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(Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) 

Υλική στέρηση παιδιών 
 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται οι δείκτες υλικής στέρησης για 

τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, που προκύπτουν από τα στοιχεία της δειγµατοληπτικής 

Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2013, µε περίοδο 

αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2012.  

 

Βασικές διαπιστώσεις 

• Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 

16 ετών, παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα σε ποσοστό 98,7%, και δύο ζευγάρια 

υποδηµάτων στο σωστό µέγεθος σε ποσοστό 99,3%. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 

1,3% και το 0,7% των νοικοκυριών αντίστοιχα δηλώνει ότι δεν έχει την οικονοµική 

δυνατότητα να παρέχει τα παραπάνω στα παιδιά του. Τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας 

κάτω των 16 ετών, που δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να παρέχουν 

στα παιδιά τους καινούρια ρούχα ή δύο ζευγάρια υποδηµάτων στο σωστό µέγεθος, 

ανήκουν στον φτωχό πληθυσµό (Γραφήµατα 1 και 2, Πίνακας 1). 
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• Το 90,3% των νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών παρέχει στα παιδιά του ένα γεύµα 

µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση, ενώ το 94,7% των νοικοκυριών παρέχει στα 

παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα 

(Γράφηµα 1, Πίνακας 1). 

• Το 1,7% των µη φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να παρέχει 

στα παιδιά του ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση, ενώ το 1,3% δηλώνει 

ότι για οικονοµικούς λόγους δεν παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά 

φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό πληθυσµό είναι 

22,3% και 12,6% αντίστοιχα (Γράφηµα 2, Πίνακας 1). 

 

 

 

• Το 20,8% των φτωχών νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι για 

οικονοµικούς λόγους δεν µπορεί να παρέχει στα παιδιά του εξοπλισµό υπαίθριων δραστηριοτήτων 

αναψυχής, ενώ το 15,4% δεν µπορεί να παρέχει στα παιδιά του παιχνίδια εσωτερικού χώρου 

(Πίνακας 1). 

• Σε ποσοστό 82,9%, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν ότι έχουν την 

δυνατότητα να καλύψουν οικονοµικά την τακτική συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες 

αναψυχής. Τα φτωχά νοικοκυριά δηλώνουν ότι δεν έχουν αυτή την οικονοµική δυνατότητα σε 

ποσοστό 36,3%  (Γράφηµα 3, Πίνακας 1).  

• Το 86% περίπου των νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών,  µπορεί να καλύψει 

οικονοµικά τη διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων (γενέθλια, ονοµαστικές εορτές κλπ.), ενώ τα 

ποσοστά για τον φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσµό είναι 66,9% και 93,4%, αντίστοιχα (Γράφηµα 3, 

Πίνακας 1).  

• Το 68,7% των φτωχών νοικοκυριών µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών,  δηλώνει ότι δεν µπορεί να 

καλύψει οικονοµικά την συµµετοχή των παιδιών του σε σχολικές εκδροµές και εκδηλώσεις µε ίδιους 

οικονοµικούς πόρους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα µη φτωχά νοικοκυριά ανέρχεται σε 8,8% 

(Γράφηµα 3, Πίνακας 1). 
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• Σε ποσοστό 9,2% τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν ότι  δεν µπορούν να 

παρέχουν για οικονοµικούς λόγους, στα παιδιά τους τη δυνατότητα να προσκαλούν περιστασιακά, 

στο σπίτι ή αλλού, φίλους για παιχνίδι και φαγητό, ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον µη φτωχό 

πληθυσµό είναι 23,7% και 3,7% αντίστοιχα (Γράφηµα 3, Πίνακας 1). 

• Το 18,4% των νοικοκυριών µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δεν έχει κατάλληλο χώρο στην 

κατοικία για την σχολική µελέτη των παιδιών, ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον µη φτωχό 

πληθυσµό είναι 31,6% και 13,1% αντίστοιχα (Πίνακας 1). 

 

 

 

• Στις αστικές περιοχές κατάλληλο χώρο στην κατοικία για την σχολική µελέτη των παιδιών δηλώνει ότι 

δεν µπορεί να παρέχει το 18,8% των νοικοκυριών, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό είναι 

µικρότερο και ανέρχεται σε 16,5% (Πίνακας 2). 

