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αιιαγή ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ λνηθνθπξηώλ, είραλ σο απνηέιεζκα ην κεγαιύηεξν 
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πεξηπηώζεηο ππεξδαλεηζκέλα.  

Παξ’ όιν πνπ ν δαλεηζκόο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επεκεξία ησλ λνηθνθπξηώλ, ε ππεξρξέσζή 

ηνπο ελέρεη θηλδύλνπο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ θαλνληθά ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο.  

Σηόρνο ηεο ηξέρνπζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο δπλαηόηεηαο ή κε 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ λνηθνθπξηώλ κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ λνηθνθπξηνύ.  
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Abstract 

In the past decade, the historically low levels of interest rates, the increased bank liquidity, the 

intense bank competition and several changes in the consumer habits of households, had as a result 

the largest part of the Greek household population to resort to loans, and in several cases excessive 

ones. 

Despite the fact that borrowing can contribute to raise the living standards of households, 

excessive indebtedness bears risks regarding their capability to properly pay their liabilities.  

The aim of the present thesis is to investigate the relation between the capability of paying (or non 

paying) of the households’ liabilities and households’ socioeconomic characteristics.  
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

1.1  Πεξηγξαθή ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθόηεηαο 

Σα ηειεπηαία έηε, ε πηψζε ησλ επηηνθίσλ ζε φια ηα ηξαπεδηθά πξντφληα, ε απειεπζέξσζε 

ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ψζεζαλ ηα λνηθνθπξηά λα ζηξαθνχλ πξνο ην δαλεηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Ζ αθφινπζε δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ 

αθνξνχλ ζε επηηφθηα ζηεγαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαζψο θαη ρνξεγνχκελσλ 

δαλείσλ απφ εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απεηθνλίδεη ηελ πξφζθαηα δηακνξθσκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Απφ ην γξάθεκα 1.1.1, ζην νπνίν δίλνληαη ηα δηάθνξα είδε επηηνθίσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

γηα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 2002 – Γεθεκβξίνπ 2008, δηαπηζηψλεηαη ε θαζαξά πησηηθή πνξεία 

πνπ αθνινχζεζαλ ηα επηηφθηα θπξίσο κέρξη ην πξψην πεξίπνπ ηξίκελν ηνπ 2007.  

Γξάθεκα 1.1.1: Δμέιημε επηηνθίσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 
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Πησηηθή πνξεία είραλ θαη ηα δηάθνξα είδε επηηνθίσλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ηελ πεξίνδν 

επηεκβξίνπ 2002 – Γεθεκβξίνπ 2008, φπσο θαίλεηαη απφ ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζή ηνπο 

(Γξάθεκα 1.1.2). 
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Γξάθεκα 1.1.2: Δμέιημε επηηνθίσλ θαηαλαισηηθψλ  δαλείσλ 

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00


ε
π

-0
2

Μ
α
ξ
-0

3


ε
π

-0
3

Μ
α
ξ
-0

4


ε
π

-0
4

Μ
α
ξ
-0

5


ε
π

-0
5

Μ
α
ξ
-0

6


ε
π

-0
6

Μ
α
ξ
-0

7


ε
π

-0
7

Μ
α
ξ
-0

8


ε
π

-0
8

Δπ ηηφθην θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ έσο 1 έηνο Δπηηφθην ζηαζεξφ άλσ ηνπ ελφο θαη έσο 5 έηε

Δπηηφθην ζηαζεξφ άλσ ησλ 5 εηψλ

 

ηα γξαθήκαηα 1.1.3 θαη 1.1.4 πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη ηα πνζά λέσλ ζηεγαζηηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαζψο θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ γηα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 2002 – 

Γεθεκβξίνπ 2008.   

Γξάθεκα 1.1.3: Πνζά λέσλ ζηεγαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ (ζε εθαη. επξψ) 
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Γξάθεκα 1.1.4: Πνζά λέσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ (ζε εθαη. επξψ) 
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Οη λέεο ρνξεγήζεηο ηφζν ζε ζηεγαζηηθά θαη ζε θαηαλαισηηθά δάλεηα φζν θαη ζε πηζησηηθέο 

θάξηεο δηαγξάθνπλ έληνλα αλνδηθή πνξεία.  

Ο δαλεηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ απμήζεθε κε πςειφ ξπζκφ κε απνηέιεζκα κεγάιν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ λα είλαη δαλεηζκέλα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ππεξδαλεηζκέλα. Παξ’ φιν πνπ ν δαλεηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επεκεξία ησλ 

λνηθνθπξηψλ, ε ππεξρξέσζή ηνπο ελέρεη θηλδχλνπο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα 

εμππεξεηήζνπλ έγθαηξα  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ή κε 

απνπιεξσκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζε ζρέζε κε θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνηθνθπξηνχ φζν θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ζεκειίσζεο κνληέισλ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο.  

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε πξνέξρνληαη απφ ηελ Έξεπλα 

Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ (European Union – Statistics on 

Income and Living Conditions (EU-SILC)), ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ε νπνία δηεμάγεηαη 

ζε εηήζηα βάζε. 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα λνηθνθπξηά θαη αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ ad-hoc module ελφηεηα ηεο έξεπλαο EU-SILC γηα ηελ “Τπεξρξέσζε 

θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ απνθιεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ” είλαη νη αθφινπζεο:  

1. ινγαξηαζκνί πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, φπσο ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο 

πγείαο θιπ, 

2. ινγαξηαζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία φπσο ε δφζε δαλείνπ αγνξάο θχξηαο 

θαηνηθίαο, ην ελνίθην  θαη νη ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο θαη 

3. δφζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ηνπ δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά απηνθηλήηνπ, 

θ.α. ή αγνξέο κε δφζεηο απφ θαηαζηήκαηα.  

Σα ζηαηηζηηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο είλαη:  

1. ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (v.16.0.1) θαη  

2. ην ζηαηηζηηθφ παθέην S-PLUS (2000)  
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Κεθάιαην 2 

Γνκή θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

 

2.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην δείγκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

κειέηε. Πεγή ηνπ δείγκαηνο, είλαη ε Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ 

Ννηθνθπξηψλ (European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)), ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Ζ έξεπλα έρεη σο πεδίν αλαθνξάο ην έηνο 2008 θαη ε αλάιπζε γίλεηαη ζε επίπεδν 

λνηθνθπξηνχ. Θα γίλεη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

δφκεζε ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ. 

 

2.2 Πεγή ηνπ δείγκαηνο θαη πεξηγξαθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

Πεγή ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, είλαη ε Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 

(European Union – Statistics on Income and Living Conditions) έηνπο 2008, κε πεξίνδν 

αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην έηνο 2007, ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

απνηειεί κέξνο θνηλνηηθνχ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη ρψξεο – 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ έξεπλα θαιχπηεη φια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο ρψξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα απφ 

ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ έξεπλα:    

 Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο (π.ρ. μελνδνρεία, λνζνθνκεία, ζηξαηφπεδα θιπ) θαη  

 ηα λνηθνθπξηά κε μέλνπο ππεθφνπο, πνπ ππεξεηνχλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο.  

Δίλαη δεηγκαηνιεπηηθή, κε ελαιιαγή δείγκαηνο, κεζνδνινγία, ε νπνία ζεσξείηαη σο ε 

πιένλ θαηάιιειε γηα εληαία ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή έξεπλα. Ζ ηειηθή κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο 

είλαη ην λνηθνθπξηφ θαη κνλάδεο αλάιπζεο ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο.  
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Ζ έξεπλα EU-SILC, βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία 

λνηθνθπξηψλ απφ πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ ηνπ 2001 θαη θαιχπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο.  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη δχν επίπεδα ζηξσκάησζεο:  

1. Σν πξψην επίπεδν είλαη γεσγξαθηθή ζηξσκάησζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηακέξηζε ηεο 

Υψξαο ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΤΠΑ), πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Δπξσπατθφ 

επίπεδν δηακέξηζεο NUTS II (13 Γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο) (Παξάξηεκα Α), ελψ ηα δχν 

κεγάια πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, ζπγθξνηνχλ ρσξηζηά 

γεσγξαθηθά ζηξψκαηα.  

2. Σν δεχηεξν επίπεδν ζηξσκάησζεο είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ νηθηζκψλ, κέζα ζε θάζε ΤΠΑ, ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αζηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Ζ 

ζηξσκάησζε ησλ δχν κεγάισλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ έγηλε θαηά απνγξαθηθέο 

επνπηείεο. Οη Γήκνη/Κνηλφηεηεο ζηξσκαηψζεθαλ θαηά βαζκφ αζηηθφηεηαο, σο εμήο:  

 Γήκνη κε πιεζπζκφ ≥30.000 θαηνίθνπο 

 Γήκνη κε πιεζπζκφ 5.000 – 29.999 θαηνίθνπο 

 Γήκνη  / Κνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ 1.000 – 4.999 θαηνίθνπο 

 Κνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ 1 – 999 θαηνίθνπο.  

Σν δείγκα ησλ ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ επηιέγεηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, έλα 

ηπραίν δείγκα κνλάδσλ επηθαλείαο (θαηνηθεκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, πνπ πεξηθιείνληαη 

απφ θπζηθά ή ηερλεηά φξηα) επηιέγεηαη κε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία απφ θάζε ηειηθφ ζηξψκα 

κε πηζαλφηεηα επηινγήο ηεο θάζε κνλάδαο, αλαινγηθή ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ 

πνπ απηή πεξηέρεη. ην δεχηεξν ζηάδην, έλα ζπζηεκαηηθφ ηπραίν δείγκα ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ 

επηιέγεηαη, κε δεδνκέλν δεηγκαηνιεπηηθφ θιάζκα, απφ ην ζχγρξνλν πιεζπζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ 

(κε βάζε πξνκέηξεζε πνπ γίλεηαη ζην πεδίν) θάζε επηιεγκέλεο κνλάδαο επηθαλείαο. 

Καηά ην 2008, ε έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηειηθφ δείγκα 6.504 λνηθνθπξηψλ θαη ζε 16.869 

κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ απηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 14.123 ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ. 

Οη πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ παξαθάησ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα 

νπνία παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:  

 Μεηξψν Ννηθνθπξηνχ (Μ.Ν.) 

 Μεηξψν Μειψλ (Μ.Μ.) 

 Δξσηεκαηνιφγην Ννηθνθπξηνχ (Δ.Ν.) 

 Δξσηεκαηνιφγην Μέινπο (Δ.Μ.) θαη  

 Ad-hoc module «Τπεξρξέσζε θαη Υξεκαηνπηζησηηθόο Απνθιεηζκόο ησλ 

Ννηθνθπξηώλ», ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζηελ έξεπλα ηνπ 2008.  
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2.3 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηνπ δείγκαηνο, ηεο έξεπλαο 

Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο 

 

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο εξεπλψληαη, δηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

 

1. Μεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ηα λνηθνθπξηά, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

λνηθνθπξηψλ, φπσο είλαη: 

 Ο θσδηθφο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

 Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

 Ζ πεξηνρή (θαηά θσδηθνχο NUTS II),  

 Ο Βαζκφο αζηηθνπνίεζεο,  

 Σν πλνιηθφ Αθαζάξηζην Δηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

 Σν πλνιηθφ Καζαξφ Δηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, (δειαδή ην εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ ιακβάλεηαη απφ φια ηα κέιε 

ηνπ λνηθνθπξηνχ). Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ 

ζπληζηψζεο:  

 Καζαξφ εηζφδεκα απφ κηζζνχο ή εκεξνκίζζηα, 

 Καζαξά θέξδε ή δεκηέο απφ απηναπαζρφιεζε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ ρξήζεο, εθκεηάιιεπζεο θιπ), 

 Δπηδφκαηα αλεξγίαο, 

 πληάμεηο απφ εξγαζία, 

 πληάμεηο - βνεζήκαηα απφ ην/ηε ζχδπγν, 

 Δπηδφκαηα – βνεζήκαηα αζζελείαο,  

 πληάμεηο – επηδφκαηα αλαπεξίαο – αληθαλφηεηαο, 

 Δθπαηδεπηηθέο παξνρέο, 

 Δηζφδεκα απφ πεξηνπζία,  

 Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη παξνρέο,  

 Κνηλσληθή βνήζεηα, 

 Δπηδφηεζε ζηέγαζεο,  

 Σαθηηθέο ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο απφ άιια λνηθνθπξηά,  

 Δηζφδεκα απφ επελδχζεηο θαη  

 Καζαξφ εηζφδεκα αηφκσλ θάησ ησλ 16 εηψλ.  

 Σν πλνιηθφ Γηαζέζηκν Δηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, πνπ πξνθχπηεη εάλ απφ ην πλνιηθφ 

Καζαξφ Δηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ αθαηξεζνχλ, νη ηαθηηθέο ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε 

άιια λνηθνθπξηά, νη ηαθηηθνί θφξνη κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε θαηαβνιή θφξνπ απφ 

ηελ εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο (ή πξνζηεζεί ε επηζηξνθή θφξνπ). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη φια ηα εηζνδήκαηα είλαη ζε εηήζηα βάζε θαη αθνξνχλ ην πξνεγνχκελν έηνο 

απφ απηφ πνπ γίλεηαη ε έξεπλα. ηελ πεξίπησζή καο δειαδή ηα εηζνδήκαηα αθνξνχλ ην 

έηνο 2007. 
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 Γηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνπ λνηθνθπξηνχ φπσο:  

 αλ ην λνηθνθπξηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο κηαο εβδνκάδαο δηαθνπψλ ην 

ρξφλν,  

 αλ έρεη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο δηαηξνθήο πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεχηεξε 

κέξα θνηφπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά (ίζεο αμίαο γηα ρνξηνθάγνπο,  

 δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο αιιά αλαγθαίεο δαπάλεο 

 δπλαηφηεηα λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε,  

 κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα δσήο, φπσο αλ δηαζέηεη ην λνηθνθπξηφ 

έγρξσκή ηειεφξαζε, ηειέθσλν, Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν, πιπληήξην ξνχρσλ, ΗΥ επηβαηεγφ απηνθίλεην,  

 κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχλ ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ λνηθνθπξηψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλήζεηο αλάγθεο ηνπο κε ην ζπλνιηθφ κεληαίν ή εβδνκαδηαίν 

εηζφδεκά ηνπο,   

 ην θαηά δήισζε ειάρηζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξέπεη λα έρεη ην λνηθνθπξηφ γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ,  

 ηελ επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ηηο δαπάλεο ζηέγαζεο,  

 κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (δηαβίσζε ζε 

ζθνηεηλά δσκάηηα, κε ζφξπβν απφ γείηνλεο ή ην δξφκν, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ 

βηνκεραλία ή θπθινθνξία απηνθηλήησλ, βαλδαιηζκνχο θαη εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή 

ηνπο), 

 κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο (ηχπνο θαηνηθίαο, ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο, αξηζκφ δσκαηίσλ, παιαηφηεηα, πγξαζία ζηελ νξνθή ή ζηνπο ηνίρνπο, ζάπηα 

