρξφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δ) δίδαθηξά θαη βηβιία γηα καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (6 ρξφληα εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ lower certificate ζηελ αγγιηθή γιψζζα)    

ε) ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα ζε ηδησηηθά θξνληηζηήξηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παλειιήληεο 

εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζη) ακνηβέο γηα εμσζρνιηθέο αζιεηηθέο θαη/ή πνιηηηζηηθέο (ρνξφο, κνπζηθή, ηέρλε, θιπ) 

δξαζηεξηφηεηεο (παξερφκελεο ζε ειάρηζην θφζηνο απφ κε θεξδνζθνπηθέο δεκνηηθέο εηαηξείεο) 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νξηζκέλεο δαπάλεο νη νπνίεο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηδξπκάησλ αλσηέξαο εθπαίδεπζεο. ηε πεξίπησζε απηή ζπλήζεηο δαπάλεο 

αθνξνχλ πάιη ζρνιηθέο πξνκήζεηεο  (ζηπιφ, ηεηξάδηα, κπινθ, γφκεο, μχζηξεο, θαη γεσκεηξηθά 

φξγαλα), θσηνηππίεο, ραξηδηιίθη, ππνινγηζηή, εθηππσηή, αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη αθφκα πην 

ζεκαληηθφ ζηε πεξίπησζε ζπνπδψλ καθξηά απφ ην ζπίηη, ελνίθην, επίπισζε θαη νηθηαθφ 

εμνπιηζκφ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά ζρνιεία μερσξηζηά, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε θάζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, εθαξκφδνληαο ηε πξνζέγγηζε ηνπ ηππηθνχ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξίνπ ηεο απφιπηεο θηψρεηαο, θαζνξίδνπκε ηηο αμίεο ρξήζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα παξαθνινχζεζε ζρνιείνπ θαη ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη κεηά ηηο θνζηνινγνχκε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ρακειφηεξε 

ηηκή απφ ην ζρεηηθφ εχξνο ηηκψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γηα εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Παιδικοί ζηαθμοί: (147112 + 10525) = 157.637 καζεηέο.   

Σν εηήζην θφζηνο παξαθνινχζεζεο (θαηά θχξην ιφγν ζρνιηθέο πξνκήζεηεο) αλέξρεηαη πεξίπνπ 

ζηα 100€. πλεπψο, ην κεληαίν θφζηνο ελφο δεκφζηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ εθηηκάηαη ζηα 8,33 €. 

Ππωηογενήρ εκπαίδεςζη: (593.397 + 46.639) = 640.036 καζεηέο. 

 

 

Δημοηικό ζσολείο (1
η
  - 3

η
 ηάξη):  (296.698 + 23.319) = 320.018 καζεηέο. 

Είδορ Ποζόηηηα Εύπορ ηιμήρ (€) Χαμηλόηεπη ηιμή Κόζηορ (€) 
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1. ρνιηθή ηζάληα 0.33 20 - 40 20 6.6 

2. Μνιχβηα  20 0.25 - 0.70 0.25 5 

3. Σεηξάδηα 10 0.40 – 1.50 0.40 4 

4. Μπινθ 2 1.8 1.8 3.6 

5. Καζεηίλα 1 5 5 5 

6. Τιηθά ρεηξνηερλίαο 1 4 4 4 

7. Γφκεο 5 0.5 - 1 0.5 2.5 

8. Ξχζηξεο 5 0.3 - 1 0.3 1.5 

9. Δθδξνκέο 3 4 4 12 

10. Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

1  16 – 100
6
  16 144 

πλνιηθφ εηήζην θφζηνο    224.2 

Σςνολικό μηνιαίο κόζηορ    18.68 

Πίλαθας 6: Αλαιπηηθφ θαη ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηε Πξψηε έσο ηε Σξίηε ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

Δημοηικό Σσολείο (4η-6 ηάξη):  (296.698 + 23.319) = 320.018 καζεηέο 

Είδος Ποζόηηηα Εύρος ηιμής (€) 
Χαμηλόηερη 

ηιμή 
Κόζηος (€) 

1. ρνιηθή ηζάληα 0.50 20 - 40 20 10 

2. Μνιχβηα 5 0.25-0.70 0.25 1.25 

3. ηπιφ  15 1 1 15 

4. Σεηξάδηα 15 0.40 – 1.50 0.40 6 

5. Γεσκεηξηθά φξγαλα 1 5 5 5 

6. Πξνκήζεηεο 

ρεηξνηερλίαο 

1 9 9 9 

7. Γφκεο 5 0.5 - 1 0.5 2.5 

                                                           
6
 Μεληαίν θφζηνο,  ην νπνίν ζπλήζσο πιεξψλεηαη γηα 9 κήλεο ρξφλν 
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8. Ξχζηξεο 5 0.3 - 1 0.3 1.5 

9. Βνεζεηηθά βηβιία 2 15 - 20 15 30 

10. ρνιηθή παξέιαζε 1 20 - 40 20 20 

11. Ξέλε γιψζζα-

δίδαθηξα 

9 κήλεο 50 - 70 κεληαία 50 450 

12. Ξέλε γιψζζα-βηβιία 3 20 - 30 20 60 

13. ρνιηθέο εθδξνκέο 3 4 4 12 

14. Δμσζρνιηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο  

1 (9 

κήλεο) 

20 – 100 

κεληαία 

20 180 

πλνιηθφ εηήζην θφζηνο    802.25 

Σςνολικό μηνιαίο κόζηορ    66.85 

Πίνακαρ 7 : Αλαιπηηθφ θαη ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηε Σεηάξηε έσο ηελ ΄Δθηε ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

Δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη: (549.195 + 41204) = 590.399 καζεηέο. 

Γςμνάζιο (1
η
-3

η
  ηάξη): (321.986 + 23.769) = 345.755 καζεηέο. 