• Στις αγροτικές περιοχές, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν, ότι για 

οικονοµικούς λόγους, δεν µπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους 

� τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε σχολικές εκδροµές και εκδηλώσεις µε ίδιους οικονοµικούς 

όρους σε ποσοστό 34,2%,  

� τη δυνατότητα να συµµετέχουν τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής σε ποσοστό 15,2%, και 

� εξωσχολικά βιβλία στο σπίτι, κατάλληλα για την ηλικία τους σε ποσοστό 10,4% 

Τα ποσοστά για τις αστικές περιοχές ανέρχονται σε 23,5%, 13,5% και 7,8% αντίστοιχα.  (Γράφηµα 

4, Πίνακας 2). 

• Στις αστικές περιοχές, σε ποσοστό 7,7%, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, 

δηλώνουν, ότι για οικονοµικούς λόγους, δεν µπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους ένα γεύµα µε 

κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση (Γράφηµα 4, Πίνακας 2). 
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• Τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο αδυναµία να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά 

αγαθά και υπηρεσίες είναι τα  νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά. Συγκεκριµένα, τα 

νοικοκυριά µε 3 παιδιά δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα συµµετοχής των παιδιών τους σε 

σχολικές εκδροµές σε ποσοστό 45,1% ενώ για τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά  το 

ποσοστό ανέρχεται σε 66,5%. Αντίστοιχα, τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων (γενέθλια, 

ονοµαστικές εορτές κλπ.), δεν µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονοµικούς λόγους,  

τα νοικοκυριά µε 3 παιδιά σε ποσοστό 16% περίπου, ενώ τα νοικοκυριά µε 4 ή περισσότερα παιδιά  

δηλώνουν ότι δεν µπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή στα παιδιά τους σε ποσοστό 28,6% 

(Γράφηµα 5, Πίνακας 3). 

 



 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:  ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: 

ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
5 

 

 
• Σε σύγκριση µε τα στοιχεία της έρευνας για το έτος 2009, το ποσοστό των νοικοκυριών που 

αδυνατούν για οικονοµικούς λόγους να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες έχει 

αυξηθεί. Η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται  στο ποσοστό των νοικοκυριών που δεν µπορούν να 

καλύψουν τα έξοδα συµµετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδροµές, το οποίο ανέρχεται σε 

25,4% το 2013 από 7,6% που ήταν το 2009. Αντίστοιχα, κατάλληλο χώρο για σχολική µελέτη δεν 

µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονοµικούς λόγους,  τα νοικοκυριά σε ποσοστό 

18,4%, ενώ το 2009 το ποσοστό ήταν 11,7%%. Αύξηση παρατηρείται και στα ποσοστά των 

νοικοκυριών που δεν µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους  ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή 

ψάρι σε καθηµερινή βάση (7,4% το 2013 από 4,0% το 2009), καθώς και τη δυνατότητα να 

καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα (4,4% το 2013 από 1,1% το 2009) 

(Γράφηµα 6, Πίνακας 4). 

 

 
 
 
--------------------------------------- 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά µε την  

Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Πίνακας 1.  ∆υνατότητα των νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, να παρέχουν στα 

παιδιά τους βασικά είδη, µε βάση τη διάκριση σε φτωχό και µη φτωχό πληθυσµό: 
% 

 

Ναι Όχι, για οικονοµικούς 
λόγους Όχι, για άλλους λόγους 

Σύνολο 
Φτωχός 
πληθυ-
σµός 

Μη 
φτωχός 
πληθυ-
σµός 

Σύνολο 
Φτωχός 
πληθυ-
σµός 

Μη 
φτωχός 
πληθυ-
σµός 

Σύνολο 
Φτωχός 
πληθυ-
σµός 

Μη 
φτωχός 
πληθυ-
σµός 

καινούρια ρούχα 98,7 95,3 100,0 1,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