θνπθψκαηα), 

 κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχλ ην θφζηνο ηεο θαηνηθίαο, 

 κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλέζεηο ηεο θαηνηθίαο (εάλ π.ρ. ππάξρεη ινπηξφ ή 

εζσηεξηθή ηνπαιέηα) 

 

2. Μεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ, φπνπ θαηαγξάθνληαη:  

 Ο πξνζσπηθφο θσδηθφο ηνπ αηφκνπ, 

 ην θχιν, 

 ε ειηθία,  

 ε θαηάζηαζε δηακνλήο ζην λνηθνθπξηφ,  

 ε θαηάζηαζε απαζρφιεζεο, 

 ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε,  

 ε ππεθνφηεηα,  

 ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ISCED θσδηθνχο,  

 πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα εξγαζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ην θχξην επάγγεικά ηνπ, ή ην 

ηειεπηαίν θχξην επάγγεικά ηνπ ζε πεξίπησζε αλεξγίαο (ζχκθσλα κε ηνπο ISCO 

θσδηθνχο), 
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 Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ (ζχκθσλα κε ηνπο NACE θσδηθνχο), 

 Ηζηνξηθφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο (πφηε μεθίλεζε ην πξψην θαλνληθφ ηνπ 

επάγγεικα, έηε εκπεηξίαο),  

 Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλά κήλα, γηα ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν, 

 Καηάζηαζε πγείαο 

 Πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε,  

 Δηζφδεκα: Καζαξφ εηζφδεκα κηζζσηψλ, εηζφδεκα δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 

3. Μεηαβιεηέο πνπ θαηαγξάθνληαη από ηελ ad-hoc module έξεπλα θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ «Τπεξρξέσζε θαη ην Υξεκαηνπηζησηηθό Απνθιεηζκό ησλ Ννηθνθπξηώλ» φπσο:  

 Ζ θαηνρή ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ε ππέξβαζε ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ 

(ππεξαλάιεςε), 

 Ζ θαηνρή πηζησηηθψλ, ρξεσζηηθψλ θαξηψλ θαη θαξηψλ θαηαζηεκάησλ θαη χπαξμε 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ απφ ηε ρξήζε απηψλ, 

 Πεγέο ησλ δαλείσλ θαη ηεο πίζησζεο,  

 Δθπξφζεζκεο / Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο:   

 Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλνηθίνπ, Γφζεο Γαλείνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη 

Λνγαξηαζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, 

  Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ Πνπ Γε ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία,  

 Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ Πηζησηηθψλ Καξηψλ ή Γαλείνπ γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με Γφζεηο 

 Υξεκαηνπηζησηηθφο απνθιεηζκφο: Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην λνηθνθπξηφ δε δηαζέηεη 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ή πηζησηηθή θάξηα ή εκπνξηθή πίζησζε.  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο 

δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Ο ππεχζπλνο ηνπ λνηθνθπξηνχ νξίδεηαη θαηά δήισζε ηνπ κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

πνπ απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Ννηθνθπξηνχ θαη δε γίλεηαη κε βάζε θάπνηα 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  

Δπεηδή γηα 15 απφ ηα 6.504 άηνκα πνπ νξίζηεθαλ σο ππεχζπλνη λνηθνθπξηνχ δε 

ζπκπιεξψζεθε αηνκηθφ εξσηεκαηνιφγην – είηε ιφγσ άξλεζεο, είηε ιφγσ πξνζσξηλήο απνπζίαο 

ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ (βιέπε 

Πίλαθα 2.3.1) – δελ πξνθχπηνπλ ηα δεδνκέλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ αηφκσλ. 

Δπνκέλσο γηα 15 λνηθνθπξηά δελ πξνθχπηεη νινθιεξσκέλε ζεηξά παξαηεξήζεσλ γηα φιεο ηηο 

ππφ κειέηε κεηαβιεηέο. Σν πιήζνο ησλ λνηθνθπξηψλ κε πιήξε ζεηξά δεδνκέλσλ δηακνξθψλεηαη 

ζε 6.489. 
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Πίλαθαο 2.3.1: Πνζνζηφ απφθξηζεο ησλ αηφκσλ πνπ νξίζηεθαλ σο ππεχζπλνη ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην  6.489 99,8% 

Άξλεζε 7 0,1% 

Πξνζσξηλή απνπζία θαη δελ είλαη δπλαηή 
ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
κέζσ αληηπξνζψπνπ 

8 0,1% 

χλνιν 6.504 100,0% 

 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηα 6.489 λνηθνθπξηά, αθαηξέζεθαλ φζα είραλ εηήζην δηαζέζηκν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είηε αξλεηηθφ είηε κεδεληθφ θξίλνληαο φηη ηα λνηθνθπξηά απηά είλαη 

αδχλαην λα απνπιεξψζνπλ έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 2.3.2, απφ ηα 6.489 λνηθνθπξηά, βξέζεθαλ 23 κε 

αξλεηηθφ δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη 21 κε κεδεληθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ηειηθφ πιήζνο 

λνηθνθπξηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε είλαη 6.445 λνηθνθπξηά.  

Πίλαθαο 2.3.2: Καηαλνκή εηήζηνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηνχ 

  
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 
Πνζνζηφ 

Αξλεηηθφ  23 0,4% 0,4% 

Μεδεληθφ  21 0,3% 0,7% 

Θεηηθφ 6.445 99,3% 100,0% 

χλνιν 6.489 100,0%   

 

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ζηελ ππεξρξέσζε θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ απνθιεηζκφ 

ησλ λνηθνθπξηψλ, νη ππνρξεψζεηο πξνο απνπιεξσκή ελφο λνηθνθπξηνχ έρνπλ νξγαλσζεί ζε 

ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο.  

1. Ζ πξψηε αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, 

φπσο δφζεηο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ηνπ ελνηθίνπ ή θαη ησλ ινγαξηαζκψλ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, θαη θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θιπ. ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο,  

2. Ζ δεχηεξε αθνξά ππνρξεψζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζε ινγαξηαζκνχο γηα ππεξεζίεο θαη είδε 

εθπαίδεπζεο, πγείαο θιπ, 

3. Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα δφζεηο πηζησηηθψλ 

θαξηψλ ε ηνπ δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά απηνθηλήηνπ θ.α. ή ηηο αγνξέο κε 

δφζεηο.  

Ο εξεπλψκελνο (ππεχζπλνο ηνπ λνηθνθπξηνχ) θαιείηαη λα απαληήζεη αλ ην  λνηθνθπξηφ ηνπ 

θαζπζηέξεζε λα πιεξψζεη θάζε κία απφ ηηο  παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο.  

Οη δπλαηέο απαληήζεηο είλαη:  

 Ναη κία θνξά 

 Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο  

 Όρη  

 Γε κε αθνξά 
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Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ δίλεηαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο: 

Πίλαθαο 2.3.3: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη  

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 
Πνζνζηφ 

Ναη κία θνξά 252 3,9% 3,9% 

Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο 391 6,1% 10,0% 

Όρη 5.369 83,3% 93,3% 

Γε κε αθνξά 433 6,7% 100,0% 

χλνιν 6.445 100,0%  

 

Πίλαθαο 2.3.4: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

σξεπηηθφ 
Πνζνζηφ 

Ναη κία θνξά 56 0,9% 0,9% 

Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο 127 2,0% 2,8% 

Όρη 5.165 80,1% 83,0% 

Γε κε αθνξά 1.097 17,0% 100,0% 

χλνιν 6.445 100,0%  

 

Πίλαθαο 2.3.5: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, 

αγνξά απηνθηλήηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο 

 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

σξεπηηθφ 
Πνζνζηφ 

Ναη κία θνξά 263 4,1% 4,1% 

Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο 364 5,6% 9,7% 

Όρη 1.267 19,7% 29,4% 

Γε κε αθνξά 4.551 70,6% 100,0% 

χλνιν 6.445 100,0%  

 

Δπεηδή ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ή κε 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε νκαδνπνίεζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ 

αιιάδεη σο εμήο.   

Ναη κία θνξά        
Ναη 

Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο     

Όρη Όρη 

Γε κε αθνξά Missing Value 

Δπνκέλσο ε κεηαβιεηή απφθξηζεο πνπ πξνθχπηεη πξφθεηηαη γηα δίηηκε θαηεγνξηθή 

κεηαβιεηή κε ηηκέο 1: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο  θαη 2: Έγθαηξε απνπιεξσκή / Με θαζπζηέξεζε 

εμφθιεζεο 
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Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ βάζε ηεο λέαο νκαδνπνίεζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

Πίλαθαο 2.3.6: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη  

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ναη  643 10,7% 

Όρη 5.369 89,3% 

χλνιν 6.012 100,0% 

Πίλαθαο 2.3.7: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ναη  183 3,4% 

Όρη 5.165 96,6% 

χλνιν 5.348 100,0% 

 

Πίλαθαο 2.3.8: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, 

αγνξά απηνθηλήηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ναη  627 33,1% 

Όρη 1.267 66,9% 

χλνιν 1.894 100,0% 

 

Απφ ην δείγκα ησλ 6.445 λνηθνθπξηψλ, 6.012 λνηθνθπξηά δήισζαλ φηη έρνπλ ππνρξεψζεηο 

πνπ ππάγνληαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία. Απηφ ζεκαίλεη είηε φηη έρνπλ δάλεην γηα αγνξά θχξηαο 

θαηνηθίαο, είηε φηη πιεξψλνπλ ελνίθην ή ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο.  

Λνγαξηαζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, φπσο ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο 

θαη πγείαο, δήισζαλ φηη θιήζεθαλ λα πιεξψζνπλ 5.348 λνηθνθπξηά απφ ηα 6.445, ελψ κφιηο 

1.894 απφ ηα 6.445 λνηθνθπξηά έπξεπε λα θαιχςνπλ ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πηζησηηθέο θάξηεο, θαηαλαισηηθά δάλεηα ή αγνξέο κε δφζεηο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ 2.3.6, 2.3.7 θαη 2.3.8 θαη ηνπ Γξαθήκαηνο 2.3.1 ηα 

πνζνζηά κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά αλά θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ (3,4%) εκθαλίδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία. Σα λνηθνθπξηά απνπιεξψλνπλ 

έγθαηξα ηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 96,6%. Σν 

πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο ζρεδφλ ηξηπιαζηάδεηαη (10,7%) ζηελ πξψηε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ 

ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο 

ππνρξεψζεσλ φπνπ ην έλα ηξίην (33,1%) ησλ ππφρξεσλ λνηθνθπξηψλ δήισζαλ φηη 

θαζπζηέξεζαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαηά ην 

ηειεπηαίν δσδεθάκελν.  
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Γξάθεκα 2.3.1: Πνζνζηά θαζπζηέξεζεο αλά είδνο νθεηιήο 

10,7%

3,4%

33,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλνηθίνπ, Γφζεο

Γαλείνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη

Λνγαξηαζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο

 Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ

Πνπ Γε ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ

Πηζησηηθψλ Καξηψλ ή Γαλείνπ γηα

Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή

Αγνξέο Με Γφζεηο

 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε 

δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεσλ (φπσο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ παξαπάλσ) 

επεξεάδεηαη ή φρη απφ δηάθνξνπο πνζνηηθνχο ή πνηνηηθνχο παξάγνληεο.  

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο εξεπλψληαη, ζην θαηά πφζν επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο:  

1. Μεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ λνηθνθπξηνχ φπσο:  

 Φχιν, 

 Ζιηθία, 

 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο, 

 Σξέρνπζα θχξηα αζρνιία, 

 Τπεθνφηεηα, 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

 Καηάζηαζε πγείαο 

2. Μεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λνηθνθπξηφ φπσο:  

 Σφπνο δηακνλήο, 

 Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 

 Σχπνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

 Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη, 

 Ύςνο δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. 



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 13 -  

Κεθάιαην 3:  

ηαηηζηηθή πεξηγξαθηθή αλάιπζε  

 

3.1 Δηζαγσγή 

ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλάιπζε ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

κε ρξήζε απιψλ κεζφδσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Οη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είλαη αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα (κέζεο ηηκέο, δηαζπνξέο, δεηγκαηηθέο εθηάζεηο), θαηαλνκέο 

ζπρλνηήησλ, πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ, θαη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο (ηζηνγξάκκαηα, 

ξαβδνγξάκκαηα, θπθιηθά δηαγξάκκαηα). 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ έρεη σο εμήο:  

1. ηελ πξψηε ελφηεηα κειεηψληαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

κεηαβιεηέο απφθξηζεο ζηα επφκελα θεθάιαηα σο πξνο  ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ ππεχζπλν ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

2. ηε δεχηεξε ελφηεηα νη ηξεηο κεηαβιεηέο απφθξηζεο εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

εκεηψλεηαη φηη, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, γίλεηαη ζπλδπαζηηθή αλάιπζε θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.   

 

3.2 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ απόθξηζεο σο πξνο ηα  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

3.2.1  Φύιν ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ.  

Ζ πξψηε κεηαβιεηή πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ην θχιν ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

πγθξίλνληαο ηνλ Πίλαθα 3.2.1 πνπ απεηθνλίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηηο Απνγξαθέο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κε ηνλ Πίλαθα 3.2.2 πνπ δείρλεη ηελ θαηαλνκή αλά 

θχιν ππεπζχλνπ λνηθνθπξηνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο EU-SILC 

παξαηεξνχκε φηη, αλ θαη νη γπλαίθεο ζην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο (51% έλαληη 49%), νη γπλαίθεο πνπ νξίδνληαη σο ππεχζπλεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο (26% έλαληη 73%). Απηφ νθείιεηαη ζηα 

παηξηαξρηθά πξφηππα πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζχκθσλα κε ηα νπνία σο 

αξρεγφο – ππεχζπλνο ηεο νηθνγέλεηαο νξίδεηαη ν ζχδπγνο ή ν παηέξαο ή νπνηνδήπνηε αξζεληθφ 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.  
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Πίλαθαο 3.2.1: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο, θαηά θχιν 

 Απνγξαθή   
1971 

Απνγξαθή 
1981 

Απνγξαθή 
1991 

Απνγξαθή 
2001 

ύλνιν Διιάδαο 8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.964.020 

Άλδξεο 4.286.748 4.779.571 5.055.408 5.427.682 

Γπλαίθεο 4.481.624 4.960.018 5.204.492 5.536.338 

Πνζνζηηαία Καηαλνκή %     

Άλδξεο 48,89% 49,07% 49,27% 49,50% 

Γπλαίθεο 51,11% 50,93% 50,73% 50,50% 

 

Πίλαθαο 3.2.2: Φχιν ππεπζχλνπ λνηθνθπξηνχ 

 
πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Άλδξαο  4.719 73,2% 

Γπλαίθα 1.726 26,8% 

χλνιν 6.445 100,0% 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ελφο λνηθνθπξηνχ σο πξνο ην θχιν, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλεί εάλ ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο απηφ.  