Είδορ Ποζόηηηα Εύπορ ηιμήρ (€) Χαμηλόηεπη ηιμή Κόζηορ (€) 

1. ρνιηθή ηζάληα 0.50 20 - 40 20 10 

2. Μνιχβηα 4 0.25 - 0.70 0.25 1 

3. ηπιφ 15 1 1 15 

4. Σεηξάδηα (100 ζ.) 15 1- 2 1 15 

5. Μπιάλθν 2 0.60-1 0.60 1.2 

6. Γεσκεηξηθά φξγαλα 1 5 5 5 

7. Άζθεζε ηερλνινγίαο 1 10 10 10 

8. Γφκεο 5 0.5 - 1 0.5 2.5 

9. Ξχζηξεο 5 0.3 - 1 0.3 1.5 

10. Βνεζεηηθά βηβιία 4 15 - 20 15 60 
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11. Ξέλε γιψζζα-

δίδαθηξα 

9 κήλεο 100 - 150 

κεληαία 

100 900
7
 

12. Ξέλε γιψζζα-βηβιία 3 30 - 50 30 90 

13. ρνιηθέο εθδξνκέο 3 5 5 15 

14.  ρνιηθή παξέιαζε 1 20 20 20 

15. Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

1 (9 κήλεο) 20 - 100 

κεληαία 

20 180 

πλνιηθφ εηήζην θφζηνο    1326.2 

Σςνολικό μηνιαίο κόζηορ    110.52 

Πίλαθαο 8: Αλαιπηηθφ θαη ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ην Γπκλάζην - (321.986 + 23.769) = 345.755 καζεηέο 

 

Λύκειο (1
η
 -3η ηάξη): (227.209 + 17.435) = 244.644 καζεηέο. 

Είδορ Ποζόηηηα Εύπορ ηιμήρ (€) Χαμηλόηεπη ηιμή Κόζηορ (€) 

1. ρνιηθή ηζάληα 0.50 20 - 40 20 10 

2. ηπιφ/Μνιχβηα 20 1 1 20 

3. Σεηξάδηα 20 1 1 20 

4. Γεσκεηξηθά φξγαλα 1 5 5 5 

5. Βιάλθν 4 0.6 - 1 0.6 2.4 

6. Γφκεο 5 0.5 - 1 0.5 2.5 

7. Ξχζηξεο 5 0.3 - 1 0.3 1.5 

8. Βνεζεηηθά βηβιία 6 25 - 30 25 150 

9. ρνιηθή παξέιαζε 1 20 20 20 

10. Φξνληηζηήξην γηα ηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο 

6 κήλεο 200 - 700 

κεληαία 

200 1200 

11. ρνιηθέο εθδξνκέο  3 5 5 15 

                                                           
7
 εκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο ππνινγίδνληαη αλά επίπεδν ηάμεο, ζπλεπψο, νη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ 

απνηεινχλ ην κεζνζηαζκηθφ φξν ησλ ηξηψλ ηάμεσλ πνπ θπκαίλνληαη απφ 720  έσο 1000 επξψ. 
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12. Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

1 

(9 κήλεο) 

20 - 100 20 180 

πλνιηθφ εηήζην θφζηνο    1626,4 

Σςνολικό μηνιαίο κόζηορ    135,5 

Πίλαθας 9. Αλαιπηηθφ θαη ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ην Λχθεην: (227.209 + 17.435) = 244.644 καζεηέο 

 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ ζρνιηθψλ πξνκεζεηψλ έγηλε κεηά απφ ζπδεηήζεηο 

θαη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο βηβιηνπσιείσλ ζηε πεξηνρή ηεο δπηηθήο Αηηηθήο ( θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δήκνπο Κνξπδαιινχ θαη Κεξαηζηλίνπ). Με ηνλ ίδην ηξφπν έγηλε θαη ε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα δίδαθηξα θαη ηηο ακνηβέο καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ θαη 

πξνεηνηκαζίαο παλειιήλησλ εμεηάζεσλ απφ ζρεηηθά θξνληηζηήξηα ησλ ίδησλ πεξηνρψλ. 

Δάλ πάξνπκε ην ζηαζκηζκέλν (κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο) κέζν 

κεληαίν θφζηνο παξαθνινχζεζεο α) ησλ πξψησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, ην νπνίν ηζνχηαη 

κε 18,68€, β) ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, ην νπνίν ηζνχηαη κε 66,85€, γ) ησλ 

ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ, ην νπνίν ηζνχηαη κε 110,52 € θαη δ) ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ 

ιπθείνπ, ην νπνίν ηζνχηαη κε 135,5€, πξνθχπηεη έλα κέζν κεληαίν θφζηνο γηα ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο ηεο ηάμεο ηων 80,3 €. Απηφ ην θφζηνο ηζρχεη καηά μέζο όπο για κάθε μαθηηή 

ειηθίαο απφ 6 έσο 18 εηψλ. 

Φπζηθά, εάλ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλνλ απηφ ηνλ αξηζκφ, σο αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

κέζνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο αλά καζεηή, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη απηφο ππεξεθηηκά ην 

θφζηνο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ησλ λεπηαγσγείσλ θαζψο θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ 

ηνπ δεκνηηθνχ, ελψ ππνεθηηκά ην θφζηνο παξαθνινχζεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σν θφζηνο απηφ ηζρχεη γηα εθείλα ηα λνηθνθπξηά ηα νπνία έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ζηα 

δχν πξψηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Απφ απηφ ζπλεπάγεηαη φηη γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ 

απαηηνχκελνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ηο μέζο νοικοκςπιό ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

αληέρεη νηθνλνκηθά ψζηε λα κε ραξαθηεξηζηεί σο θησρφ
8
, ην κέζν θφζηνο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέζν λνηθνθπξηφ. 