δυο ζευγάρια 
υποδηµάτων στο 
σωστό µέγεθος 

99,3 97,4 100,0 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

νωπά φρούτα και 
λαχανικά µία φορά 
την ηµέρα 

94,7 85,9 98,1 4,4 12,6 1,3 0,9 1,5 0,6 

ένα γεύµα µε κρέας, 
κοτόπουλο ή ψάρι σε 
καθηµερινή βάση 

90,3 74,6 96,2 7,4 22,3 1,7 2,4 3,1 2,1 

εξωσχολικά βιβλία 
στο σπίτι, κατάλληλα 
για την ηλικία τους 

89,8 70,3 97,1 8,3 26,3 1,4 2,0 3,4 1,4 

εξοπλισµό 
υπαίθριων 
δραστηριοτήτων 
αναψυχής 

90,6 75,9 96,1 7,7 20,8 2,8 1,7 3,3 1,1 

παιχνίδια εσωτερικού 
χώρου 93,8 83,5 97,7 5,1 15,4 1,1 1,1 1,1 1,2 

δυνατότητα 
συµµετοχής τακτικά 
σε δραστηριότητες 
αναψυχής 

82,9 60,0 91,6 13,8 36,3 5,3 3,3 3,7 3,2 

δυνατότητα 
διοργάνωσης 
εκδηλώσεων 
(γενέθλια, 
ονοµαστικές γιορτές 
κλπ.) 

86,1 66,9 93,4 12,2 31,0 5,1 1,7 2,1 1,5 

δυνατότητα να 
προσκαλούν 
περιστασιακά φίλους 
στο σπίτι ή αλλού για 
παιχνίδι και φαγητό 

87,5 70,3 94,0 9,2 23,7 3,7 3,3 6,1 2,2 

δυνατότητα 
συµµετοχής σε 
σχολικές εκδροµές 
και εκδηλώσεις µε 
ίδιους οικονοµικούς 
πόρους  

69,7 24,7 86,9 25.4 68,7 8,8 4,9 6,7 4,3 

κατάλληλο χώρο 
στην κατοικία για τη 
σχολική µελέτη τους 

81,6 68,4 86,9 18,4 31,6 13,1 — — — 
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Πίνακας 2.  ∆υνατότητα των νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, να παρέχουν στα 
παιδιά τους βασικά είδη, κατά αστικότητα: 

% 

 

Ναι Όχι, για οικονοµικούς 
λόγους 

Όχι, για άλλους 
λόγους 

Σύνολο 
Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές Σύνολο 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές Σύνολο 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

καινούρια ρούχα 98,7 98,6 99,0 1,3 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 

δυο ζευγάρια 
υποδηµάτων στο 
σωστό µέγεθος 

99,3 99,3 99,2 0,7 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 

νωπά φρούτα και 
λαχανικά µία φορά 
την ηµέρα 

94,7 95,3 92,1 4,4 4,4 4,3 0,9 0,3 3,6 

ένα γεύµα µε κρέας, 
κοτόπουλο ή ψάρι σε 
καθηµερινή βάση 

90,3 90,3 90,4 7,4 7,7 5,6 2,4 2,0 4,0 

εξωσχολικά βιβλία 
στο σπίτι, κατάλληλα 
για την ηλικία τους 

89,8 90,4 86,5 8,3 7,8 10,4 2,0 1,7 3,0 

εξοπλισµό 
υπαίθριων 
δραστηριοτήτων 
αναψυχής 

90,6 90,2 92,4 7,7 8,1 6,3 1,7 1,8 1,3 

παιχνίδια εσωτερικού 
χώρου 

93,8 94,2 91,8 5,1 4,9 5,9 1,1 0,9 2,3 

δυνατότητα 
συµµετοχής τακτικά 
σε δραστηριότητες 
αναψυχής 

82,9 83,7 79,0 13,8 13,5 15,2 3,3 2,8 5,8 

δυνατότητα 
διοργάνωσης 
εκδηλώσεων 
(γενέθλια, 
ονοµαστικές γιορτές 
κλπ.) 

86,1 86,3 85,3 12,2 12,4 11,6 1,7 1,4 3,1 

δυνατότητα να 
προσκαλούν 
περιστασιακά φίλους 
στο σπίτι ή αλλού για 
παιχνίδι και φαγητό 

87,5 87,3 88,5 9,2 9,5 8,0 3,3 3,2 3,5 

δυνατότητα 
συµµετοχής σε 
σχολικές εκδροµές 
και εκδηλώσεις µε 
ίδιους οικονοµικούς 
πόρους  

69,7 71,8 59,8 25.4 23,5 34,2 4,9 4,7 6,0 

κατάλληλο χώρο 
στην κατοικία για τη 
σχολική µελέτη τους 

81,6 81,2 83,5 18,4 18,8 16,5 — — — 
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Πίνακας 3. Οικονοµική αδυναµία  νοικοκυριών να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά είδη, µε βάση  
τον αριθµό παιδιών ανά νοικοκυριό  