 

Πίλαθαο 3.2.3: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά θχιν  

 Φχιν 
χλνιν 

Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

 

Ναη 

455 188 643 

70,8% 29,2% 100,0% 

10,3% 11,8% 10,7% 

Όρη 

3.968 1.401 5.369 

73,9% 26,1% 100,0% 

89,7% 88,2% 89,3% 

χλνιν 

4.423 1.589 6.012 

73,6% 26,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.2.3 παξαηεξνχκε φηη απφ ην αξρηθφ δείγκα ησλ 6.445 λνηθνθπξηψλ πνπ 

εξεπλήζεθαλ, 6.012 λνηθνθπξηά έρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δφζεηο δαλείνπ αγνξάο 

θχξηαο θαηνηθίαο, ελνίθην θαη ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 

433 λνηθνθπξηά δελ έρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ λα εληάζζνληαη ζε απηή ηελ νκάδα ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πηζαλφο ηξφπνο εμήγεζεο απηήο ηεο 

ηδηνκνξθίαο είλαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο αιιεινβνήζεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ, νη ινγαξηαζκνί θνηλήο 

σθέιεηαο πιεξψλνληαη απφ ζπγγεληθά πξφζσπα – λνηθνθπξηά. Απηφ ζπλήζσο αθνξά 

κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά κε ελήιηθα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ θαη λνηθνθπξηά κε ειηθησκέλν 

δεπγάξη.  



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 15 -  

Απφ ηνλ ίδην πίλαθα βιέπνπκε φηη απφ ηα 6.012 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ππνρξεψζεηο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο 4.423 έρνπλ ππεχζπλν άλδξα (73,6%) θαη 1.589 λνηθνθπξηά έρνπλ σο ππεχζπλν 

γπλαίθα. Όηαλ εμεηάδνπκε ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ θαζπζηέξεζε 

εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ ππεχζπλν άλδξα είλαη 10,3%, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ ππεχζπλν γπλαίθα είλαη 11,8%, πνζνζηά ηα 

νπνία είλαη πνιχ θνληηλά.  

Ζ ίδηα αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ζηελ 

“Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ Πνπ Γε ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία”, Πίλαθαο 3.2.4. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά θαζπζηεξήζεσλ δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά σο πξνο ην θχιν ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ – 3,6% άλδξεο, 2,9% γπλαίθεο.  

Πίλαθαο 3.2.4: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά θχιν 

 Φχιν 
χλνιν 

Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ Πνπ 

Γε ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

144 39 183 

78,7% 21,3% 100,0% 

3,6% 2,9% 3,4% 

Όρη 

3.844 1.321 5.165 

74,4% 25,6% 100,0% 

96,4% 97,1% 96,6% 

χλνιν 

3.988 1.360 5.348 

74,6% 25,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.2.5, ηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν γπλαίθα 

ηείλνπλ λα θαζπζηεξνχλ πεξηζζφηεξν (πνζνζηφ 36,4% έλαληη 32,3% γηα ηα λνηθνθπξηά κε 

ππεχζπλν άλδξα) ζηελ Δμφθιεζε Γφζεσλ Πηζησηηθψλ Καξηψλ ή Γαλείνπ γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο κε Γφζεηο. 

Πίλαθαο 3.2.5: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, 

αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά θχιν 

 Φχιν 
χλνιν 

Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ Καξηψλ 

ή Γαλείνπ Γηα 

Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με 

Γφζεηο 

Ναη 

492 135 627 

78,5% 21,5% 100,0% 

32,3% 36,4% 33,1% 

Όρη 

1.031 236 1.267 

81,4% 18,6% 100,0% 

67,7% 63,6% 66,9% 

χλνιν 

1.523 371 1.894 

80,4% 19,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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ηε γξαθηθή παξάζηαζε (3.2.1) πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ, θαηά θχιν θαη θαηά είδνο ππνρξέσζεο.  

Υακειά πνζνζηά ζηελ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο παξαηεξνχληαη ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο 

νθεηιψλ (Δλνίθην, Γφζε Γαλείνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο, Λ.Κ.Ω. θαη Λνγαξηαζκψλ πνπ δε 

ρεηίδνληαη κε ηελ Καηνηθία) ηφζν ζηα λνηθνθπξηά κε άλδξα ππεχζπλν φζν θαη ζηα λνηθνθπξηά κε 

ππεχζπλν γπλαίθα. Σν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο θαίλεηαη λα πνιιαπιαζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή θαηαλαισηηθνχ δαλείνπ ή αγνξψλ κε δφζεηο 

αγγίδνληαο ην 32,3% γηα ηα λνηθνθπξηά κε άλδξα ππεχζπλν θαη ην 36,4% γηα ηα λνηθνθπξηά κε 

γπλαίθα ππεχζπλν.  

 

Γξάθεκα 3.2.1: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ, θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά θχιν 

10,3%

3,6%

32,3%

11,8%

2,9%

36,4%
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Σελ Καηνηθία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ

Πηζησηηθψλ Καξηψλ ή Γαλείνπ γηα

Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ

ή Αγνξέο Με Γφζεηο

Άλδξαο Γπλαίθα
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3.2.2  Ζιηθία ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

Ζ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη κηα άιιε κεηαβιεηή, σο πξνο ηελ νπνία ζα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ.  

Αξρηθά ζα δνζεί πεξηγξαθηθή αλάιπζε κεκνλσκέλα γηα ηε κεηαβιεηή ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ δειψλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ή κε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

ηνλ Πίλαθα 3.2.6 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά αξηζκεηηθά κέηξα γηα ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ 

πνπ έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, αλά θχιν.  

Παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ (59,6) πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην 

λνηθνθπξηφ είλαη πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα κεγαιχηεξνο απφ ησλ αλδξψλ (55,7). Έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο (Mode), ε νπνία είλαη 58 

γηα ηνπο άλδξεο θαη 82 γηα ηηο γπλαίθεο θαζψο θαη ζηελ ηππηθή απφθιηζε 16,11 γηα ηνπο άλδξεο 

έλαληη 19,69 γηα ηηο γπλαίθεο.  

Αληίζεηα νη δεηγκαηηθέο εθηάζεηο θαζψο θαη ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ειηθία ηφζν γηα ηνπο 

άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο είλαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ηαπηίδνληαη.  

Πίλαθαο 3.2.6: Αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ αλά θχιν 

 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

N 6.445 4.719 1.726 

Mean 56,8 55,7 59,6 

Std. Error of Mean 0,21 0,23 0,47 

Median  57 56 63 

Mode 61 58 82 

Std. Deviation 17,22 16,11 19,69 

Variance 296,63 259,40 387,53 

Skewness -0,10 0,02 -0,43 

Std. Error of Skewness 0,03 0,04 0,06 

Kurtosis -0,86 -0,78 -0,92 

Std. Error of Kurtosis 0,06 0,07 0,12 

Range 83 83 82 

Minimum 18 18 18 

Maximum 101 101 100 

Percentiles  25 43 43 44 

75 71 69 76 

 

ην Γξάθεκα 3.2.2 δίλνληαη ηα ηζηνγξάκκαηα ηεο ειηθίαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

γηα ηα δχν θχια. Απφ ηα ηζηνγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη ε θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ 

παξνπζηάδεη αξλεηηθή αζπκκεηξία. χκθσλα θαη κε ηα πνζνζηεκφξηα (Πίλαθαο 3.2.6) ην 25% 

ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην λνηθνθπξηφ έρνπλ ειηθία κεγαιχηεξε απφ 76 έηε. 

Αληίζεηα ε θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ησλ αλδξψλ παξνπζηάδεη ζπκκεηξία (Skewness = 0,02) 

θαη κεγαιχηεξε ζπλνρή αθνχ ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο είλαη κηθξφηεξν (69 – 43 = 26) απφ 

ην αληίζηνηρν ησλ γπλαηθψλ (76 – 44 = 32), (Βιέπε πίλαθα 3.2.6). 

  



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 18 -  

Γξάθεκα 3.2.2: Ηζηνγξάκκαηα γηα ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, θαηά θχιν.  
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Γξάθεκα 3.2.3: Ηζηνγξάκκαηα γηα ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, θαηά θχιν θαη θαηά ηχπν 
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Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο αλά θχιν κπνξεί λα εμεγεζεί θαη κέζσ ηνπ 

Γξαθήκαηνο 3.2.3, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ αλά θχιν θαη ηχπν λνηθνθπξηνχ.  

Ζ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ησλ αλδξψλ εκθαλίδεηαη ζπκκεηξηθή ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο 

λνηθνθπξηψλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ κνλνπξφζσπσλ λνηθνθπξηψλ, φπνπ νη 

κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηεο εκθαλίδνληαη είηε ζηηο πνιχ κηθξέο ειηθίεο είηε ζε ειηθίεο γχξσ απφ ηελ 

ειηθία ησλ νγδφληα.  
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ηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ παξνπζηάδεηαη έληνλε ηδηνκνξθία, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο 

λνηθνθπξηψλ κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε έλα ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα παηδηά, νη 

ζπρλφηεηεο είλαη πνιχ κηθξέο. Οη γπλαίθεο νξίδνληαη σο ππεχζπλεο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ζηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά, 

ζηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα εμαξηψκελν παηδί θαη ζηα κνλνπξφζσπα 

λνηθνθπξηά, φπνπ παξαηεξείηαη κεγηζηνπνίεζε. Ζ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

γπλαηθψλ επεξεάδεηαη επνκέλσο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαηαλνκή ηε ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ 

ζηα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά.  

Ζ δηαθνξά ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ απνδίδεηαη ελ κέξεη θαη ζηνλ 

παηξηαξρηθφ ηχπν νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο θπξηάξρεζε γηα ρξφληα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αξρεγφο / ππεχζπλνο αλαγλσξίδεηαη ν άλδξαο. Ζ γπλαίθα, αληίζεηα, 

δχζθνια ζα ηεζεί επηθεθαιήο ηεο νηθνγέλεηαο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν άλδξαο 

,ζχδπγνο, ζχληξνθνο απνπζηάδεη απφ ην λνηθνθπξηφ.  

Δπνκέλσο, ε έιιεηςε ζπκκεηξίαο ζηελ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ δελ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, αιιά 

απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ππφ κειέηε δείγκα εξεπλψληαη νη γπλαίθεο πνπ είλαη ππεχζπλεο 

λνηθνθπξηνχ.  

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπκε ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ σο πξνο ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζα 

νκαδνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή ειηθία.  

ηνλ Πίλαθα 3.2.7 δίλεηαη ε νκαδνπνίεζε θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο θαηά νκάδα ειηθίαο 

ζπρλφηεηεο θαη πνζνζηά.  

Πίλαθαο 3.2.7: Ζιηθία ππεπζχλνπ λνηθνθπξηνχ 

Ζιηθία πρλόηεηα Πνζνζηό 
Αζξνηζηηθό 
Πνζνζηό 

16 - 35 803 12,5% 12,5% 

36 - 45 1.076 16,7% 29,2% 

46 - 55 1.156 17,9% 47,1% 

56 - 65 1.146 17,8% 64,9% 

66 - 75 1.216 18,9% 83,7% 

    > 75 1.048 16,3% 100,0% 

χλνιν 6.445 100,0%  

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλεηαη ε αλάιπζε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά ειηθηαθή νκάδα.   

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.2.8 ην πνζνζηφ Καζπζηέξεζεο Δμφθιεζεο Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη Λνγαξηαζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο κεγηζηνπνηείηαη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα “36 – 45” (23,5%), ελψ ηείλεη λα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ 

ηνπ λνηθνθπξηνχ. πγθεθξηκέλα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο “66 – 75” θαη “>75” ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

είλαη 14,8% θαη 8,7% αληίζηνηρα.  
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Απηφ, κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ππνρξεψζεηο αθνξνχλ 

πεξηζζφηεξν άηνκα απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

1. Γελ δηαζέηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηδηφθηεηε θαηνηθία, κε απνηέιεζκα λα ελνηθηάδνπλ. 

2. Απνθαζίδνπλ πην εχθνια ηε ιήςε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο 

απνπιεξσκήο ηνπ, ζε αληίζεζε κε άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο.  

3.  Θέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. 

 

Πίλαθαο 3.2.8: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά ειηθηαθή νκάδα 

 Ζιηθηαθέο Οκάδεο 
χλνιν 

16 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 > 75 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

Ναη 

120 151 126 95 95 56 643 

18,7% 23,5% 19,6% 14,8% 14,8% 8,7% 100,0% 

15,5% 14,6% 11,4% 8,9% 8,6% 6,1% 10,7% 

Όρη 

655 884 978 974 1.009 869 5.369 

12,2% 16,5% 18,2% 18,1% 18,8% 16,2% 100,0% 

84,5% 85,4% 88,6% 91,1% 91,4% 93,9% 89,3% 

χλνιν 

775 1.035 1.104 1.069 1.104 925 6.012 

12,9% 17,2% 18,4% 17,8% 18,4% 15,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ζ ίδηα θαηάζηαζε θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο 

“Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ Πνπ Γε ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία”, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ Πίλαθα 3.2.9. Πξάγκαηη ζηελ ειηθηαθή νκάδα “36–45” ην πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο 

κεγηζηνπνηείηαη (28,4%) ελψ ζηελ ειηθηαθή νκάδα >75 είλαη 6,5 θνξέο κηθξφηεξν (4,4%). Σα 

πνζνζηά θαζπζηέξεζεο ζηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο θπκαίλνληαη απφ 11,5% έσο 24,6%.   

Δμεηάδνληαο ηελ θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο “Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ Πνπ 

Γε ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία”, θαηά ειηθηαθή νκάδα, βιέπνπκε φηη ζηηο ειηθίεο “36–45” θαη       

“46–55” ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξα απφ ησλ ππνινίπσλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ.  

Πίλαθαο 3.2.9: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά ειηθηαθή νκάδα 

 Ζιηθηαθέο Οκάδεο 
χλνιν 

16 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 > 75 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ Πνπ 

Γε ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

21 52 45 33 24 8 183 

11,5% 28,4% 24,6% 18,0% 13,1% 4,4% 100,0% 

3,0% 5,4% 4,4% 3,5% 2,5% 1,0% 3,4% 

Όρη 

682 908 977 901 934 763 5.165 

13,2% 17,6% 18,9% 17,4% 18,1% 14,8% 100,0% 

97,0% 94,6% 95,6% 96,5% 97,5% 99,0% 96,6% 

χλνιν 

703 960 1.022 934 958 771 5.348 

13,1% 18,0% 19,1% 17,5% 17,9% 14,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ 

γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο (Πίλαθαο 3.2.10), παξαηεξνχκε φηη 

απφ ηα 1.894 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεψζεηο ηα 1.004 λνηθνθπξηά, έρνπλ σο 

ππεχζπλν λνηθνθπξηνχ άηνκν ειηθίαο απφ 36 έσο 55 εηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

(53%=28,4% + 24,6%). Γηαπηζηψλεηαη σζηφζν, φηη γηα ηα 247 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ππεχζπλν 

λνηθνθπξηνχ ειηθίαο απφ 66 – 75 θαη >75 εηψλ, ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο είλαη πνιχ πςειά 

(36,6% θαη 39,3% αληίζηνηρα). 