Όκσο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο,  ην κεληαίν θφζηνο εθπαίδεπζεο γηα ην λνηθνθπξηφ 

αλαθνξάο  (ην νπνίν νξίδεηαη σο έλα ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ κε δχν παηδηά ζην ζρνιείν) 

ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ ζηαζκηθνχ κεληαίνπ θφζηνπο επί δχν. 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ζεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ 

Πξνυπνινγηζκψλ 2004 ( ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ηνπ 2008 δελ είλαη αθφκα 

δηαζέζηκα), ε κέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ κε κέιε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
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(δεκφζην θαη ηδησηηθφ) ήηαλ 102,65€ γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη  δεκνηηθφ θαη 211,79 γηα 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

€ 

Γαπάλες Δθπαίδεσζες 

Πιεζπζκφο 
Φησρνί / κε-

θησρνί δαπάλε χλνιν Με-θησρνί Φησρνί 

Σύνολο 192,35 198,48 75,03 38,8 

 Παηδηθφο ζηαζκφο, πξσηνβάζκηα   

εθπαίδεπζε 
102,65 105,73 43,67 41,3 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 211,79 217,74 91,70 42,1 

 Μεηά-δεπηεξνβάζκηα, κε-αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 
139,42 142,25 61,27 43,1 

 Σξηηνβάζκηά εθπαίδεπζε 185,54 194,15 72,81 37,5 

΄Άιιν 57,10 57,31 41,18 71,9 

Πίλαθαο 10: Μεληαίεο δαπάλεο εθπαίδεπζεο θαηά θαηεγνξία πιεζπζκνχ (ζχλνιν, κε-θησρνί θαη θησρνί ) γηα 

λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ αγνξάζεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο.       

Πεγή: Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΝΔΠ), Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 

2004. 

Πξνθαλψο, ε εθηίκεζε καο γηα κεληαίν θφζηνο 80,3€ ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ 

κεληαίνπ θφζηνπο ησλ 155,1€, ην νπνίν πξνθχπηεη σο ην ζηαζκηθφ κέζν θφζηνο γηα παηδηθνχο 

ζηαζκνχο, δεκνηηθφ θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ 

Πξνυπνινγηζκψλ 2004. Δπηπιένλ, ε δηαθνξά απηή ζα δηεπξπλζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, εάλ 

ιάβνπκε ππφςε φηη ηα αθφκα πην ζπγθξίζηκα κε ηα δηθά καο απνηειέζκαηα κεγέζε γηα ην 2010 

είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα κεγέζε ηνπ 2004 ζην παξαπάλσ πίλαθα. Δίλαη πηζαλφ ε εθηίκεζε καο 

γηα ην θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην φξην ηεο απφιπηεο θηψρεηαο λα πξνζεγγίδεη ην 60% ηεο 

εθηίκεζεο γηα ην κέζν θφζηνο, θηάλνληαο ζπκπησκαηηθά ζην ίδην θαηψθιη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ απφιπην θαη ην ζρεηηθφ δείθηε ηεο θηψρεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζηε πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο. 

3.2 Ποζοηηθός προζδηορηζκός ηες αλάγθες 

3.2.1  Μέζα Μαδηθής Μεηαθοράς 

 
Οη ρξήζηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ην 2009 έθηαζαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ην 

1.262.300, πξαγκαηνπνηψληαο 3.050.500 επηβηβάζεηο ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Σα 

ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ Έπεςνα ηηρ σπήζηρ ηων Τύπων ηος Κομίζηπος και ηηρ 

Επιβαηικήρ Κίνηζηρ ζηα ΜΜΜ πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ ΟΑΑ. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο  
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ηέζζεξεηο  Αζελαίνπο  ρξεζηκνπνηεί  θαζεκεξηλά  ηα  ΜΜΜ.  Οη  Ζκεξήζηεο Δπηβηβάζεηο 

ηνπ 2009 αλά Φνξέα είλαη: 
Φνξέαο ΜΜΜ Ζκεξήζηεο Δπηβηβάζεηο 
ΔΘΔΛ 1.536.500 
ΖΛΠΑΠ 317.000 
ΖΑΠ 427.500 
ΑΜΔΛ 694.000 
ΣΡΑΜ 59.500 
ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ 16.000 
χλνιν 3.050.500 
Πίλαθαο 63 Ζκεξήζηεο επηβηβάζεηο αλά θνξέα ΜΜΜ 

 

Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο εηζηηεξίνπ, πιένλ (απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008) γίλεηαη εληαία  

ηηκνιφγεζε (εληαίν εηζηηήξην 1,5 ψξαο, θάξηα δηθηχνπ, θάξηα ιεσθνξείνπ – ηξφιετ – ηξακ) 

επνκέλσο δελ θνζηνινγείηαη ην θάζε κέζν ρσξηζηά. Δπίζεο ππάξρνπλ κεληαίεο θαη εηήζηεο 

θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ γηα ηε ρξήζε ΜΜΜ φισλ ησλ θνξέσλ. Σν θφζηνο απηψλ 

ησλ θαξηψλ είλαη 35 επξψ θαη 350 επξψ αληίζηνηρα. 

Δπεηδή, απ‟ φηη θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ππάξρεη απμεκέλε ρξήζε φισλ ησλ 

κέζσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην θφζηνο ρξήζεο ησλ ΜΜΜ αλέξρεηαη ζε 35 επξψ 

κεληαίσο, φζν ζηνηρίδεη ε κεληαία θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ γηα φια ηα κέζα. Γελ   

πηνζεηείηαη   ε   εηήζηα  θάξηα,   ε   νπνία   είλαη   θζελφηεξε,   δηφηη   ζεσξείηαη 

απαγνξεπηηθή δαπάλε γηα ηα ρακειά εηζνδήκαηα. 
 

 
 

3.2.2  Ιδιωηικό Μέζο Μεηαθοράς 

 
αλ ηδησηηθφ κέζν ζεσξείηαη εδψ ην απηνθίλεην ΗΥ, αθήλνληαο θαηά κέξνο ηα 

δίθπθια ή  άιια απηνθηλνχκελα κέζα. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο κέζνπ 

κεηαθηλήζεσλ, ην ΗΥ απνηειεί ην 83% ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ (68% κε ην άηνκν ζαλ νδεγφ 

θαη 15% ζαλ επηβάηε). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΔΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΜΔ ΣΑ ΠΟΓΗΑ % 9.47%  
ΠΟΓΖΛΑΣΟ/ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ % 0.89% 1.87% 

ΓΗΚΤΚΛΔ ΜΖΥΑΝΔ % 4.04% 8.46% 

ΗΥ ΔΠΗΒΑΣΖ % 7.15% 14.97% 

ΗΥ ΟΓΖΓΟ % 32.45% 67.99% 

ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΜΔΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ % 1.30%  
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ % 1.32%  
ΣΑΞΗ (ΔΠΗΒΑΣΖ) % 2.33% 4.89% 

ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ % 0.56% 1.17% 

ΦΟΡΣΖΓΟ % 0.31% 0.65% 

ΑΣΗΚΟ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ % 20.53%  
ΣΡΟΛΔΗ % 3.26%  
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ % 5.69%  
ΜΔΣΡΟ % 9.28%  
ΣΡΑΜ % 0.76%  
ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ % 0.22%  

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑ % 0.44%  
 
Πίλαθας   Καηαλοκήκέζφλ κεηαθοράς 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο θαηνρήο θαη ρξήζεο ΗΥ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά 
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δπζθνιίεο θαη  απαηηεί ηελ πηνζέηεζε ζεηξάο ππνζέζεσλ. Σν πξψην εξψηεκα πνπ 

αλαθχπηεη αθνξά ζηε κνλάδα  αλαθνξάο ηνπ ηδηνθηήηε, αλ δειαδή ζα ζεσξεζεί ην άηνκν ή 

ην λνηθνθπξηφ. ρεηηθφ κε ην πξνεγνχκελν είλαη ην είδνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Θεσξείηαη αλαγθαίν έλα, νηθνγελεηαθφ ΗΥ γηα ηε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο, ην 

ηεηξακειέο  λνηθνθπξηφ  κε  δχν  πξνζηαηεπφκελα  κέιε.  Δίλαη  πξνθαλέο  φηη  ε  ίδηα 

ππφζεζε ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηα δχν «γεηηνληθά» λνηθνθπξηά, ην ηξηκειέο κε έλα 

παηδί θαη ην πεληακειέο κε ηξία παηδηά. Μπνξεί λα ππνηεζεί φηη γηα ην κνλνκειέο θαη δηκειέο 

λνηθνθπξηφ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη  ηελ αλάγθε έλα κηθξφηεξν  ΗΥ. Τπνηίζεηαη εδψ φηη 

έλα πεληάπνξην ΗΥ 1400 cc, κε κέγηζηε  ειηθία  ηα 10 ρξφληα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο κηαο νηθνγέλεηαο. 

Οη θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη νη θαηνρή θαη ρξήζε ΗΥ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

• Πάγηα  έμνδα:  ηέιε  θπθινθνξίαο,  ΚΣΔΟ,  θάξηα  θαπζαεξίσλ  θαη 

αζθάιεηα 

• Καηαλάισζε θαπζίκνπ 

• πληήξεζε 

• Κφζηνο αλαπιήξσζεο 

• ηάζκεπζε 

Σα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ην 2010, γηα έλα ΗΥ κέρξη 1357cc, 9 θνξνινγήζηκσλ ίππσλ, 

κε πξψηε άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ηελ 1/1/2000 θαη κέρξη 31/12/2004 (ειηθίαο 

5-10 ρξνλψλ), ήηαλ 137 επξψ. Σν παξάβνιν γηα ην ΚΣΔΟ ζηνηρίδεη 40 επξψ, ελψ ε έθδνζε 

θάξηαο θαπζαεξίσλ 10 επξψ θαη πιεξψλνληαη θάζε δχν ρξφληα, γηα ΗΥ ηεο παιαηφηεηαο 

πνπ ππνηέζεθε  εδψ. Γηα ην ίδην φρεκα, κηα θζελή αζθάιεηα κε ηηο βαζηθέο θαιχςεηο 

αζηηθήο επζχλεο, πιηθψλ  δεκηψλ θαη ζσκαηηθήο βιάβεο θαη κε πξφζζεηε  θάιπςε  ηελ  

νδηθή  βνήζεηα  θαη  ηε  ζξαχζε  θξπζηάιισλ  ζηνηρίδεη  φρη 

ιηγφηεξα απφ 400 επξψ ην ρξφλν
46

. Σν ζχλνιν ησλ πάγησλ δαπαλψλ είλαη ινηπφλ 562 επξψ. 

Γηα ηνλ  ππνινγηζκφ  θαηαλάισζεο  θαπζίκνπ  πξέπεη  λα  γίλνπλ  ππνζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηε κέζε απφζηαζε πνπ δηαλχεηαη, ηελ θαηαλάισζε ηνπ νρήκαηνο ζε ιίηξα θαη ην θφζηνο 

ηνπ θαπζίκνπ  αλά ιίηξν. Σν δπζθνιφηεξν είλαη ην πξψην, θαζψο ηα άιια  δχν  κπνξνχλ  

λα  ππνινγηζηνχλ   ζρεηηθά  εχθνια,  κε  κηθξέο  απνθιίζεηο. Δηδηθφηεξα, ε θαηαλάισζε 

ηνπ νρήκαηνο ζε ιίηξα αλά 100 ρικ πνηθίιεη αλάινγα κε ην φρεκα, αιιά γηα έλα ΗΥ κε ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη φρη ιηγφηεξα απφ 

6, κε πηζαλφηεξα ηα 7 lt/100 km. Ο κέζνο φξνο ηεο ηηκήο γηα ηελ απιή ακφιπβδε βελδίλε, 

ζηνλ  λνκφ Αηηηθήο, ζηηο 19/3/2010, ήηαλ 1.417 €
47

. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο θαπζίκνπ 

είλαη 9,92  επξψ / 100 ρικ. Αλ ηψξα ππνηεζεί φηη ε δηαλπφκελε απφζηαζε είλαη απφ 500 

κέρξη 1000 ρικ ην  κήλα, ηφηε ην θφζηνο θαπζίκνπ πνπ αλαινγεί ζηνλ απιφ κέζν φξν 6 

παξαηεξήζεσλ (500, 600, 700, 800, 900, 1000 ρικ), αλέξρεηαη ζηα 74,4 επξψ ην κήλα ή 

892,71 επξψ ην ρξφλν. 