% 

 
Νοικοκυριά µε 

 
1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 

4 ή περισσότερα 
παιδιά 

καινούρια ρούχα 1,3 0,9 2,57 3,5 
δυο ζευγάρια 
υποδηµάτων στο 
σωστό µέγεθος 1,0 0,3 0,80 - 
νωπά φρούτα και 
λαχανικά µία φορά την 
ηµέρα 3,7 4,5 4,74 18,1 
ένα γεύµα µε κρέας, 
κοτόπουλο ή ψάρι σε 
καθηµερινή βάση 6,7 7,5 8,64 18,3 
εξωσχολικά βιβλία στο 
σπίτι, κατάλληλα για 
την ηλικία τους 7,5 7,8 12,06 19,8 
εξοπλισµό υπαίθριων 
δραστηριοτήτων 
αναψυχής 6,9 8,2 9,96 13,9 
παιχνίδια εσωτερικού 
χώρου 4,9 4,9 7,34 1,7 

δυνατότητα 
συµµετοχής τακτικά σε 
δραστηριότητες 
αναψυχής 13,2 13,3 18,28 19,9 

δυνατότητα 
διοργάνωσης 
εκδηλώσεων (γενέθλια, 
ονοµαστικές γιορτές) 11,9 10,9 16,09 28,6 

δυνατότητα να 
προσκαλούν 
περιστασιακά φίλους 
στο σπίτι ή αλλού για 
παιχνίδι και φαγητό 8,6 8,0 13,76 28,6 

δυνατότητα 
συµµετοχής σε 
σχολικές εκδροµές και 
εκδηλώσεις 18,8 27,9 45,14 66,5 
κατάλληλο χώρο στην 
κατοικία για τη σχολική 
µελέτη τους 10,7 20,7 29,87 37,0 
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Πίνακας 4. ∆υνατότητα των νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, να παρέχουν στα 

παιδιά τους βασικά είδη, έτη 2009 και 2013: 
% 
 

  Ναι 
Όχι, για 

οικονοµικούς 
λόγους 

Όχι, για άλλους 
λόγους 

  2009 2013 2009 2013 2009 2013 

καινούρια ρούχα 99,2 98,7 0,8 1,3 0,0 0,0 

δυο ζευγάρια υποδηµάτων 
στο σωστό µέγεθος 

99,2 99,3 0,8 0,7 0,0 0,0 

νωπά φρούτα και λαχανικά 
µία φορά την ηµέρα 

97,5 94,7 1,1 4,4 1,4 0,9 

ένα γεύµα µε κρέας, 
κοτόπουλο ή ψάρι σε 
καθηµερινή βάση 

92,4 90,3 4,0 7,4 3,6 2,4 

εξωσχολικά βιβλία στο 
σπίτι, κατάλληλα για την 
ηλικία τους 

88,2 89,8 6,0 8,3 5,8 2,0 

εξοπλισµό υπαίθριων 
δραστηριοτήτων αναψυχής 

86,7 90,6 5,6 7,7 7,6 1,7 

παιχνίδια εσωτερικού 
χώρου 

94,4 93,8 4,1 5,1 1,5 1,1 

δυνατότητα συµµετοχής 
τακτικά σε δραστηριότητες 
αναψυχής 

64,4 82,9 10,7 13,8 25,0 3,3 

δυνατότητα διοργάνωσης 
εκδηλώσεων (γενέθλια, 
ονοµαστικές γιορτές κλπ.) 

84,8 86,1 10,4 12,2 4,9 1,7 

δυνατότητα να 
προσκαλούν περιστασιακά 
φίλους στο σπίτι ή αλλού 
για παιχνίδι και φαγητό 

83,5 87,5 4,7 9,2 11,8 3,3 

δυνατότητα συµµετοχής σε 
σχολικές εκδροµές και 
εκδηλώσεις µε ίδιους 
οικονοµικούς πόρους  

87,7 69,7 7,6 25,4 4,8 4,9 

κατάλληλο χώρο στην 
κατοικία για τη σχολική 
µελέτη τους 

88,3 81,6 11,7 18,4 — — 
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 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
Έρευνα 

Εισοδήµατος και 
Συνθηκών 

∆ιαβίωσης των 
Νοικοκυριών 

(European Union - 
Statistics on Income 

and Living 
Conditions-   

EU-SILC) 