Πίλαθαο 3.2.10: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά ειηθηαθή νκάδα 

 Ζιηθηαθέο Οκάδεο 
χλνιν 

16 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 > 75 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ 

Γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ναη 

98 168 157 112 70 22 627 

15,6% 26,8% 25,0% 17,9% 11,2% 3,5% 100,0% 

35,3% 33,4% 31,3% 30,7% 36,6% 39,3% 33,1% 

Όρη 

180 335 344 253 121 34 1.267 

14,2% 26,4% 27,2% 20,0% 9,6% 2,7% 100,0% 

64,7% 66,6% 68,7% 69,3% 63,4% 60,7% 66,9% 

χλνιν 

278 503 501 365 191 56 1.894 

14,7% 26,6% 26,5% 19,3% 10,1% 3,0% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ην Γξάθεκα 3.2.4 απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ, 

θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά ειηθηαθή νκάδα.  

Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε Πηζησηηθέο Κάξηεο, Καηαλαισηηθά Γάλεηα θαη 

Αγνξέο κε Γφζεηο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Γξάθεκα 3.2.4: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ, θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά ειηθηαθή νκάδα 
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Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλ νηθίνπ, Γφζεο Γαλ είνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη Λνγαξηαζκψλ  Κνηλ ήο Ωθέιεηαο 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ  Πνπ Γε ρεηίδνλ ηαη Με Σελ  Καηνηθία
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3.2.3  Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

Υξήζηκα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη θαη απφ ηελ θαηά Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπεπζχλνπ ηνπ Ννηθνθπξηνχ κειέηε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ.  

εκεηψλεηαη φηη ε θαηάηαμε ζηελ εθπαίδεπζε έγηλε ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε 

Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED 1997).  

ηνλ Πίλαθα 3.2.11 παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηά θχιν. Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππεπζχλσλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ ηειεηψζεη είηε δεκνηηθφ (πνζνζηφ 31,6%), είηε ιχθεην (πνζνζηφ 24,6%) 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ, ΣΔΗ ή θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

(πνζνζηφ 17,1%). Δμεηάδνληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο μερσξηζηά θαηά θχιν 

παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα:  

1. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ππεπζχλσλ λνηθνθπξηνχ πνπ έρνπλ απνιπηήξην ηνηρεηψδνπο 

Δθπαίδεπζεο είλαη αλάινγν κε απηφ ησλ αλδξψλ – 31,3% γηα ηηο γπλαίθεο θαη 31,7% γηα 

ηνπο άλδξεο.  

2. ηηο θαηψηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο – “Αλαιθάβεηνο” θαη “Λίγεο Σάμεηο Γεκνηηθνχ” ηα 

πνζνζηά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη, κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ  

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο θαη  

3. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ, ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ είλαη θνληά κε 

εθείλν ησλ αλδξψλ. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

είλαη 12,9% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο 

αλέξρεηαη ζε 18,6%.  

Απηέο νη δηαθνξέο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηα 

λνηθνθπξηά δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πξαγκαηηθνχ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ. Όπσο 

δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηελ θαηά ειηθηαθή δνκή αλάιπζε (Παξάγξαθνο 3.2.2), νη γπλαίθεο πνπ 

έρνπλ θαηά θχξην ιφγσ νξηζηεί ππεχζπλεο ζε λνηθνθπξηά έρνπλ κεγάιε ειηθία.  

Ζ γπλαίθα ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δπν θχισλ κε ην 

χληαγκα ηνπ 1975, δελ είρε ηελ ίδηα πξφζβαζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

πλήζσο, βάζε θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ πνπ ηεο είρε επηβιεζεί (γάκνο – νηθνγέλεηα – παηδηά) 

νινθιήξσλε ηελ εθπαίδεπζή ηεο κε ην απνιπηήξην ηνπ δεκνηηθνχ ή κε ην απνιπηήξην ηνπ 

ιπθείνπ. 
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Πίλαθαο 3.2.11: Γηάξζξσζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηά θχιν 

 χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Αλαιθάβεηνο 239 3,7% 84 1,8% 155 9,0% 

Λίγεο ηάμεηο δεκνηηθνχ 566 8,8% 339 7,2% 227 13,2% 

Γεκνηηθφ  2.037 31,6% 1.497 31,7% 540 31,3% 

Γπκλάζην 575 8,9% 468 9,9% 107 6,2% 

Λχθεην 1.703 26,4% 1.290 27,3% 413 23,9% 

Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε 184 2,9% 134 2,8% 50 2,9% 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.099 17,1% 876 18,6% 223 12,9% 

Γηδαθηνξηθφ 42 0,7% 31 0,7% 11 0,6% 

χλνιν 6.445 100,0% 4.719 100,0% 1.726 100,0% 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

αλάιπζε ηεο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. 

 Πίλαθαο 3.2.12: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 
ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο 

Καηνηθίαο θαη 

Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο 

Ωθέιεηαο  

Ν
α

η 

26 42 222 79 199 14 60 1 643 

4,0% 6,5% 34,5% 12,3% 30,9% 2,2% 9,3% 0,2% 100,0% 

12,6% 8,5% 11,9% 14,6% 12,2% 8,1% 5,7% 2,4% 10,7% 

Ό
ρ
η 

181 452 1.642 462 1.438 158 996 40 5.369 

3,4% 8,4% 30,6% 8,6% 26,8% 2,9% 18,6% 0,7% 100,0% 

87,4% 91,5% 88,1% 85,4% 87,8% 91,9% 94,3% 97,6% 89,3% 


χ
λ
ν
ι
ν

 207 494 1.864 541 1.637 172 1.056 41 6.012 

3,4% 8,2% 31,0% 9,0% 27,2% 2,9% 17,6% 0,7% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίλαθαο 3.2.13: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ 

Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη  

7 8 56 21 63 8 18 2 183 

3,8% 4,4% 30,6% 11,5% 34,4% 4,4% 9,8% 1,1% 100,0% 

4,0% 2,0% 3,5% 4,4% 4,2% 5,0% 1,8% 5,6% 3,4% 

Όρη 

169 402 1.547 454 1.445 151 963 34 5.165 

3,3% 7,8% 30,0% 8,8% 28,0% 2,9% 18,6% 0,7% 100,0% 

96,0% 98,0% 96,5% 95,6% 95,8% 95,0% 98,2% 94,4% 96,6% 

χλνιν 

176 410 1.603 475 1.508 159 981 36 5.348 

3,3% 7,7% 30,0% 8,9% 28,2% 3,0% 18,3% 0,7% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίλαθαο 3.2.14: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ 

Γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ν
α

η 
11 26 179 83 215 25 85 3 627 

1,8% 4,1% 28,5% 13,2% 34,3% 4,0% 13,6% 0,5% 100,0% 

55,0% 51,0% 38,7% 39,5% 34,3% 28,1% 20,5% 13,6% 33,1% 

Ό
ρ
η 

9 25 283 127 411 64 329 19 1.267 

0,7% 2,0% 22,3% 10,0% 32,4% 5,1% 26,0% 1,5% 100,0% 

45,0% 49,0% 61,3% 60,5% 65,7% 71,9% 79,5% 86,4% 66,9% 


χ
λ
ν
ι
ν

 20 51 462 210 626 89 414 22 1.894 

1,1% 2,7% 24,4% 11,1% 33,1% 4,7% 21,9% 1,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Απφ ηα ζηνηρεία ζηνπο Πίλαθεο 3.2.12, 3.2.13 θαη 3.2.14 αλσηέξσ ζεκεηψλνληαη ηα 

αθφινπζα:  

1. Αλαθνξηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, ηα πνζνζηά ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ λα εμνθιήζνπλ ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο είλαη 

κεγαιχηεξα ζε ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη κεηψλνληαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα. 

Δλδεηθηηθά έρνπκε: Αλαιθάβεηνη: 12,6%, Γπκλάζην: 14,6% ζε αληίζεζε κε Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: 5,7% θαη Γηδαθηνξηθφ 2,4%.  

2. ηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζηελ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ είλαη πνιχ ρακειά θαη ρσξίο 

έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο.   

3. Σέινο πνιχ πςειά είλαη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο νθεηιήο ζε φια ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο ζηελ ηξίηε νκάδα ππνρξεψζεσλ (Καηαλαισηηθά Γάλεηα, 

Πηζησηηθέο Κάξηεο, Αγνξέο κε Γφζεηο). Ωζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα πνζνζηά 

απηά βαίλνπλ κεηνχκελα θαζψο πξνρσξάκε ζε πςειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα θπκαίλνληαη απφ 55,0% γηα αλαιθάβεηνπο έσο 13,6% γηα θαηφρνπο 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ.  

Σν γεγνλφο φηη ζηελ πξψηε θαη ηξίηε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ ηα πνζνζηά κεηψλνληαη 

θαζψο απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο νθείιεηαη πηζαλψο ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

1. Άηνκα κε πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Μπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα έρνπλ  

απφ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαιχηεξνπο φξνπο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο, ή λα είλαη ελήκεξνη γηα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα κεηαθνξάο 

νθεηιψλ.  

2. Δπίζεο ε θαιχηεξε κφξθσζε εμαζθαιίδεη θαη θαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε κε δπλαηφηεηα γηα πςειφηεξεο ακνηβέο.   
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Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζπκππθλψλνληαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 

Γξάθεκα 3.2.5: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη 

θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο.  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Αλαιθάβεηνο

Λίγεο ηάμεηο δεκνηηθνχ

Γεκνηηθφ 

Γπκλάζην

Λχθεην

Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γηδαθηνξηθφ

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ Πηζησηηθψλ Καξηψλ ή Γαλείνπ Γηα Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με Γφζεηο

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ Πνπ Γε ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλνηθίνπ, Γφζεο Γαλείνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη Λνγαξηαζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 
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3.2.4 Θέζε ζηελ εξγαζία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ επηδξά ε κεηαβιεηή «Θέζε ζηελ 

Δξγαζία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Ννηθνθπξηνχ» ζηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε κεηαβιεηή “Θέζε ζηελ εξγαζία ηνπ 

ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ” πξνέθπςε απφ ηελ ζχκπηπμε ησλ παξαθάησ δχν  κεηαβιεηψλ:  

1. Σξέρνπζα θχξηα αζρνιία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη  

2. Καζεζηψο ηεο ηειεπηαίαο ή ηεο ζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηε δεχηεξε κεηαβιεηή απαληνχλ θαη ηα άηνκα πνπ πιένλ δελ 

εξγάδνληαη.  

Οη θαηεγνξίεο ηεο θάζε κεηαβιεηήο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3.2.15 θαη 3.2.16 αληίζηνηρα.  

Πξψην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κεηαβιεηήο “Θέζε ζηελ εξγαζία” ήηαλ ε νκαδνπνίεζε 

ηεο κεηαβιεηήο “Σξέρνπζα θχξηα αζρνιία” σο εμήο: ”Δξγαδφκελνο”,  “πληαμηνχρνο” θαη  “Mε 

νηθνλνκηθά ελεξγφο”. ηελ θαηεγνξία “Δξγαδφκελνο“ ζπκπηπρζήθαλ νη θαηεγνξίεο “Δξγαδφκελνο 

κε πιήξε απαζρφιεζε” θαη “Δξγαδφκελνο κε κεξηθή απαζρφιεζε”. ηελ θαηεγνξία “Άιινο κε 

νηθνλνκηθά ελεξγφο” ζπκπηχρζεθαλ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία 

”πληαμηνχρνο ζε θαλνληθή ειηθία ή κε”.  

ην δεχηεξν βήκα ε κεηαβιεηή “Καζεζηψο ηεο ηειεπηαίαο ή ηεο ζεκεξηλήο εξγαζίαο” 

νκαδνπνηήζεθε σο εμήο: “Απηναπαζρνινχκελνο κε ή ρσξίο κηζζσηνχο” θαη “Μηζζσηφο ή 

βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε”. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα, έγηλε δηάζπαζε ηεο θαηεγνξίαο “Δξγαδφκελνο“ ηεο 

κεηαβιεηήο “Σξέρνπζα θχξηα αζρνιία” ζηηο δχν θαηεγνξίεο (“Απηναπαζρνινχκελνο κε ή ρσξίο 

κηζζσηνχο” θαη “Μηζζσηφο ή βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε”) ηεο κεηαβιεηήο “Καζεζηψο 

ηεο ηειεπηαίαο ή ηεο ζεκεξηλήο εξγαζίαο”. 

Οη θαηεγνξίεο θαη νη ζπρλφηεηεο ηεο λέαο κεηαβιεηήο “Θέζε ζηελ εξγαζία” δίλνληαη αλά 

θχιν ζηνλ Πίλαθα 3.2.17. 

Πίλαθαο 3.2.15: Σξέρνπζα θχξηα αζρνιία ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

Σξέρνπζα Κχξηα Αζρνιία 
Άλδξεο Γπλαίθεο 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Δξγαδφκελνο κε πιήξε απαζρφιεζε 2.570 54,5% 416 24,1% 

Δξγαδφκελνο κε κεξηθή απαζρφιεζε 88 1,9% 60 3,5% 

Άλεξγνο 85 1,8% 47 2,7% 

Μαζεηήο, θνηηεηήο, εξγαδφκελνο ρσξίο ακνηβή γηα 
απφθηεζε εκπεηξίαο 

70 1,5% 85 4,9% 

πληαμηνχρνο ζε θαλνληθή ειηθία ή κε 1.835 38,9% 594 34,4% 

Αθαηάιιεινο γηα εξγαζία ή έρεη κφληκε αλαπεξία 48 1,0% 17 1,0% 

ηξαηηψηεο 1 0,0%   

Ννηθνθπξά   488 28,3% 

Άιιε πεξίπησζε κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ αηφκνπ 22 0,5% 19 1,1% 

χλνιν 4.719  1.726  
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Πίλαθαο 3.2.16: Καζεζηψο ηεο ηειεπηαίαο ή ηεο ζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

Καζεζηψο απαζρφιεζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Πνζνζηφ  
επί ησλ 

απαζρνινπκέλσλ 

Αζξνηζηηθφ 
πνζνζηφ 

Απηναπαζρνινχκελνο κε κηζζσηνχο 493 7,6% 8,3% 8,3% 

Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο κηζζσηνχο 1.739 27,0% 29,3% 37,6% 

Μηζζσηφο 3.511 54,5% 59,1% 96,7% 

Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 196 3,0% 3,3% 100,0% 

χλνιν 5.939 92,1% 100,0%   

Γελ έρεη εξγαζηεί πνηέ 506 7,9%     

χλνιν 6.445 100,0%     

Οη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ δχν θχισλ θαίλεηαη λα θαηεπζχλνληαη αθφκα απφ 

ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία, ή θαη απφ θπζηθέο θιίζεηο, ηάζεηο, ζεζκηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ησλ δχν θχισλ ζηελ εξγαζία. 