Γηαβάδνπκε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν, απφ ηηο 25/9/08
48

: «ηε ζπλάληεζε ηνπ 

ππνπξγνχ  Οηθνλνκίαο [Γ. Αινγνζθνχθεο], κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηζαγσγέσλ 

απηνθηλήησλ, δφζεθαλ  δηεπθξηλίζεηο γηα ην πσο ζα εθαξκνζηνχλ ηα ηεθκήξηα γηα ηνπο 

θαηφρνπο Η.Υ. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ Δηζαγσγέσλ, θ. Αλδξέα 

Αλδξηθφπνπιν,  ν  ππνπξγφο  Οηθνλνκίαο  ηνχο  ελεκέξσζε  φηη  ζα  θαζηεξσζεί  έλα 

ειάρηζην θφζηνο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. Ση ζεκαίλεη απηφ; 

Όηη θξηηήξην γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην ελάσιζηο κόζηορ σπήζηρ ζα  είλαη έλα πνζφ  πνπ  ζα  

πξνθχπηεη  απφ  ηα  αζθάιηζηξα,  ηα  ηέιε  θπθινθνξίαο,  ηε  κέζε θαηαλάισζε θαπζίκσλ 

θαη ηε κέζε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην απηνθίλεην θάζε ρξφλν. Σν  θφζηνο   απηφ   ζα  

κεηαβάιιεηαη  αλάινγα  κε  ηνλ  θπβηζκφ  ηνπ  απηνθηλήηνπ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο απφ ηνπο εηζαγσγείο γηα θπβηζκφ, ην θφζηνο 
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ρξήζεο ην ρξφλν γηα Η.Υ. απφ 1201 έσο 1400 θπβηθά, είλαη 2.202 επξψ» (ππνγξάκκηζε δηθή 

καο). 

Δπίζεο, ην ηεθκήξην γηα ηελ ρξήζε ΗΥ πνπ ζπδεηηέηαη ηηο ψξεο πνπ γξάθνληαη απηέο 

νη  γξακκέο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα φρεκα κέρξη 1400 cc, είλαη 

3400 επξψ
49

. «ηα απηνθίλεηα ε εηήζηα ηεθκαξηή δαπάλε ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

θφζηνο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, ησλ αζθαιίζηξσλ, ησλ θαπζίκσλ θιπ.». «Γηα ηα 

απηνθίλεηα, ην ηεθκήξην ζα μεθηλάεη απφ ηηο 3.000 επξψ γηα I.X. κέρξη 1.200 θ.ε. θαη ζα 

απμάλεηαη 200 επξψ αλά εθαηφ θ.ε. κέρξη θαη ηα 2.000 θ.ε.»
50

. 

Μέρξη εδψ, παξφια απηά, ην θφζηνο ππνινγίζηεθε ζηα 1455 επξψ εηεζίσο. Απηφ 

εγείξεη έλα πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηεθκεξίνπ, θαζψο είλαη  πνιχ  

δχζθνιν  λα  ηζρπξηζηεί  θαλείο  φηη  ε  θαηαλάισζε  βελδίλεο  κπνξεί  λα θηάζεη ηα 1900 

επξψ εηεζίσο. Απηφ ζα αληηζηνηρνχζε ζε δηαλπφκελε απφζηαζε 1600 ρικ θαηά κέζν φξν 

θάζε κήλα, ή 19.200 ρικ ην ρξφλν, πξάγκα πξαθηηθά αδχλαην αλ θαλείο  δελ  εξγάδεηαη  ζε  

επάγγεικα  πνπ  απαηηεί  απφ  ηε  θχζε  ηνπ  ηε  δηάλπζε απνζηάζεσλ κε ην ηδηφθηεην κέζν. 

Σν επφκελν βήκα αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ΗΥ. ‟ απηφ ην θνλδχιη   

εληνπίδεηαη  ε  κεγαιχηεξε  δπζθνιία  θαζψο,  πέξα  απφ  ην  θφζηνο  ηεο θπζηνινγηθήο  

ζπληήξεζεο  (αιιαγή  ιαδηψλ,  αληηθαηάζηαζε  αλαιψζηκσλ,  φπσο ηαθάθηα ζηα  θξέλα, 

ιάζηηρα, ιάκπεο θιπ), πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε θπζηνινγηθή θζνξά πνπ είλαη ηπραία. Αλ  

ππνηεζεί αιιαγή ειαζηηθψλ θάζε δχν ρξφληα, αιιαγή ιαδηψλ ηξεηο θνξέο ην ρξφλν θαη 

αθήζνπκε έλα κηθξφ πεξηζψξην γηα άιιεο θζνξέο, ηφηε ην θφζηνο ζπληήξεζεο δελ κπνξεί λα 

είλαη θάησ απφ 350 επξψ. 
  Ζ εθηίλαμε  ηεο  ηηκήο  ησλ  θαπζίκσλ  κε  ηελ  αχμεζε  ηνπ  εηδηθνχ  θφξνπ θαηαλάισζεο   
έρεη νδεγήζεη αξθεηνχο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ γηα ηε ρξήζε ΗΥ. Λφγνπ ράξε: «Γηα 
νρήκαηα κε θηλεηήξεο 1,4 ιίηξσλ αλάινγα απμάλεηαη θαη ην εηήζην θφζηνο ρξήζεο. Οη 
θάηνρνη ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ απηνθηλήησλ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ 1.350  

 

46  
Σηκέο πάξζεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ, φπσο νη παξαθάησ: 

http://www.autoasfalisi.gr/index.html,  http://www.anytimeonline.gr/index.asp?a_id=46, 

http://www.asfalistra.gr/main.asp. Έγηλε ζχγθξηζε θαη πάξζεθε ε θζελφηεξε πξνζθνξά κε θάπνηεο 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πιήζνο δεκηψλ, ηελ ειηθία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ νδεγνχ. 
47  

Πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,  http://www.ypan.gr/flash_fuel/ 
48   

http://blogthea.gr/NextStep/aeaethoaeo/24315-ta-oaeithnea-aea-e-aessicoa.html θαη 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=23.09.2008,id=9787496 
49   http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/5721 θαη αιινχ 
50   http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=26397148 

 

 
 
 
 
 

θπζηνινγηθήο  ζπληήξεζεο  (αιιαγή  ιαδηψλ,  αληηθαηάζηαζε  αλαιψζηκσλ,  φπσο ηαθάθηα 

ζηα  θξέλα, ιάζηηρα, ιάκπεο θιπ), πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε θπζηνινγηθή θζνξά πνπ είλαη 

ηπραία. Αλ  ππνηεζεί αιιαγή ειαζηηθψλ θάζε δχν ρξφληα, αιιαγή ιαδηψλ ηξεηο θνξέο ην 

ρξφλν θαη αθήζνπκε έλα κηθξφ πεξηζψξην γηα άιιεο θζνξέο, ηφηε ην θφζηνο ζπληήξεζεο δελ 

κπνξεί λα είλαη θάησ απφ 350 επξψ. 