 
Η Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) 
αποτελεί µέρος ενός κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος, στο οποίο συµµετέχουν 
όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικατέστησε, από το 2003, το 
ευρωπαϊκό panel νοικοκυριών (European Community Household Panel, ECHP), 
προκειµένου να επιτευχθεί η ποιοτική βελτίωση των στατιστικών δεδοµένων που 
αφορούν στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
Βασικός στόχος της έρευνας είναι η µελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, των 
συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση, κυρίως, µε το εισόδηµά τους. Η 
έρευνα αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την 
κατανοµή του εισοδήµατος και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
συγκρισιµότητα των στοιχείων θεωρείται εξασφαλισµένη, αφού η έρευνα διενεργείται 
σε όλα τα κράτη µέλη, χρησιµοποιώντας κοινές µεταβλητές και ορισµούς. 
 

Νοµικό πλαίσιο Η έρευνα διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
και Κοινοβουλίου σχετικά µε τις Κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις 
συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) µε αριθ. 1177/2003 και διενεργείται από την 
ΕΛΣΤΑΤ  µε απόφαση του Προέδρου της. 
 

Περίοδος αναφοράς 
του εισοδήµατος 

 

Η περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος είναι το προηγούµενο της έρευνας 
ηµερολογιακό έτος. 

Κάλυψη Η έρευνα καλύπτει όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά της Χώρας µε τα µέλη τους, 
ανεξάρτητα από το µέγεθος ή οποιαδήποτε οικονοµικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά τους. 

 Εξαιρούνται από την έρευνα: 
• Οι συλλογικές κατοικίες, όπως ξενοδοχεία, πανσιόν, νοσοκοµεία, 

γηροκοµεία, στρατόπεδα, αναµορφωτήρια κλπ. Συλλογικές κατοικίες 
θεωρούνται και τα νοικοκυριά που παρέχουν στέγη µε διατροφή σε άνω των 
πέντε τροφίµους. 

• Τα νοικοκυριά µε µέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούν σε ξένες 
διπλωµατικές αποστολές. 

 
Μεθοδολογία 

 
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική µε σχεδιασµό µε µερικώς επικαλυπτόµενο δείγµα  
(rotational integrated design), που επιλέχτηκε ως ο πλέον κατάλληλος για ενιαία 
συγχρονική και διαχρονική έρευνα. Η τελική δειγµατοληπτική µονάδα είναι το 
νοικοκυριό. Οι µονάδες ανάλυσης είναι τα νοικοκυριά και τα µέλη τους. 
 
Η διαχρονική δοµή του δείγµατος διακρίνεται σε τέσσερα εναλλασσόµενα υπο-
δείγµατα (panels), καθένα από τα οποία είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού και 
διαρκεί τέσσερα χρόνια. Για κάθε δύο διαδοχικά χρόνια υπάρχει µερική επικάλυψη 
(75%) των panels. Κάθε χρόνο ένα panel εγκαταλείπει το δείγµα και ένα νέο panel 
επιλέγεται. Το σχήµα εναλλαγής άρχισε από το πρώτο έτος (2003). Για να υπάρξει 
πλήρες δείγµα το πρώτο έτος της έρευνας, τα τέσσερα panels άρχισαν ταυτόχρονα. 
Για τη διαχρονική συνιστώσα του ΕU-SILC, τα άτοµα που επιλέγονται, αρχικά, 
ερευνώνται για περίοδο τεσσάρων χρόνων  ίση µε τη διάρκεια του κάθε panel. 
 
Η έρευνα EU-SILC βασίζεται σε δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία 
νοικοκυριών από πλαίσιο δειγµατοληψίας που έχει δηµιουργηθεί µε βάση τα 
στοιχεία της Απογραφής Πληθυσµού 2001 και καλύπτει πλήρως τον πληθυσµό 
αναφοράς.  
 
Ο σχεδιασµός της δειγµατοληψίας περιλαµβάνει δύο επίπεδα στρωµάτωσης:  
 
i. Το πρώτο επίπεδο είναι γεωγραφική στρωµάτωση που βασίζεται στη διαίρεση 
της Χώρας σε Περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο 
διαµέρισης NUTS II, ενώ τα δύο µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης συγκροτούν χωριστά γεωγραφικά στρώµατα. 

 
ii. Το δεύτερο επίπεδο στρωµάτωσης είναι η ταξινόµηση των οικισµών, µέσα σε 

κάθε Περιφέρεια, σε τέσσερις κατηγορίες αστικότητας, σύµφωνα µε το µέγεθος 
του πληθυσµού τους.  