Υαξαθηεξηζηηθή απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ εξγαζία ηφζν νη γπλαίθεο 

φζν θαη νη άλδξεο. ηνλ Πίλαθα 3.2.17 θαη ζην Γξάθεκα 3.2.6 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη 

νη δηαθνξέο θαηά ζέζε ζηελ εξγαζία αλάκεζα ζηα δχν θχια.  

Πίλαθαο 3.2.17: Θέζε ζηελ εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά θχιν 

 
χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Απηναπαζρνινχκελνο κε ή 
ρσξίο κηζζσηνχο 

1.137 17,6% 1.022 21,7% 115 6,7% 

Μηζζσηφο ή βνεζφο ζηελ 
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

1.997 31,0% 1.636 34,7% 361 20,9% 

πληαμηνχρνο 2.428 37,7% 1.835 38,9% 593 34,4% 

Mε νηθνλνκηθά ελεξγφο 883 13,7% 226 4,8% 657 38,1% 

χλνιν 6.445 100,0% 4.719 100,0% 1.726 100,0% 

 

Γξάθεκα 3.2.6: Θέζε ζηελ εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά θχιν 

Άλδξεο Γπλαίθεο 

21,7%

34,7%

38,9%

4,8%

Απηναπαζρνινχκελ νο Μηζζσηφο

πλ ηαμηνχρνο Mε νηθνλ νκηθά ελ εξγφο

 

6,7%

20,9%

34,4%

38,1%

Απηναπαζρνινχκελ νο Μηζζσηφο

πλ ηαμηνχρνο Mε νηθνλ νκηθά ελ εξγφο
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.2.17, νη άλδξεο εξγάδνληαη, είηε σο 

απηναπαζρνινχκελνη είηε σο κηζζσηνί, ζε πνζνζηφ 56,4% (21,7% + 34,7%), ελψ κφιηο 4,8% 

ησλ αλδξψλ είλαη κε νηθνλνκηθά ελεξγνί. Αληίζεηα νη γπλαίθεο εξγάδνληαη ζε πνζνζηφ κφιηο 

27,6%. Παξαηεξείηαη κάιηζηα φηη νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη απαζρνινχληαη θπξίσο σο 

κηζζσηνί ππάιιεινη ή βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (πνζνζηφ 20,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

γπλαηθψλ) έλαληη 6,7% πνπ εξγάδνληαη σο απηναπαζρνινχκελεο κε ή ρσξίο κηζζσηνχο. Σέινο, 

πνζνζηφ 38,1% ησλ γπλαηθψλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία “Mε νηθνλνκηθά ελεξγφο” πνπ, φπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ πεξηιακβάλεη θαη ηηο “Ννηθνθπξέο”.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, σο πξνο ηε ζέζε ζηελ εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ.  

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.2.18, ζηνλ νπνίν παξαηίζεηαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ εμφθιεζε ελνηθίνπ, 

δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, παξαηεξνχκε φηη 

απφ ηα 6.012 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ππνρξεψζεηο ηα 3.000 λνηθνθπξηά 

(πνζνζηφ 49,9%) έρνπλ σο ππεχζπλν, άηνκν ην νπνίν εξγάδεηαη, είηε σο απηναπαζρνινχκελνο 

(1.079 λνηθνθπξηά – πνζνζηφ 17,9%) είηε σο κηζζσηφο (1.921 λνηθνθπξηά – πνζνζηφ 32%).  

Γλσξίδνληαο φηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην δάλεην γηα 

αγνξά θαηνηθίαο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη άηνκα ηα νπνία δελ εξγάδνληαη δελ απνθαζίδνπλ εχθνια 

λα αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε ελφο καθξφρξνλνπ δαλείνπ. Δμεηάδνληαο ην ζέκα θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ θαηνηθίαο δελ εγθξίλνληαη 

εχθνια ζε άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαη.  

Απφ ηνλ ίδην πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ην πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ, κεγηζηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ “κε νηθνλνκηθά ελεξγψλ” κε 

πνζνζηφ 14%, αθνινπζνχλ νη Μηζζσηνί θαη Απηναπαζρνινχκελνη κε πνζνζηά 13,1% θαη 11,1% 

αληίζηνηρα θαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο παξνπζηάδνπλ νη πληαμηνχρνη κε 

πνζνζηφ 7,1%. 

Πίλαθαο 3.2.18: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά ζέζε ζηελ εξγαζία 

 Θέζε ζηελ εξγαζία 

χλνιν 
Απηναπαζρν

ινχκελνο 
Μηζζσηφο πληαμηνχρνο 

Mε  
Οηθνλνκηθά 

Δλεξγφο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

Ναη 

120 252 156 115 643 

18,7% 39,2% 24,3% 17,9% 100,0% 

11,1% 13,1% 7,1% 14,0% 10,7% 

Όρη 

959 1.669 2.037 704 5.369 

17,9% 31,1% 37,9% 13,1% 100,0% 

88,9% 86,9% 92,9% 86,0% 89,3% 

χλνιν 

1.079 1.921 2.193 819 6.012 

17,9% 32,0% 36,5% 13,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία (Πίλαθαο 3.2.19), 

φπσο ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο, πγείαο θιπ, απφ ηα 5.348 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ 

ππνρξεψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ, ηα 1.883 λνηθνθπξηά έρνπλ σο ππεχζπλν ζπληαμηνχρν (πνζνζηφ 

35,2%). Οη ζπληαμηνχρνη θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πην ζπρλά ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζέκαηα πγείαο, φπσο θάξκαθα, ακνηβή ηαηξψλ, λνζειεία ζε λνζνθνκεία, αθνχ ιφγσ θαη ηνπ 

πξνρσξεκέλνπ ηεο ειηθίαο ηνπο έρνπλ πην επηβαξπκέλε πγεία.  

Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο ζηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δε 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ εξγαζία. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θαζπζηέξεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ (5,4%) ελψ ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληαμηνχρσλ (2,1%). Πνιχ ρακειφ 

είλαη ην πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν κε 

νηθνλνκηθά ελεξγφ άηνκν (2,6%).  

Πίλαθαο 3.2.19: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά ζέζε 
ζηελ εξγαζία 

 Θέζε ζηελ εξγαζία 

χλνιν 
Απηναπαζρν

ινχκελνο 
Μηζζσηφο πληαμηνχρνο 

Mε  
Οηθνλνκηθά 

Δλεξγφο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ Πνπ 

Γε ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

54 72 39 18 183 

29,5% 39,3% 21,3% 9,8% 100,0% 

5,4% 4,1% 2,1% 2,6% 3,4% 

Όρη 

937 1.698 1.844 686 5.165 

18,1% 32,9% 35,7% 13,3% 100,0% 

94,6% 95,9% 97,9% 97,4% 96,6% 

χλνιν 

991 1.770 1.883 704 5.348 

18,5% 33,1% 35,2% 13,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ηνλ Πίλαθα 3.2.20, απνηππψλεηαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ 

αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Απφ ηα 1.894 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ θάλεη αγνξέο κε δφζεηο, ή κε πηζησηηθέο θάξηεο ή 

έρνπλ πάξεη θαηαλαισηηθφ δάλεην, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 46,6% (882 λνηθνθπξηά) έρεη σο 

ππεχζπλν κηζζσηφ.  Οη ηξφπνη απηνί αγνξψλ βξήθαλ κεγάιε αληαπφθξηζε ζε απηή ηελ νκάδα 

εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

1. Σα ρακειά εηζνδήκαηα ησλ κηζζσηψλ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα θαηαβάιινπλ 

νιφθιεξν ην πνζφ ζε κεγάιεο αγνξέο, φπσο αγνξά απηνθηλήηνπ, ειεθηξηθψλ 

εηδψλ, επίπισλ θ.α.  

2. Ζ ηαθηηθή θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο 

εμφθιεζεο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα 

λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν κηζζσηφ έρνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο ζηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο (29,3%). 
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Σν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο απμάλεηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο (32,4%) θαη ζηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο (35,3%) θαη κεγηζηνπνηείηαη ζηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν κε νηθνλνκηθά 

ελεξγφ άηνκν, κε πνζνζηφ (48,2%).   

Πίλαθαο 3.2.20: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά ζέζε ζηελ εξγαζία 

 Θέζε ζηελ εξγαζία 

χλνιν 
Απηναπαζρν

ινχκελνο 
Μηζζσηφο πληαμηνχρνο 

Mε  
Οηθνλνκηθά 

Δλεξγφο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ Καξηψλ 

ή Γαλείνπ Γηα 

Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ναη 

153 258 135 81 627 

24,4% 41,1% 21,5% 12,9% 100,0% 

35,8% 29,3% 32,4% 48,2% 33,1% 

Όρη 

274 624 282 87 1.267 

21,6% 49,3% 22,3% 6,9% 100,0% 

64,2% 70,7% 67,6% 51,8% 66,9% 

χλνιν 

427 882 417 168 1.894 

22,5% 46,6% 22,0% 8,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ην Γξάθεκα 3.2.7 δίλνληαη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο αλά ηχπν ππνρξέσζεο 

θαη θαηά ζέζε ζηελ εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο ζηελ εμφθιεζε δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ 

δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο, εθηνμεχνληαη ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά θαζπζηεξήζεσλ ζηνπο 

δχν άιινπο ηχπνπο ππνρξεψζεσλ, ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο “Θέζε ζηελ εξγαζία”. 

Γξάθεκα 3.2.7: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη 

θαηά ζέζε ζηελ εξγαζία. 
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Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ Πνπ Γε ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ Πηζησηηθψλ Καξηψλ ή Γαλείνπ Γηα Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με Γφζεηο
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3.2.5 Τπεθνόηεηα ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην πξψην θεθάιαην ε έξεπλα EU-SILC θαιχπηεη φια ηα ηδησηηθά 

λνηθνθπξηά ηεο ρψξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπνκέλσο θάπνηα απφ ηα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ εξεπλεζεί 

έρνπλ σο ππεχζπλν άηνκν κε μέλε ππεθνφηεηα.  

Ζ δνκή ησλ εξεπλψκελσλ λνηθνθπξηψλ σο πξνο ηελ ππεθνφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.2.21. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, έρνπλ σο ππεχζπλν άηνκν κε ειιεληθή ππεθνφηεηα. Αθνινπζνχλ, κε πνζνζηφ 

2,92% ηα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ σο ππεχζπλν, άηνκν κε ππεθνφηεηα άιιεο Δπξσπατθήο 

Υψξαο, φπσο ε Αιβαλία θαη ην ππφινηπν 1,69% ησλ εξεπλψκελσλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ 

ππεχζπλν κε άιιε ππεθνφηεηα.  

Πίλαθαο 3.2.21: Τπεθνφηεηα ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

Τπεθνφηεηα πρλφηεηα Πνζνζηφ 

BG       Βνπιγαξία 21 0,33% 

CSA      Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή 2 0,03% 

CY       Κχπξνο 14 0,22% 

DE Γεξκαλία 4 0,06% 

DK       Γαλία 1 0,02% 

FI Φηιαλδία 1 0,02% 

FR       Γαιιία 2 0,03% 

GR       Διιάδα 6.148 95,39% 

IT       Ηηαιία 2 0,03% 

NAF      Βφξεηνο Αθξηθή 5 0,08% 

NME      Δγγχο θαη Μέζε Αλαηνιή 23 0,36% 

OAS      Άιιε Αζηαηηθή Υψξα 15 0,23% 

OCE      Απζηξαιία θαη Ωθεαλία 1 0,02% 

OEU      Άιιεο Δπξσπατθέο Υψξεο 188 2,92% 

PL       Πνισλία 6 0,09% 

RO       Ρνπκαλία 6 0,09% 

USA      Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 5 0,08% 

WAF      Γπηηθή Αθξηθή 1 0,02% 

χλνιν 6.445 100,00% 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ σο πξνο ηελ ππεθνφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε κεηαβιεηή ππεθνφηεηα 

νκαδνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Διιεληθή ππεθνφηεηα θαη  

2. Ξέλε ππεθνφηεηα.  
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ηνπο Πίλαθεο 3.2.22, 3.2.23 θαη 3.2.24 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο 

εμφθιεζεο ή κε ησλ ηξηψλ ηχπσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ππεθνφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ.  

 

Πίλαθαο 3.2.22: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά ππεθνφηεηα 

 Τπεθνφηεηα 
χλνιν 

Διιεληθή Ξέλε 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

 

Ναη 

585 58 643 

91,0% 9,0% 100,0% 

10,2% 20,4% 10,7% 

Όρη 

5.142 227 5.369 

95,8% 4,2% 100,0% 

89,8% 79,6% 89,3% 

χλνιν 

5.727 285 6.012 

95,3% 4,7% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 3.2.23: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

 Τπεθνφηεηα 
χλνιν 

Διιεληθή Ξέλε 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ 

Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία  

Ναη 

173 10 183 

94,5% 5,5% 100,0% 

3,4% 4,1% 3,4% 

Όρη 

4.931 234 5.165 

95,5% 4,5% 100,0% 

96,6% 95,9% 96,6% 

χλνιν 

5.104 244 5.348 

95,4% 4,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 3.2.24: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο 

 Τπεθνφηεηα 
χλνιν 

Διιεληθή Ξέλε 

 Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ 

Γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο  

Ναη 

602 25 627 

96,0% 4,0% 100,0% 

32,9% 40,3% 33,1% 

Όρη 

1.230 37 1.267 

97,1% 2,9% 100,0% 

67,1% 59,7% 66,9% 

χλνιν 

1.832 62 1.894 

96,7% 3,3% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη εμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

πηλάθσλ είλαη φηη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ 

θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν μέλεο 

ππεθνφηεηαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, φπσο ελνίθην, 

δφζε δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο ηα πνζνζηά 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο είλαη: 10,2% γηα ηα λνηθνθπξηά κε Έιιελα ππήθνν σο ππεχζπλν θαη 

20,4% γηα ηα λνηθνθπξηά κε μέλν ππήθνν σο ππεχζπλν. Γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 3,4% θαη 4,1% θαη ηέινο γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ  πηζησηηθψλ θαξηψλ, ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη ησλ αγνξψλ κε δφζεηο ηα 

πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε 32,9% γηα ηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν Έιιελα ππήθνν θαη ζε 

40,3% γηα ηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν μέλν ππήθνν.  

ην Γξάθεκα 3.2.8 απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ή κε θαηά είδνο 

ππνρξέσζεο θαη θαηά ππεθνφηεηα. 

Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ειαρηζηνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία (3,4%, 4,1%) θαη κεγηζηνπνηνχληαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ησλ αγνξψλ κε δφζεηο 

(32,9%, 40,3%) θαη γηα ηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν Έιιελα ππήθνν θαη γηα ηα λνηθνθπξηά κε 

ππεχζπλν μέλν ππήθνν.  