Ζ εθηίλαμε  ηεο  ηηκήο  ησλ  θαπζίκσλ  κε  ηελ  αχμεζε  ηνπ  εηδηθνχ  θφξνπ 

θαηαλάισζεο έρεη νδεγήζεη αξθεηνχο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ γηα ηε ρξήζε ΗΥ. Λφγνπ 

ράξε: «Γηα νρήκαηα κε θηλεηήξεο 1,4 ιίηξσλ αλάινγα απμάλεηαη θαη ην εηήζην θφζηνο 

ρξήζεο. Οη θάηνρνη ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ απηνθηλήησλ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ 1.350 επξψ  

γηα θαχζηκα, 400 επξψ γηα αζθάιεηα, 182 επξψ γηα Σέιε Κπθινθνξίαο θαη 350 έσο 500 

επξψ γηα ηελ εηήζηα ηαθηηθή  ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ.  

Σν εηήζην θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 2.282 επξψ γηα νρήκαηα έσο 1.400 θ.εθ.. Σα πνζά 

http://www.autoasfalisi.gr/index.html
http://www.asfalistra.gr/main.asp
http://www.ypan.gr/flash_fuel/
http://blogthea.gr/NextStep/aeaethoaeo/24315-ta-oaeithnea-aea-e-aessicoa.html
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=23.09.2008,id=9787496
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/5721
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=26397148
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κεηαθξάδνληαη ζε 190 επξψ ην κήλα γηα ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηνθηλήησλ
51

.» 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ flash 9.86, ην 2008, ε  ζπληήξεζε  κφλν  ηνπ   απηνθηλήηνπ  

αλέξρεηαη  ζηα  45  επξψ  κεληαίσο,  ή  540 εηεζίσο
52

. 

ηελ Ζκεξεζία ηεο 13/1/10 δηαβάδεη θαλείο «Σν εηήζην θφζηνο ρξήζεο ζηα 

απηνθίλεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί απιά πξνζζέηνληαο ηελ αμία ησλ θαπζίκσλ πνπ 

πξφθεηηαη  λα  θαηαλαιψζεη   θάπνηνο  (κέζνο  φξνο  15.000  ρικ.),  ην  θφζηνο  ησλ 

αζθαιίζηξσλ, ην θφζηνο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζα θαηαβάιεη γηα ηα 

Σέιε Κπθινθνξίαο. Αλ αλέβνπκε κία θαηεγνξία θαη πεξάζνπκε ζηα νρήκαηα κε θηλεηήξεο 

1,4 ιίηξσλ ηφηε αλάινγα απμάλεηαη θαη ην εηήζην θφζηνο ρξήζεο. Δηδηθφηεξα νη θάηνρνη 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηνθηλήησλ ζα πξέπεη λα  θαηαβάινπλ 

1.100 επξψ αληίζηνηρα γηα θαχζηκα, 400 επξψ γηα αζθάιεηα, 182 επξψ γηα Σέιε 

Κπθινθνξίαο   θαη  350  έσο  500  επξψ  γηα  ηελ  εηήζηα  ηαθηηθή  ζπληήξεζε  ησλ 

απηνθηλήησλ. Σν εηήζην θφζηνο  αλέξρεηαη ζηα 2.032 επξψ γηα νρήκαηα έσο 1.400 θ.εθ.. Σα 

παξαπάλσ πνζά κεηαθξάδνληαη ζε 170 επξψ ην κήλα γηα ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απηνθηλήησλ»
53

. 

Όζνλ αθνξά ην θφζηνο αλαπιήξσζεο ηνπ ΗΥ, απηφ αθνξά ζε έλα πνζφ πνπ ζα πξέπεη 

λα απνηακηεχεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ψζηε φηαλ ην ΗΥ παχζεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν 

κεηαθνξάο, λα  κπνξεί λα αγνξαζηεί έλα άιιν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ  απηνχ,  

ππνηίζεηαη  φηη  ε  επαλαγνξά  ζα  αθνξά  ζε  κεηαρεηξηζκέλν,  ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην 

πξνεγνχκελν. Γηα έλα ΗΥ  κνληέιν 2006, ζα ρξεηαδφηαλ λα 

δαπαλήζεη θαλείο φρη ιηγφηεξα απφ 4000 επξψ
54

 

 θαη κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη ν ρξφλνο  δσήο  ηνπ  είλαη  πεξίπνπ  10  ρξφληα,  απηφ    
ζεκαίλεη  φηη  ε  αμία  ηνπ  ζα απνζβέλεηαη κε 667 επξψ ην ρξφλν ή 55,5 επξψ ην κήλα. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην  θφζηνο ρξήζεο  ΗΥ  φπσο ππνινγίζηεθε  παξαπάλσ 

αλέξρεηαη ζηα 1860 επξψ εηεζίσο ή 155 επξψ κεληαίσο. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο έξεπλεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξνθχπηεη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο (45 επξψ, εδψ ππνηέζεθε 

φηη ην φρεκα είλαη κέρξη  1357 θ.εθ) θαη απφ ηε κέζε δηαλπφκελε απφζηαζε (απφ 200 έσο 

450 επξψ, εδψ ππνηέζεθε εηήζηα κέζνο φξνο 9000 ρικ, αληί γηα 15000 ρικ πνπ ππνινγίδεηαη 

ζπλήζσο). 