• >= 30.000  κατοίκους 
• 5.000-29.999 κατοίκους 
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• 1.000-4.999  κατοίκους 
•       0-999 κατοίκους 

 
 
Η στρωµάτωση των δύο µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων έγινε κατά 
απογραφικές εποπτείες.   
Το δείγµα των ιδιωτικών νοικοκυριών επιλέγεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 
ένα τυχαίο δείγµα µονάδων επιφανείας (κατοικηµένων γεωγραφικών περιοχών που 
περικλείονται από φυσικά ή τεχνητά όρια) επιλέγεται µε συστηµατική δειγµατοληψία 
από κάθε τελικό στρώµα µε πιθανότητα επιλογής της κάθε µονάδας ανάλογη του 
αριθµού των ιδιωτικών νοικοκυριών που αυτή περιέχει.  Στο δεύτερο στάδιο, ένα 
συστηµατικό τυχαίο δείγµα ιδιωτικών νοικοκυριών επιλέγεται µε δεδοµένο 
δειγµατοληπτικό κλάσµα, από τον σύγχρονο πληθυσµό των νοικοκυριών (µε βάση 
προµέτρηση που γίνεται στο πεδίο) κάθε επιλεγµένης µονάδας επιφάνειας. 

 
Μέγεθος δείγµατος 

 
Κατά το 2013, η έρευνα διενεργήθηκε  σε  τελικό δείγµα 7.349 νοικοκυριών και  σε 
18.030 µέλη των νοικοκυριών αυτών, εκ των οποίων 15.318  ηλικίας 16 ετών και 
άνω. Ο µέσος όρος µελών  υπολογίστηκε ανά νοικοκυριό στα 2,5. 
Ο αριθµός των νοικοκυριών µε ηλικίας κάτω  των 16 ετών ανέρχεται σε 1.591 
νοικοκυριά. 

 
 Σταθµίσεις Για την εκτίµηση των χαρακτηριστικών της έρευνας τα στοιχεία κάθε ατόµου και κάθε 

νοικοκυριού του δείγµατος πολλαπλασιάστηκαν µε έναν αναγωγικό συντελεστή. Ο 
αναγωγικός συντελεστής προκύπτει ως το γινόµενο των ακόλουθων τριών 
παραγόντων (σταθµίσεων): 
α) της  αντίστροφης πιθανότητας επιλογής του ατόµου, που συµπίπτει µε την 

αντίστροφη  πιθανότητα επιλογής του νοικοκυριού, 
β) του αντίστροφου του ποσοστού απόκρισης των νοικοκυριών εντός του 
στρώµατος, 
γ) ενός διορθωτικού συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται κατά τρόπο ώστε: 
 
 ι) Η εκτίµηση των ατόµων, κατά φύλο και οµάδες ηλικιών, που θα προκύψει ανά 

γεωγραφική περιφέρεια να συµπίπτει µε τον αντίστοιχο αριθµό που 
υπολογίστηκε µε προβολή για την περίοδο αναφοράς της έρευνας και βασίστηκε 
στη Φυσική Κίνηση Πληθυσµού (Απογραφή Πληθυσµού 2011 και Γεννήσεις, 
Θάνατοι, Μετανάστευση). 

ιι) Η εκτίµηση των νοικοκυριών, κατά τάξη µεγέθους (1, 2, 3, 4 ή 5+ µέλη) και κατά 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, να συµπίπτει µε αυτή του έτους αναφοράς που 
υπολογίστηκε µε προβολή βασισµένη στη διαχρονική τάση της Απογραφής 
Πληθυσµού των ετών 2001 και 2011. 

 
      Ισοδύναµο 

εισόδηµα 
Για τον υπολογισµό του συνολικού ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος του 
νοικοκυριού λαµβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδηµα, δηλαδή το εισόδηµα 
που προκύπτει µετά την αφαίρεση των φόρων και των εισφορών για κοινωνική 
ασφάλιση, που λαµβάνεται από όλα τα µέλη του νοικοκυριού. 
 