Σέινο θαίλεηαη φηη θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ απνπιεξψλεη έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Απηφ ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ππεθνφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 

Γξάθεκα 3.2.8: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ή κε θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά ππεθνφηεηα  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Διιελ ηθή Ξέλ ε Διιελ ηθή Ξέλ ε Διιελ ηθή Ξέλ ε

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλ νηθίνπ, Γφζεο

Γαλ είνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη

Λνγαξηαζκψλ  Κνηλ ήο Ωθέιεηαο 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ  Πνπ Γε

ρεηίδνλ ηαη Με Σελ  Καηνηθία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ  Πηζησηηθψλ

Καξηψλ  ή Γαλ είνπ Γηα Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο,

Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με Γφζεηο

Ναη Όρη
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3.2.6 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

Ζ αλάιπζε θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη θαηά θχιν 

παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.2.25 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππεπζχλσλ 

λνηθνθπξηνχ (65,9%) είλαη παληξεκέλνη. Σν πνζνζηφ απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ 

εθηηλάζζεηαη ζην 84,4% ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ παληξεκέλσλ γπλαηθψλ πνπ νξίδνληαη 

σο ππεχζπλεο λνηθνθπξηνχ αλέξρεηαη κφιηο ζε 15,1%.  Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην 

λνηθνθπξηφ ππάξρεη παληξεκέλν δεπγάξη ηφηε ζπλεζίδεηαη λα νξίδεηαη σο ππεχζπλνο λνηθνθπξηνχ 

ν ζχδπγνο αληί ηεο ζπδχγνπ.  

Αληίζηξνθα, είζηζηαη λα νξίδεηαη γπλαίθα σο ππεχζπλε ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηηο πεξηπηψζεηο 

απνπζίαο ζπδχγνπ, φπσο φηαλ είλαη ζε δηάζηαζε, ή δηαδεπγκέλε, ή ρήξα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

4,5% ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο ζε λνηθνθπξηφ είλαη ζε δηάζηαζε έλαληη 0,6% ησλ 

αλδξψλ, 8,5% είλαη δηαδεπγκέλεο έλαληη 1,6% ησλ αλδξψλ θαη 52,3% είλαη ρήξεο έλαληη 4,0% 

ησλ αλδξψλ.  

 

Πίλαθαο 3.2.25: Καηαλνκή ησλ ππεπζχλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

 

χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Άγακνο/ε  780 12,1% 440 9,3% 340 19,7% 

Παληξεκέλνο/ε 4.246 65,9% 3.985 84,4% 261 15,1% 

ε δηάζηαζε 107 1,7% 30 0,6% 77 4,5% 

Υήξνο/α 1.090 16,9% 188 4,0% 902 52,3% 

Γηαδεπγκέλνο/ε 222 3,4% 76 1,6% 146 8,5% 

χλνιν 6.445 100,0% 4.719 100,0% 1.726 100,0% 

 

Γξάθεκα 3.2.9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζην 

ζχλνιν θαη θαηά θχιν. 
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Άλδξεο Γπλαίθεο 

9,3%

84,4%

4,0%
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0,6%

Άγακνο/ε Παληξεκέλνο/ε Υσξηζκέλνο/ε Υήξνο/α Γηαδεπγκέλνο/ε

 

19,7%

15,1% 4,5%

52,3%8,5%

Άγακνο/ε Παληξεκέλνο/ε Υσξηζκέλνο/ε Υήξνο/α Γηαδεπγκέλνο/ε
 

ηνπο Πίλαθεο 3.2.26, 3.2.27 θαη 3.2.28 πνπ αθνινπζνχλ αλαιχεηαη ε θαζπζηέξεζε 

εμφθιεζεο ησλ δηαθφξσλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ, σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Πίλαθαο 3.2.26: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
χλνιν 

Άγακνο Παληξεκέλνο 
ε 

δηάζηαζε 
Υήξνο/α Γηαδεπγκέλνο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

Ναη 

90 405 19 91 38 643 

14,0% 63,0% 3,0% 14,2% 5,9% 100,0% 

12,2% 10,2% 19,0% 9,4% 17,9% 10,7% 

Όρη 

649 3.584 81 881 174 5.369 

12,1% 66,8% 1,5% 16,4% 3,2% 100,0% 

87,8% 89,8% 81,0% 90,6% 82,1% 89,3% 

χλνιν 

739 3.989 100 972 212 6.012 

12,3% 66,4% 1,7% 16,2% 3,5% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 3.2.27: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
χλνιν 

Άγακνο Παληξεκέλνο 
ε 

δηάζηαζε 
Υήξνο/α Γηαδεπγκέλνο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ 

Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

13 132 10 12 16 183 

7,1% 72,1% 5,5% 6,6% 8,7% 100,0% 

2,1% 3,6% 10,8% 1,5% 8,5% 3,4% 

Όρη 

619 3.520 83 771 172 5.165 

12,0% 68,2% 1,6% 14,9% 3,3% 100,0% 

97,9% 96,4% 89,2% 98,5% 91,5% 96,6% 

χλνιν 

632 3.652 93 783 188 5.348 

11,8% 68,3% 1,7% 14,6% 3,5% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίλαθαο 3.2.28: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ 

 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
χλνιν 

Άγακνο Παληξεκέλνο 
ε 

δηάζηαζε 
Υήξνο/α Γηαδεπγκέλνο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ 

Γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ναη 

71 460 13 46 37 627 

11,3% 73,4% 2,1% 7,3% 5,9% 100,0% 

42,0% 31,0% 35,1% 39,7% 42,0% 33,1% 

Όρη 

98 1.024 24 70 51 1.267 

7,7% 80,8% 1,9% 5,5% 4,0% 100,0% 

58,0% 69,0% 64,9% 60,3% 58,0% 66,9% 

χλνιν 

169 1.484 37 116 88 1.894 

8,9% 78,4% 2,0% 6,1% 4,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα:  

1. ηελ θαηεγνξία νθεηιήο “Δλνίθην, δφζε δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο” ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο νθεηιψλ είλαη 

πςειφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππεχζπλνο ηνπ λνηθνθπξηνχ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε ή 

είλαη δηαδεπγκέλνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πνζνζηά είλαη 19,0% θαη 17,9% γηα ηνπο ελ 

δηαζηάζεη θαη δηαδεπγκέλνπο αληίζηνηρα ελψ αλέξρεηαη ζε 12,2% γηα ηνπο άγακνπο, 

10,2% γηα ηνπο παληξεκέλνπο θαη είλαη κφιηο  9,4% γηα ηνπο ρήξνπο.  

2. ηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία ηα πνζνζηά 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο είλαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνιχ κηθξφηεξα απφ απηά ηεο πξψηεο πεξίπησζεο.  Καη 

εδψ ζπκβαίλεη σζηφζν, ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο λα είλαη πνιχ πςειφηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ νπνίσλ νη ππεχζπλνη είλαη ζε δηάζηαζε ή ρσξηζκέλνη 

κε πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο 10,8% θαη 8,5% αληίζηνηρα.  

3. Σέινο ζηελ πεξίπησζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ησλ δφζεσλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ 

θαη δφζεσλ απφ αγνξέο, πνιχ κεγάια πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εθηφο απφ ηνπο ελ 

δηαζηάζεη θαη δηαδεπγκέλνπο, παξνπζηάδνπλ θαη νη άγακνη θαη νη ρήξνη κε πνζνζηά 42,0% 

θαη 39,7% αληίζηνηρα. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

ππνρξεψζεσλ εκθαλίδνπλ νη παληξεκέλνη κε πνζνζηφ 31,0%.  

Οη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, είηε ιφγσ ρσξηζκνχ είηε ιφγσ απψιεηαο ηνπ/ηεο 

ζπδχγνπ, πξνθαιεί θιπδσληζκνχο ηφζν ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζπλνιηθά, φζν 

θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηνπ. Οη επζχλεο θαη νη ππνρξεψζεηο δε κνηξάδνληαη πιένλ ζην 

δεπγάξη, αιιά ηηο επσκίδεηαη είηε κεξηθψο είηε θαζ’ νινθιεξία έλαο απφ ηνπο ζπδχγνπο. 

Δπηπιένλ, κεηαβάιινληαη ηφζν νη πεγέο φζν θαη ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  
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πλέπεηα φισλ ησλ παξαπάλσ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ άιιεο πεγέο 

ζηήξημεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, φπσο π.ρ. γνλείο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ είλαη ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

Αθνινπζεί γξαθηθή απεηθφληζε (Γξάθεκα 3.2.10) ησλ πνζνζηψλ θαζπζηέξεζεο 

εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά θαηεγνξία ππνρξέσζεο θαη θαηά 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

 

Γξάθεκα 3.2.10: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη 

θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.  
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3.2.7 Καηάζηαζε πγείαο ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

Ζ θαηάζηαζε πγείαο ελφο αηφκνπ έρεη αληίθηππν ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ. Όηαλ 

έλαο άλζξσπνο είλαη πγηήο κπνξεί λα εξγαζηεί λα θξνληίζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη λα 

αληηκεησπίζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη. Αληίζεηα, έλα άηνκν κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πγείαο, πνιχ πηζαλφλ λα απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ ή λα κε κπνξεί λα 

εξγαζηεί θαζφινπ. Αθφκα ζε ζνβαξά θαη ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο ην άηνκν ζπαηαιά πνιιά 

ρξήκαηα ζε επηζθέςεηο ηαηξψλ, εμεηάζεηο θαη θάξκαθα. Όια απηά νδεγνχλ ζε πεξηνξηζκφ ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζε 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.  

Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε.  
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ηελ έξεπλα EU-SILC ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλψκελν θαη φρη κε αληηπξφζσπν ή κε πγεηνλνκηθά 

θξηηήξηα κφλν. ε θακηά πεξίπησζε δε γίλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή ή απφ γηαηξφ. Ζ αλαθνξά ζηελ 

θαηάζηαζε πγείαο γίλεηαη ζηε γεληθή πγεία ηνπ εξεπλψκελνπ θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ 

θαηά ηελ εκέξα ηεο έξεπλαο θαη σο εθ ηνχηνπ δε ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζσξηλά 

πξνβιήκαηα πγείαο απηνχ. ηελ εθηίκεζε έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη αζζέλεηεο (ζσκαηηθέο, 

ςπρηθέο θιπ).  

Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεη ηελ θαησηέξσ ζχλζεζε (Πίλαθαο 3.2.29), φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαλνκή ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία ηνπ. 

Πίλαθαο 3.2.29: Καηάζηαζε πγείαο ησλ ππεπζχλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, θαηά ειηθία θαη θχιν 

 Πνιχ θαιή Καιή Μέηξηα Καθή Πνιχ θαθή 

Ζιηθία Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο 

16 - 35 
463 221 64 27 21 5 2 0 0 0 

23,0% 44,7% 4,7% 6,5% 2,5% 1,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

36 - 45 
629 132 182 49 40 21 6 8 5 4 

31,3% 26,7% 13,2% 11,8% 4,8% 4,6% 1,6% 3,2% 3,6% 3,6% 

46 - 55 
518 80 286 79 104 30 26 18 10 5 

25,7% 16,2% 20,8% 18,9% 12,6% 6,6% 7,1% 7,2% 7,1% 4,5% 

56 - 65 
264 38 373 77 178 83 78 24 22 9 

13,1% 7,7% 27,1% 18,5% 21,5% 18,3% 21,3% 9,6% 15,7% 8,1% 

66 - 75 
106 16 334 111 262 138 114 68 45 22 

5,3% 3,2% 24,3% 26,6% 31,7% 30,5% 31,1% 27,1% 32,1% 19,8% 

> 75 
32 7 136 74 221 176 140 133 58 71 

1,6% 1,4% 9,9% 17,7% 26,8% 38,9% 38,3% 53,0% 41,4% 64,0% 

χλνιν 2.012 494 1.375 417 826 453 366 251 140 111 

εκείσζε: Σα πνζνζηά έρνπλ ππνινγηζηεί αλά ζηήιε.  

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ αηφκνπ, είηε είλαη άλδξαο είηε 

γπλαίθα, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ρεηξνηεξεχεη. Γηα παξάδεηγκα παξαηεξνχκε φηη ην 54,3%  

(23%, 31,3%) ησλ αλδξψλ κε πνιχ θαιή πγεία αλήθεη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο “16 – 35” θαη “36 – 

45”. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν θαη αγγίδεη ην 71,4% (44,7%, 

26,7%). 

ην άιιν άθξν, δηαπηζηψλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ, αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, πνπ δειψλνπλ πνιχ θαθή πγεία ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο “66 - 75” θαη  

“>75”. Σα πνζνζηά απηά είλαη 73,5% (32,1%, 41,4%) γηα ηνπο άλδξεο θαη 83,8% (19,8%, 64,0%) 

γηα ηηο γπλαίθεο. 
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ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ησλ ππεπζχλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ειηθία 

θαη θχιν γίλεηαη ζην Γξάθεκα 3.2.11.  

 

Γξάθεκα 3.2.11: Καηάζηαζε πγείαο ησλ ππεπζχλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, θαηά ειηθία θαη θχιν 
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Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ σο 

πξνο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε κεηαβιεηή “Καηάζηαζε πγείαο 

νκαδνπνηείηαη σο εμήο:  

Σα άηνκα πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ: Πνιχ θαιή πγεία, Καθή πγεία θαη Μέηξηα πγεία 

δεκηνπξγνχλ ηελ νκάδα “Καιή πγεία” θαη ηα άηνκα πνπ δειψλνπλ Καθή πγεία θαη Πνιχ θαθή 

πγεία ζπλζέηνπλ  ηελ  νκάδα “Καθή πγεία”.  
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Ζ ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πγείαο (κε ηε λέα νκαδνπνίεζε), θαηά 

ειηθία θαη θχιν δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.2.30. 

Πίλαθαο 3.2.30: Καηάζηαζε πγείαο ησλ ππεπζχλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, θαηά ειηθία θαη θχιν.  

 Καιή πγεία Καθή Τγεία 

Ζιηθία Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

16 - 35 548 253 801 2 0 2 

36 - 45 851 202 1.053 11 12 23 

46 - 55 908 189 1.097 36 23 59 

56 - 65 815 198 1.013 100 33 133 

66 - 75 702 265 967 159 90 249 

> 75 389 257 646 198 204 402 

χλνιν 4.213 1.364 5.577 506 362 868 

 

Ζ αλάιπζε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά 

θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ δίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 3.2.31, 3.2.32 θαη 

3.2.33. 