Σέινο, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ εθηίκεζε ηεο Ζκεξεζίαο γηα ην θφζηνο ρξήζεο ελφο 

κηθξνχ απηνθηλήηνπ πφιεο, ηφηε: «Κάπνηνο ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ κε θηλεηήξα 

1.100 θ.εθ. ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη πεξίπνπ 1000 επξψ γηα θαχζηκα, 320 επξψ γηα 

αζθάιηζηξα  (ρσξίο  πξναηξεηηθέο  θαιχςεηο),  98  επξψ  γηα Σέιε Κπθινθνξίαο  θαη 

πεξίπνπ  300  επξψ  γηα ηελ  ηαθηηθή  ζπληήξεζε  ηνπ  νρήκαηνο.  Σν  εηήζην  θφζηνο 

επνκέλσο γηα  έλα ΗΥ πφιεο ππνινγίδεηαη ζε 1.718 επξψ ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 

144 επξψ ην κήλα»
55

. 
 

3.2.3  Σύνοψη ηης δαπάνης για μεηαθορά 
 

Γηα ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ κε έλα ηδηφθηεην κέζν, κέρξη 1357 θ.εθ., ην κεληαίν 

θφζηνο γηα θαηνρή θαη ρξήζε ΗΥ αλέξρεηαη ζηα 155 επξψ. Γηα ηα ΜΜΜ, ην λνηθνθπξηφ ζα 

πξέπεη  λα  πξνκεζεχεηαη κε δχν κεληαίεο θάξηεο ησλ 35 επξψ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ αλέξρεηαη έηζη ζηα 225 επξψ. Σν ίδην κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

γηα ην ηξηκειέο λνηθνθπξηφ. 

Γηα ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ, ην κεληαίν θφζηνο ζα είλαη 144 επξψ γηα ΗΥ θαη 

35 επξψ γηα ΜΜΜ, ελψ γηα ην δηκειέο, 214 επξψ. 
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σκπεράζκαηα 

ηφρνο ηεο παξνχζαο επηζηεκνληθήο πξσηνβνπιίαο είλαη λα δηεηζδχζεη ζην πνιχ επαίζζεην θαη 

ζπρλά παξαβιεπφκελν δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ αλαγθψλ. Απηή ε πξνζπάζεηα, θαη εηδηθφηεξα 

απηή ε κειέηε, απνηειεί κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζθηαγξάθεζε ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ νξίσλ ηεο απφιπηεο θηψρεηαο. Γηα ηνπο ζπγγξαθείο απηνχ ηνπ άξζξνπ 

είλαη πξνθαλέο, φηη έλα άηνκν θαη εηδηθφηεξα έλαο εξγαδφκελνο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ, νη νπνίνη 

δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο (θπξίσο εμαηηίαο ηεο ηηκήο ηνπο θαη 

ηεο έιιεηςεο ησλ κέζσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο) πξέπεη λα ζεσξνχληαη θησρνί. Οη 

ζπγγξαθείο έρνπλ επίγλσζε φηη απηή ε άπνςε αλήθεη ζηε κεηνςεθία ησλ πθηζηάκελσλ 

παξαδφζεσλ θαη θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θηψρεηαο. 

Ζ έξεπλα απηή πξνζπάζεζε λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

αλαγθψλ γηα πγεία/πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε θαη κεηαθνξέο ζηε πεξηνρή ηεο 

Μεηξνπνιηηηθήο Αηηηθήο ην 2010. Βαζίζηεθε ζε κηα ιίζηα ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα λα είλαη 

θαλείο πγηήο ή λα κε είλαη άξξσζηνο, θαζψο θαη λα είλαη κνξθσκέλνο. Δπίζεο, αλέδεημε ην 

γεγνλφο φηη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη είλαη δεκφζηεο θαη 

δσξεάλ, απέρνπλ πνιχ απφ ην λα είλαη έηζη. Σν ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ θφζηνο ζην νπνίν θαηέιεμε 

ε έξεπλα απηή, γηα έλα ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 236,31 € ην κήλα, 

απνδεηθλχεη κε ην παξαπάλσ ηνλ ηζρπξηζκφ απηφλ. Δπηπξφζζεηα, ξίρλεη θσο ζηηο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ειιεληθέο νηθνγέλεηαο αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν ειάρηζηνο κηζζφο 

πξνζεγγίδεη ηα 700€ θαη βαίλεη ρακειφηεξα ζην κέζν ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 

επίπεδν αλεξγίαο έρεη μεπεξάζεη ην 15% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη νη δεκφζηεο παξνρέο 

κεηψλνληαη δξαζηηθά. 

 

51   http://heavycharge.blogspot.com/2010/03/1200-1918.html 
52   http://www.nooz.gr/page.ashx?pid=9&aid=37358&cid=1 
53   http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=16295&subid=2&pubid=23733141 
54  Σηκέο πάξζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Υξπζήο Δπθαηξίαο: http://xe.gr/ 

 

 

 

 

 

Νοικοκσριά Μονομελή Διμελή Τριμελή Τεηραμελή Πενηαμελή 

Τγεία Άλδξαο :  

112,69€/έηνο 

9,39/κήλα 

Γπλαίθα: 

139,67€/έηνο 

11,64€/κήλα 

188,40€/έηνο  

15,70/κήλα 

224,42€/έηνο 

18,70€/κήλα 

 

260,44€/ έηνο 

21,70€/κήλα 

 

296,46 €/έηνο 

24,71€/κήλα 

 

Δθπαίδεπζε 0 0 960,36€/έηνο 1920,72€/έηνο 1920,72€/έηνο 

http://heavycharge.blogspot.com/2010/03/1200-1918.html
http://www.nooz.gr/page.ashx?pid=9&aid=37358&cid=1
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=16295&subid=2&pubid=23733141
http://xe.gr/
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80,3€/κήλα 160,6€/κήλα 160,6€/κήλα 

 Μεηαθνξέο 2148  /έηνο 

179 / κήλα 

2568 /έηνο 

214 / κήλα  

2700 /έηνο 

225 /κήλα  

2700 /έηνο 

225 / κήλα 

 

 Πίλαθας 12: Μεληαίν θαη εηήζην θφζηνο γηα πγεία, εθπαίδεπζε θαη κεηαθνξψλ  αλά δηαθνξεηηθφ ηχπν 

λνηθνθπξηνχ. 