Συγκεκριµένα, οι εισοδηµατικές συνιστώσες που περιλαµβάνονται στην έρευνα είναι: 
 

• Το εισόδηµα από εργασία 
• Το εισόδηµα από περιουσία 
• Οι κοινωνικές παροχές και οι συντάξεις 
• Οι χρηµατικές µεταβιβάσεις από άλλα νοικοκυριά  
• Το τεκµαρτό εισόδηµα από τη χρήση του αυτοκινήτου της επιχείρησης 

 
  Ως ισοδύναµο διαθέσιµο ατοµικό εισόδηµα ορίζεται το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα 

του νοικοκυριού µετά τη διαίρεσή του µε το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού. Το 
ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται σύµφωνα µε την τροποποιηµένη 
κλίµακα του ΟΟΣΑ.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην κατανοµή κατά άτοµο θεωρείται, µε βάση τον παραπάνω 
ορισµό, ότι το κάθε µέλος του νοικοκυριού κατέχει το ίδιο εισόδηµα που αντιστοιχεί 
στο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα. Αυτό σηµαίνει ότι το κάθε µέλος του 
νοικοκυριού απολαµβάνει το ίδιο επίπεδο διαβίωσης. Συνεπώς, στην κατά άτοµο 
κατανοµή, το εισόδηµα που αποδίδεται σε κάθε άτοµο δεν αντιπροσωπεύει 
χρηµατική απολαβή, αλλά έναν δείκτη επιπέδου διαβίωσης. 
 
Το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα ενός νοικοκυριού υπολογίζεται ως το άθροισµα των 
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εισοδηµάτων των µελών των νοικοκυριών (εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, από 
αυτοαπασχόληση, συντάξεις, επιδόµατα ανεργίας, εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, 
οικογενειακά επιδόµατα, τακτικές χρηµατικές µεταβιβάσεις κλπ.), δηλαδή του 
συνόλου των καθαρών αποδοχών από όλες τις πηγές εισοδήµατος, µετά την 
αφαίρεση των τυχόν παροχών προς άλλα νοικοκυριά. Στο ποσό αυτό πρέπει να 
προστεθεί και ο φόρος που, ενδεχοµένως, επιστράφηκε και αφορούσε στην 
εκκαθάριση των εισοδηµάτων του προηγούµενου έτους. 

 
Κλίµακα ισοδυναµίας 

 
Το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται µε βάση την τροποποιηµένη 
κλίµακα του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται  συντελεστής στάθµισης 1 για 
τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για το δεύτερο ενήλικα και µέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για  
παιδιά 13 ετών και κάτω. Παράδειγµα: Το εισόδηµα του νοικοκυριού µε δύο ενήλικες 
και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών διαιρείται µε το συντελεστή ισοδυναµίας  
1+0,5+2Χ0,3= 2,1, για  νοικοκυριό µε δύο ενήλικες διά 1,5, για νοικοκυριό µε 2 
ενήλικες και 2 παιδιά ηλικίας  14 ετών και άνω διά 2,5 κλπ.  

 
Κατάσταση 
πληθυσµού 

 
Φτωχός πληθυσµός: Ο πληθυσµός που έχει εισόδηµα µικρότερο ή ίσο από το 
κατώφλι της φτώχειας 
Μη Φτωχός πληθυσµός: Ο πληθυσµός που έχει εισόδηµα µεγαλύτερο από το 
κατώφλι της φτώχειας 

 
Μεταβλητές 

 
Οικονοµική δυνατότητα νοικοκυριών µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών να 
παρέχουν στα παιδιά τους: 

o καινούρια ρούχα 
o δυο ζευγάρια υποδηµάτων στο σωστό µέγεθος 
o νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα 
o ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση 
o εξωσχολικά βιβλία στο σπίτι, κατάλληλα για την ηλικία τους 
o εξοπλισµό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής 
o παιχνίδια εσωτερικού χώρου 
o δυνατότητα συµµετοχής τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής 
o δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων (γενέθλια, ονοµαστικές γιορτές) 
o δυνατότητα να προσκαλούν περιστασιακά φίλους στο σπίτι ή αλλού 

για παιχνίδι και φαγητό 
o δυνατότητα συµµετοχής σε σχολικές εκδροµές και εκδηλώσεις 
o κατάλληλο χώρο στην κατοικία για τη σχολική µελέτη τους 

  
 

Παραποµπές 
 
Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήµατα, µεθοδολογία) σχετικά µε την 
Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας 
µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr στο 
σύνδεσµο «Στατιστικά Θέµατα > Εισόδηµα – ∆απάνες Νοικοκυριών». 

 