Πίλαθαο 3.2.31: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 Καηάζηαζε Τγείαο 
χλνιν 

Καιή Τγεία Καθή πγεία 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

 

Ναη 

541 102 643 

84,1% 15,9% 100,0% 

10,3% 13,1% 10,7% 

Όρη 

4.693 676 5.369 

87,4% 12,6% 100,0% 

89,7% 86,9% 89,3% 

χλνιν 

5.234 778 6.012 

87,1% 12,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Δμεηάδνληαο ηελ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο 

θαηνηθίαο θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πιεξψλεη έγθαηξα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν θαιά ζηελ πγεία ηνπ είλαη ν ππεχζπλνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην 89,7% ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν, άηνκν κε θαιή πγεία θαη ην 

86,9% ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν, άηνκν κε θαθή πγεία, δελ θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ζε 

ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά απηή, ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο ησλ ζνβαξψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ κπνξεί λα έρεη ε κε έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

φπσο:  
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1. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πιεξσκήο ηεο πξνβιεπφκελεο δφζεο ζηεγαζηηθνχ 

δαλείνπ, ε ηξάπεδα επηβάιεη ζην δαλεηδφκελν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν. Δάλ νη 

ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο μεπεξάζνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ (αλάινγα κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο θάζε ηξάπεδαο), ηφηε ε ηξάπεδα πξνρσξά ζε επίδνζε εμσδίθνπ ζηνλ 

πειάηε κε πξνζεζκία θάπνησλ εκεξψλ γηα ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηεο νθεηιήο, 

2. Έμσζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο ηεο θαηνηθίαο 

3. Γηαθνπή παξνρήο ησλ βαζηθψλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο φπσο: Ζιεθηξηθφ 

ξεχκα, λεξφ θαη ηειέθσλν.  

 

Πίλαθαο 3.2.32: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά 

θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

 Καηάζηαζε Τγείαο 
χλνιν 

Καιή Τγεία Καθή πγεία 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ 

Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία  

Ναη 

161 22 183 

88,0% 12,0% 100,0% 

3,4% 3,3% 3,4% 

Όρη 

4.523 642 5.165 

87,6% 12,4% 100,0% 

96,6% 96,7% 96,6% 

χλνιν 

4.684 664 5.348 

87,6% 12,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία ηα πνζνζηά 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο είλαη πνιχ κηθξά: 3,4% γηα ηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν, άηνκν ηνπ 

νπνίνπ ε πγεία ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή θαη 3,3% γηα ηα λνηθνθπξηά  κε ππεχζπλν κε θαθή πγεία.  

Παξαηεξείηαη, φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά έγθαηξεο εμφθιεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη πνιχ πςειά (μεπεξλνχλ ην 95% θαη ζηηο δχν 

θαηαζηάζεηο πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ). 

Ζ πγεία απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε άλζξσπν. Δπνκέλσο αλεμάξηεηα απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ίζσο αληηκεησπίδεη πάληα ζα θξνληίδεη λα απνπιεξψλεη 

ινγαξηαζκνχο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, φπσο ηαηξνχο, λνζήιηα, θάξκαθα θ.α.   

Πίλαθαο 3.2.33: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 Καηάζηαζε Τγείαο 
χλνιν 

Καιή Τγεία Καθή πγεία 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ 

Γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο  

Ναη 

562 65 627 

89,6% 10,4% 100,0% 

32,0% 47,1% 33,1% 

Όρη 

1.194 73 1.267 

94,2% 5,8% 100,0% 

68,0% 52,9% 66,9% 

χλνιν 

1.756 138 1.894 

92,7% 7,3% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Δμεηάδνληαο ηνλ Πίλαθα 3.2.33, παξαηεξνχκε φηη απφ ηα 1.894 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ 

ππνρξεψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κφλν ηα 138 (7,3%) έρνπλ σο ππεχζπλν άηνκν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ πγεία ηνπ σο θαθή. Ωζηφζν, πνζνζηφ 47,1% απηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ αδπλαηεί 

λα πιεξψζεη έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη νη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ησλ 

ζπλήζσλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ιφγσ θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο, είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, δεδνκέλνπ φηη επηδξά:  

1. ζηελ απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηά ηνπ σο εξγαδφκελνπ, 

2. ζην ρξφλν απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ (άδεηεο αζζέλεηαο) θαη  

3. ζην θφζηνο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.  

Δπνκέλσο ε θαθή θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ζε αδπλακία έγθαηξεο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Απφ ηνλ ίδην πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ (32,0%), θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν, άηνκν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πγεία ηνπ σο θαιή.  

πγθξίλνληαο ην πνζνζηφ απηφ (32,0%) κε ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο ζηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ (10,3% ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία θαη 3,4% ζε 

ινγαξηαζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία) παξαηεξνχκε φηη ηα λνηθνθπξηά αθφκα θαη εάλ 

ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ είλαη θαιή, ηείλνπλ λα θαζπζηεξνχλ ηελ απνπιεξσκή 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζε πνιιαπιάζην βαζκφ απ’ φηη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο, ηηο 

νπνίεο ίζσο ζεσξνχλ πην ζεκαληηθέο.  

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ζην Γξάθεκα 3.2.12, φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα 

πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ή κε θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά θαηάζηαζε πγείαο 

ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Γξάθεκα 3.2.12: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ή κε θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά θαηάζηαζε πγείαο ηνπ 
ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 
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Καιή πγεία Καθή πγεία Καιή πγεία Καθή πγεία Καιή πγεία Καθή πγεία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλ νηθίνπ, Γφζεο

Γαλ είνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη

Λνγαξηαζκψλ  Κνηλ ήο Ωθέιεηαο 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ  Πνπ

Γε ρεηίδνλ ηαη Με Σελ  Καηνηθία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ

Πηζησηηθψλ  Καξηψλ  ή Γαλ είνπ Γηα

Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή

Αγνξέο Με Γφζεηο

Ναη Όρη
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3.3 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ απόθξηζεο σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

3.3.1 Σόπνο δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

Ζ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ (European Union – 

Statistics on Income and Living Conditions) θαιχπηεη φια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο ρψξαο θαη 

ηα κέιε ηνπο. πγθεθξηκέλα, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ην πξψην 

επίπεδν ζην ζρεδηαζκφ ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε γεσγξαθηθή ζηξσκάησζε, ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηε δηακέξηζε ηεο ρψξαο ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΤΠΑ), πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην Δπξσπατθφ επίπεδν δηακέξηζεο NUTS II (13 Γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο). 

Ζ θαηαλνκή ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εξεπλήζεθαλ σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο – 

γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.1.    

 

Πίλαθαο 3.3.1: Καηαλνκή ησλ λνηθνθπξηψλ ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν δηακνλήο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε 426 6,6% 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 1.185 18,4% 

Γπηηθή Μαθεδνλία 205 3,2% 

Θεζζαιία 448 7,0% 

Ήπεηξνο 197 3,1% 

Ηφληα Νεζηά 104 1,6% 

Γπηηθή Διιάδα 434 6,7% 

ηεξεά Διιάδα 328 5,1% 

Πεινπφλλεζνο 377 5,8% 

Αηηηθή 2.027 31,5% 

Βφξεην Αηγαίν 151 2,3% 

Νφηην Αηγαίν 191 3,0% 

Κξήηε 372 5,8% 

χλνιν 6.445 100,0% 

 

Οη πεξηθέξεηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψκελσλ 

λνηθνθπξηψλ είλαη ε Αηηηθή (31,5%) θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία  (18,4%), ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε 

Θεζζαινλίθε, ελψ ζηηο ππφινηπεο έληεθα πεξηθέξεηεο θαηαηάζζεηαη ην 50,1% ησλ εξεπλψκελσλ 

λνηθνθπξηψλ. Σα πνζνζηά απηά θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πεξηθέξεηαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλεγνξνχλ θαη ηα 

ρακειά πνζνζηά ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (3,2%), ηεο Ζπείξνπ (3,1%), ησλ 

Ηνλίσλ Νήζσλ (1,6%), ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ (2,3%) θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ (3,0%). 
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ηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε νκαδνπνίεζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο 

ζα γίλεη σο εμήο:  

Οη δχν κεγάιεο πεξηθέξεηεο “Αηηηθήο” θαη “Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο”, ε νπνία εθηφο απφ ηε 

Θεζζαινλίθε πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ Ζκαζία, ην Κηιθίο, ηελ Πέιια, ηελ Πηεξία, ηηο έξξεο θαη 

ηε Υαιθηδηθή, ζα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε θαηεγνξία “”Αηηηθή & Κεληξηθή Μαθεδνλία”.                 

Οη ππφινηπεο έληεθα πεξηθέξεηεο ζα απνηειέζνπλ απφ θνηλνχ ηελ νκάδα “Τπφινηπν Διιάδνο”.  

Ζ νκαδνπνίεζε ηεο Αηηηθήο κε ην ζχλνιν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη φρη κφλν κε ηε 

Θεζζαινλίθε, πνπ ζα ζπλέζεηε ηελ νκάδα ησλ δχν κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ (πξσηεχνπζαο 

θαη ζπκπξσηεχνπζαο) ηεο ρψξαο, γίλεηαη ιφγσ έιιεηςεο αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ (ζε επίπεδν 

λνκνχ) σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

ηνλ Πίλαθα 3.3.2 δίλνληαη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ή κε (έγθαηξεο δειαδή 

απνπιεξσκήο) ηνπ ελνηθίνπ, ηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ γηα αγνξά θχξηαο θαηνηθίαο θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σν 49,6% ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ θαζπζηέξεζαλ λα απνπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δηακέλεη είηε ζηελ 

Αηηηθή είηε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ελψ ην ππφινηπν 50,4% ησλ λνηθνθπξηψλ θαηνηθεί ζην 

Τπφινηπν Διιάδνο.  

Απφ ηα 3.100 λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη έρνπλ 

ππνρξεψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηα 319 (10,3%) θαζπζηέξεζαλ λα απνπιεξψζνπλ έγθαηξα 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζην ηειεπηαίν δσδεθάκελν. Απφ ηα 2.912 

λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζην Τπφινηπν Διιάδνο, ηα 324 (11,1%) αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα 

ζηελ έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

Πίλαθαο 3.3.2: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

 Σφπνο Γηακνλήο  

χλνιν Αηηηθή                
& Κεληξηθή 
Μαθεδνλία 

Τπφινηπν 
Διιάδνο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

 

Ναη 

319 324 643 

49,6% 50,4% 100,0% 

10,3% 11,1% 10,7% 

Όρη 

2.781 2.588 5.369 

51,8% 48,2% 100,0% 

89,7% 88,9% 89,3% 

χλνιν 

3.100 2.912 6.012 

51,6% 48,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Ζ δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο απφ ηα λνηθνθπξηά ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηνηθία, αλάινγα κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.3.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.3.3 απφ ηα 5.348 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ 

ππνρξεψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ηα 2.826 (52,8%) δηακέλνπλ είηε ζηελ Αηηηθή είηε ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 2.522 (47,2%) ζην Τπφινηπν Διιάδνο.  

Απφ ηα 2.826 λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηελ “Αηηηθή & Κεληξηθή Μαθεδνλία” κφλν 82 

(2,9%) έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία.  

Απφ ηα 2.522 λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζην Τπφινηπν Διιάδνο θαη δήισζαλ φηη έρνπλ 

ππνρξεψζεηο – ινγαξηαζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, ηα 101 (4,0%) δήισζαλ φηη 

είραλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.  

 

Πίλαθαο 3.3.3: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά ηφπν 

δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

 Σφπνο Γηακνλήο 

χλνιν Αηηηθή            
& Κεληξηθή 
Μαθεδνλία 

Τπφινηπν 
Διιάδνο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ 

Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

82 101 183 

44,8% 55,2% 100,0% 

2,9% 4,0% 3,4% 

Όρη 

2.744 2.421 5.165 

53,1% 46,9% 100,0% 

97,1% 96,0% 96,6% 

χλνιν 

2.826 2.522 5.348 

52,8% 47,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, 

αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο είλαη 30,3% γηα ηα 

λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 36,7% γηα ηα λνηθνθπξηά 

πνπ δηακέλνπλ ζην Τπφινηπν Διιάδνο (Πίλαθαο 3.3.4).  

Δπίζεο απφ ηα 1.894 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ππνρξεψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηα 1.062 

(56,1%) δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 832 (43,9%) θαηνηθνχλ ζην 

Τπφινηπν Διιάδνο. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ, ε ιήςε θαηαλαισηηθνχ 

δαλείνπ θαη νη αγνξά πξντφλησλ κε δφζεηο είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο κνξθέο γηα αγνξέο ζηα 

λνηθνθπξηά πνπ θαηνηθνχλ ζην Τπφινηπν Διιάδνο.  
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Πίλαθαο 3.3.4: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, 

αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 Σφπνο Γηακνλήο 

χλνιν Αηηηθή                
& Κεληξηθή 
Μαθεδνλία 

Τπφινηπν 
Διιάδνο 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ 

Γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ναη 

322 305 627 

51,4% 48,6% 100,0% 

30,3% 36,7% 33,1% 

Όρη 

740 527 1.267 

58,4% 41,6% 100,0% 

69,7% 63,3% 66,9% 

χλνιν 

1.062 832 1.894 

56,1% 43,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

ην Γξάθεκα 3.3.1 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ή κε 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηχπν ππνρξέσζεο θαη θαηά ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σα 

πνζνζηά έρνπλ ππνινγηζηεί ζην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ ππνρξεψζεηο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο (π.ρ. 322/1.894= 17,0%). 

Γξάθεκα 3.3.1: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ θαηά ηχπν ππνρξέσζεο θαη θαηά ηφπν δηακνλήο 

ηνπ λνηθνθπξηνχ.  
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3.3.2 Καζεζηώο θηήζεο θαηνηθίαο 

 

Σν θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ ην λνηθνθπξηφ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο EU-SILC (2008) (Πίλαθαο 3.3.5) ην πνζνζηφ 

ηδηνθαηνίθεζεο αλέξρεηαη ζε 77,36%. Δπίζεο ζε 366 λνηθνθπξηά απφ ηα 6.445 πνπ εξεπλψληαη 

(5,68%) ε θαηνηθία ζηελ νπνία δηακέλνπλ έρεη παξαρσξεζεί δσξεάλ.  Απηφ ζεκαίλεη φηη 83,0% 

(Πίλαθαο 3.3.5α) ησλ λνηθνθπξηψλ εμνηθνλνκεί εηζφδεκα απφ ηε κε θαηαβνιή θάπνηνπ ελνηθίνπ 

θαη κπνξεί πην εχθνια λα αληαπεμέιζεη ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζε αληίζεζε 

κε ην 17,0% ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ πιεξψλνπλ ελνίθην.  