 

Παξφια απηά, είλαη αλαγθαίν λα ζέηνπκε ηα εξσηήκαηα θαη λα αληηκεησπίδνπκε ηηο δπζθνιίεο 

ηηο νπνίεο είδακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαιχζνπκε πεξαηηέξσ ηηο 

δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηεο αλάγθεο πγείαο. Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν 

ζα καο έδεηρλε ελδηαθέξνπζεο πιεπξέο ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Δίλαη επίζεο θξηηηθήο ζεκαζίαο λα πξνζεγγηζηεί ην εξψηεκα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ην 

νπνίν δελ απαληήζεθε θαηά ηε πξψηε πξνζπάζεηα. πλεπψο, νη εξεπλεηέο αληηκεησπίδνπλ ην 

άξζξν απηή πεξηζζφηεξν σο αξρή παξά σο ηέινο. 
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Αληηβηοηηθά  Αληηζεπηηθά  Αληηζηακίλες   Πασζίπολα  ηρόπηα 

θρσοιογήκαηος  
Special illnesses 

Αληηβηνηηθά 

Βακβάθη, γάδεο  

ειαζηηθέο ηαηλίεο  

Κξέκεο 

εγθαπκάησλ  

Απνζηεξσκέλεο 

αληηβηνηηθέο γάδεο 

Αληηζεπηηθά 

δηαιχκαηα 

Αληηζεπηηθν

ί ζθφγγνη  

Ομπδελέ 

Οηλνπλεχκα  

Betadine 

Κξέκα 

πδξνθνξηηδφλεο 

Αληηζηακηλαζηθή 

ινζηφλ 

ηαγφλεο καηηνχ  

Anti-diarrhea  

Αζπηξίλεο  

Paracetamol  

Ηζρπξά 

παπζίπνλα   

Αληβερηθφ  

πξαίε κχηεο 

Υάπηα πέςεο 

Αζεηακίλε 

Ibuprofen 

Αληηβηνηηθά  

Τπεξηαζηθά 

ράπηα 

ηαηίλεο  

Πίλαθαο A1. Καηάινγνο αλαγθαίνπ ηαθηηθνχ νηθηαθνχ θαξκαθείνπ δηεηνχο αλαλέσζεο  

Πεγή : American College of Physicians / American Red Cross/ National Guideline Clearinghouse 

 

 

Οκάδα  Tύπος (όια από έλα  1 ζθεύαζκα  / δηεηία, εθηός δηαθορεηηθής 

προεηδοποίεζες) 

Σηκές  

Αληηβηνηηθά Αληηβηνηηθά (dust, ointment, spray) 2,60€ (5,20€) 

Βακβάθη(0,79€), γάδεο (2,20€), ειαζηηθέο ηαηλίεο  (7,28€) 5,13€(10,27€) 

Κξέκεο εγθαπκάησλ  (FREMOMET CREAM 0,1%W/W BTx1 TUBx25G) 2,20€ (4,41€) 

Απνζηεξσκέλεο αληηβηνηηθέο γάδεο (heltha) 2,25€ (4,50€) 

Αληηζεπηηθά Αληηζεπηηθά δηαιχκαηα  (STERILLIUM SOL EXT US W/W FL 500ML) 3,50€ (7,00€) 

Αληηζεπηηθνί ζθφγγνη  (Sostar Med) 0,97€ (1,95€) 

Ομπδελέ  (HYDERGINE SOL FL 15MLX1MG/ML) 5,55€ (1,11€) 

Οηλφπλεπκα / Betadine (ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MEDIPLANTS 

SOL 70% BOTTLE 300ML - ΒΑΜΜΑ ΗΩΓΗΟΤ/ΕΑΡΜΠΖ CUT SOL 2% FL 50ML) 

1,07€+1,15€ 

(2,14€+2,30€) 

Αληηζηακίλες   Κξέκα πδξνθνξηηδφλεο (SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL. 250MG/VIAL 

BTx1ACT-O-VIAL(2ML)) 

1,31€ (2,63€) 

Αληηζηακηλάζεο ινζηφλ PHENERGAN GREAM TUB 30 GR) 0,55€ (1,11€) 

ηαγφλεο καηηνχ (BRIMODINE EYE.DR.SOL. 0,2% 

BTx1VIALx10ML) 

8,47€ (16,95€) 

Anti-diarrhea (IMODIUM CAPS 2MG/CAP BTx18 (BLIST 3x6)) 2,65€  

Πασζίπολα  Αζπηξίλε(ASPIRIN TABL 20x100MG) 3 εηήζηα  1,68€ (0,56€) 

Paracetamol (PARACETAMOL/ITF PHARMA KFT EF.GRAN 1G/SACHET 

BTx8 SACHETS)  2 εηήζηα  

4,22€ (2,11€) 

Ηζρπξά παπζίπνλα  (LONARID ΑΠΛΟ SUPP BT 6X250MG) 2 εηήζηα  1,30€(0,65€)  

ηρόπηα 

θρσοιογήκαηο

ς  

Αληηβερηθφ ζηξφπη  (BISOLVON SYR FL 250MLx8MG/5ML) 1/ εηήζηα 6,94€ 

πξαίε κχηεο  (ATROVENT SOL.INH. FL 10x250MCG/2ML) 2/ εηήζηα 9,92€ (4,96€) 

Υάπηα πέςεο  (VICKS VAPORUB OINT VASE 90 GR) 1 εηήζηα 1,83€ 

Δηδηθές 

παζήζεης 

Τπεξηαζηθά ράπηα  (TENORMIN TABL 28x25MG) θαζεκεξηλά  32.11€(13X2,47€) 

ηαηίλεο  (FLUVASTATIN XL/PHARMATHEN INTERNATIONAL PR.TAB TAB 

BTx28) θαζεκεξηλά 

160,42€(13X12,34€) 

Total 255,82€ 

Πίλαθαο A2. Καηάινγνο αλαγθαίνπ ηαθηηθνχ νηθηαθνχ θαξκαθείνπ κε ηηο ηηκέο ηνπ 
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Πεγή: Unified Bulletin of Medicine Prices 

(http://www.edatabase.gr/Medicines_Prices/By_Name/28/4 ) and guideline on medicine use. 

 

 

 

 

 

 

 

 