Πίλαθαο 3.3.5: Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ηδηφθηεηε
1
 4.986 77,36% 

Δλνηθηαζκέλε, ππελνηθηαζκέλε ζε ηηκή ζχκθσλε κε απηή πνπ 
επηθξαηεί ζηελ αγνξά/πεξηνρή 

1.060 16,45% 

Δλνηθηαζκέλε κε ελνίθην ρακειφηεξν απφ ηελ ηηκή ηεο πεξηνρήο 33 0,51% 

Ζ ρξήζε ηεο έρεη παξαρσξεζεί δσξεάλ (απφ ηνλ εξγνδφηε, 
ζπγγελείο, θιπ) 

366 5,68% 

χλνιν 6.445 100,0% 

 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαδεηεζεί θαη ην πνζνζηφ δαλεηνδφηεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, γηαηί αλ 

ηειηθά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηδηνθαηνίθεζεο θαη ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ νθείιεηαη ζε δαλεηνδφηεζή 

ηνπ, ηφηε ην ζπλνιηθφ ηνπ εηζφδεκα επηβαξχλεηαη απφ ηα ηνθνρξενιχζηα θαη ηφηε εμαζζελεί ην 

παξαπάλσ επηρείξεκα.  

Πίλαθαο 3.3.5α: Καηαλνκή δαλεηνδφηεζεο αλά θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο.  

 

Γάλεην Καηνηθίαο 
χλνιν 

Ναη Όρη 

Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε 
δσξεάλ 

580 4.772 5.352 

10,8% 89,2% 100,0% 

Δλνηθηαζκέλε 
19 1.074 1.093 

1,7% 98,3% 100,0% 

χλνιν 
599 5.846 6.445 

9,3% 90,7% 100,0% 

 

                                                
1
 Γηα λα ζεσξεζεί φηη έλα λνηθνθπξηφ έρεη ηδηφθηεηε θαηνηθία, ζα πξέπεη ν ηδηνθηήηεο λα είλαη κέινο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Δάλ ε θαηνηθία παξαρσξείηαη απφ ζπγγελή (π.ρ. απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά) πνπ δελ είλαη 

κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηφηε ζα πξέπεη λα δεισζεί κία απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην αλ ην 

λνηθνθπξηφ θαηαβάιεη ή φρη θάπνην ελνίθην. Έλα άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηνθηήηεο εάλ θαηέρεη ηίηινπο 

ηδηνθηεζίαο, αλεμάξηεηα αλ έρεη απνπιεξψζεη πιήξσο ηελ θαηνηθία ή φρη.  



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 48 -  

 

χκθσλα πάληα κε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.5α, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 

ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο δήισζαλ φηη ε θαηνηθία ηνπο είλαη ηδηφθηεηε ή φηη ηνπο έρεη 

παξαρσξεζεί δσξεάλ θαη φηη έρνπλ δάλεην θχξηαο θαηνηθίαο αλέξρεηαη ζε 10,8%, έλαληη 89,2% 

ησλ λνηθνθπξηψλ (κε ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε θαηνηθία) πνπ δειψλεη φηη δελ έρνπλ δάλεην γηα 

αγνξά θχξηαο θαηνηθίαο. 

Γηαπηζηψλνληαο φηη ην πνζνζηφ δαλεηνδφηεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ηδηφθηεηε θαηνηθία είλαη 

ρακειά, εμεηάδεηαη παξαθάησ  ε επίδξαζε πνπ έρεη ην θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο ζηε 

δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ.   

εκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε νκαδνπνίεζε ηνπ Πίλαθα 

3.3.5β, ε νπνία έρεη γίλεη αλάινγα κε ην εάλ ην λνηθνθπξηφ πιεξψλεη ή φρη ελνίθην γηα ηελ 

θαηνηθία ζηελ νπνία δηακέλεη.  

 

Πίλαθαο 3.3.5β: Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε δσξεάλ 5.352 83,0% 

Δλνηθηαζκέλε  1.093 17,0% 

χλνιν 6.445 100,0% 

 

 

Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο ή κε απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά 

θαηεγνξία ππνρξέσζεο θαη θαηά θαζεζηψο θηήζεο ηεο θαηνηθίαο δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3.3.6, 

3.3.7 θαη 3.3.8. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.3.6 παξαηεξνχκε φηη απφ ηα 6.012 λνηθνθπξηά πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ 

ππνρξεψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 4.934 (82,1%) θαηνηθνχλ ζε ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε 

δσξεάλ θαηνηθία θαη 1.078 (17,9%) λνηθνθπξηά δηακέλνπλ ζε θαηνηθία ηελ νπνία ελνηθηάδνπλ είηε 

ζε ηηκή ζχκθσλε κε απηή πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή, είηε κε ελνίθην ρακειφηεξν απφ ηελ ηηκή 

ηεο πεξηνρήο. Σα πνζνζηά απηά δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα αληίζηνηρα 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 3.3.5α). 

Δπηπιένλ, ηα λνηθνθπξηά κε ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε δσξεάλ θαηνηθία θαζπζηέξεζαλ 

ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζε πνζνζηφ κφιηο 8,5% (419 λνηθνθπξηά 

απφ ηα 4.934) ζε αληίζεζε κε ηα λνηθνθπξηά κε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία, γηα ηα νπνία ην πνζνζηφ 

θαζπζηέξεζεο αλήιζε ζε 20,8% (224 λνηθνθπξηά απφ ηα 1.078).   
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Πίλαθαο 3.3.6: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, αλά θαζεζηψο θηήζεο ηεο θαηνηθίαο 

 
Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 

χλνιν Ηδηφθηεηε ή 
παξαρσξεκέλε 

δσξεάλ  
Δλνηθηαζκέλε  

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

 

Ναη 

419 224 643 

65,2% 34,8% 100,0% 

8,5% 20,8% 10,7% 

Όρη 

4.515 854 5.369 

84,1% 15,9% 100,0% 

91,5% 79,2% 89,3% 

χλνιν 

4.934 1.078 6.012 

82,1% 17,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία (Πίλαθαο 3.3.7), ηα 

πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξα απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο 

ινγαξηαζκψλ αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα λνηθνθπξηά 

κε ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε δσξεάλ θαηνηθία θαζπζηέξεζαλ ζε πνζνζηφ 3,1% ηελ εμφθιεζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία θαη ηα λνηθνθπξηά κε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία 

ζε πνζνζηφ 4,9%.  

Πίλαθαο 3.3.7: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, αλά θαζεζηψο 

θηήζεο ηεο θαηνηθίαο 

 Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 

χλνιν Ηδηφθηεηε ή 
παξαρσξεκέλε 

δσξεάλ  
Δλνηθηαζκέλε  

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ 

Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

137 46 183 

74,9% 25,1% 100,0% 

3,1% 4,9% 3,4% 

Όρη 

4.269 896 5.165 

82,7% 17,3% 100,0% 

96,9% 95,1% 96,6% 

χλνιν 

4.406 942 5.348 

82,4% 17,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σέινο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δχν άιιεο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ, ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο 

ζηελ εμφθιεζε δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ή θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, ή ζηηο αγνξέο κε δφζεηο 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξα θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο θηήζεο θαηνηθίαο. Σα λνηθνθπξηά κε ηδηφθηεηε 

ή παξαρσξεκέλε δσξεάλ θαηνηθία δελ εμφθιεζαλ έγθαηξα ηνπο ινγαξηαζκνχο ζε πνζνζηφ 

30,7% θαη ηα λνηθνθπξηά κε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία ζε πνζνζηφ 44,0%. 
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Πίλαθαο 3.3.8: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, 

αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, αλά θαζεζηψο θηήζεο ηεο θαηνηθίαο 

 
Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 

χλνιν Ηδηφθηεηε ή 
παξαρσξεκέλε 

δσξεάλ 
Δλνηθηαζκέλε  

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ 

Γηα Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ναη 

477 150 627 

76,1% 23,9% 100,0% 

30,7% 44,0% 33,1% 

Όρη 

1.076 191 1.267 

84,9% 15,1% 100,0% 

69,3% 56,0% 66,9% 

χλνιν 

1.553 341 1.894 

82,0% 18,0% 100,0% 

1.553 341 1.894 

 

πλνιηθά δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηαβνιή ελνηθίνπ γηα ηελ θαηνηθία απνηειεί ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζπλέπεηα ηα λνηθνθπξηά κε ελνηθηαζκέλε 

θαηνηθία λα αδπλαηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα εμππεξεηήζνπλ νκαιά ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο.  
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3.3.3 Σύπνο ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ – ηχπνπ 

λνηθνθπξηνχ ζηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απηφ αληηκεησπίδεη.  

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ “Μεηξψν Μειψλ” πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ππνινγίζηεθε 

αξρηθά ν αξηζκφο ησλ κειψλ θάζε λνηθνθπξηνχ αλεμαξηήησο ειηθίαο.  

Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή θαη ε αζξνηζηηθή θαηαλνκή θαζψο θαη θάπνηα βαζηθά πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά κέηξα δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3.3.9 θαη 3.3.9α. Δμεηάδνληαο ηε κνξθή ησλ ηδησηηθψλ 

λνηθνθπξηψλ δηαπηζηψλεηαη φηη θπξηαξρνχλ εθείλα πνπ απνηεινχληαη απφ δχν κέιε κε πνζνζηφ 

30,95%, ελψ ην κέζν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη 2,6 άηνκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

73,76% ησλ λνηθνθπξηψλ απνηειείηαη απφ ηξία (3) ην πνιχ άηνκα, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα θαη πιένλ κέιε είλαη κφιηο 26,26%. 

 

Πίλαθαο 3.3.9: Καηαλνκή θαη αζξνηζηηθή θαηαλνκή 

ηνπ πιήζνπο κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

Πίλαθαο 3.3.9α: ηαηηζηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα ηνπ 

πιήζνπο κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

Πιήζνο 
Μειψλ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 
Πνζνζηφ 

1 1.482 22,99% 22,99% 

2 1.995 30,95% 53,95% 

3 1.277 19,81% 73,76% 

4 1.214 18,84% 92,60% 

5 348 5,40% 98,00% 

6 99 1,54% 99,53% 

7 23 0,36% 99,89% 

8 5 0,08% 99,97% 

10 1 0,02% 99,98% 

14 1 0,02% 100,00% 

χλνιν 6.445 100,0%  
 

ηαηηζηηθά Πεξηγξαθηθά Μέηξα 

N 6.445 

Mean 2,6 

Median 2 

Mode 2 

Range 13 

Minimum 1 

Maximum 14 

Percentiles:  25 2 

 50 2 

 75 4 
 

 

 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, πέξα απφ ην πιήζνο 

ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ησλ αλαγθψλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ, ε αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη κε 

βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ηχπνπ λνηθνθπξηνχ.  

Οη θαηεγνξίεο απηέο πξνέθπςαλ ζπλδπάδνληαο ηα ζηνηρεία απφ πιήζνο άιισλ  

κεηαβιεηψλ, φπσο “ν παηέξαο είλαη κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ”, “ε κεηέξα είλαη κέινο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ”, “Ζ/Ο ζχδπγνο/ ζχληξνθνο είλαη κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ”, “Ζιηθία κέινπο” θ.α. ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πιήζνο ησλ κειψλ αλά λνηθνθπξηφ.  
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Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ έρνπλ σο εμήο:  

1. Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ 

2. Γχν ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα2 παηδηά 

3. Μνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε ηνπιάρηζηνλ έλα εμαξηψκελν παηδί 

4. Γχν ελήιηθεο κε έλα εμαξηψκελν παηδί 

5. Γχν ελήιηθεο κε δχν εμαξηψκελα παηδηά 

6. Γχν ελήιηθεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα παηδηά 

7. Σξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά 

Αλαιχνληαο ηελ θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο “Σχπνο ηνπ λνηθνθπξηνχ” (Πίλαθαο 3.3.10), 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηα λνηθνθπξηά κε “Γχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα κέιε” 

θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (44,7%) θαη αθνινπζνχλ ηα “Μνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά” κε 

πνζνζηφ 22,9%.  

Οη νηθνγέλεηεο δεπγαξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ είηε δχν 

παηδηά (11,6%), είηε έλα παηδί (9,4%), ελψ πνιχ ρακειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ δεπγαξηψλ κε ηξία 

ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα παηδηά (3,1%).  

Πίλαθαο 3.3.10:  Καηαλνκή ηνπ ηχπνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ 1.479 22,9% 

Γχν ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ρσξίο 
εμαξηψκελα κέιε 

2.880 44,7% 

Μνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε ηνπιάρηζηνλ 
έλα εμαξηψκελν παηδί 

115 1,8% 

Γχν ελήιηθεο κε έλα εμαξηψκελν παηδί 606 9,4% 

Γχν ελήιηθεο κε δχν εμαξηψκελα παηδηά 746 11,6% 

Γχν ελήιηθεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα 
εμαξηψκελα παηδηά 

199 3,1% 

Σξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε 
εμαξηψκελα παηδηά 

420 6,5% 

χλνιν 6.445 100,0% 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμεηάδνληαο ηνπο Πίλαθεο 3.3.11, 3.3.12 θαη 3.3.13, 

ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη ε θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ή κε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

ππνρξεψζεσλ αλά ηχπν λνηθνθπξηνχ είλαη ηα εμήο:  

1. παξαηεξείηαη φηη ηα “Μνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα εμαξηψκελν παηδί” 

θαζπζηεξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηνηθία (ελνίθην, 

ζηεγαζηηθφ δάλεην, ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο) ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ (23,0%) 

ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο λνηθνθπξηψλ. Αληίζεηα ηα λνηθνθπξηά “κε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά” θαη “ηα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά” 

θαζπζηεξνχλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ (8,2% θαη 10,9% αληίζηνηρα).              

                                                
2
 Δμαξηψκελα παηδηά ζεσξνχληαη ηα παηδηά ειηθίαο έσο 16 εηψλ θαη ηα παηδηά ειηθίαο 16 έσο 24 εηψλ πνπ 

είλαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά (καζεηέο, ζπνπδαζηέο, ζηξαηηψηεο, λνηθνθπξέο θιπ. 
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ηα λνηθνθπξηά κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο θαη έλα ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα κέιε, 

ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο θπκαίλνληαη απφ 12,6% έσο 15,2%, 

2. ζηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία ηα πνζνζηά 

θαζπζηέξεζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Ωζηφζν θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ “ηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κε 

ηνπιάρηζηνλ έλα εμαξηψκελν παηδί” δελ θαηαθέξλνπλ λα απνπιεξψζνπλ έγθαηξα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζε πνζνζηφ 15,7%, φηαλ ηα λνηθνθπξηά “κε δχν ελήιηθεο κε ηξία ή 

πεξηζζφηεξα παηδηά θαη ηα λνηθνθπξηά ”κε ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα 

παηδηά” θαζπζηεξνχλ ηελ απνπιεξσκή ζε πνζνζηφ 7,4% θαη 7,3% αληίζηνηρα. Σα 

“Μνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά” θαη ηα λνηθνθπξηά ”κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο 

εμαξηψκελα κέιε” δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο αθνχ απνπιεξψλνπλ έγθαηξα ζε πνζνζηφ 98,2% θαη 98% 

αληίζηνηρα,  

3. ηέινο ζηελ θαηεγνξία ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη ησλ 

αγνξψλ κε δφζεηο, ηα “κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά” θαζπζηεξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

(46,9%) θαη απφ ηα “ ηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα εμαξηψκελν παηδί” 

(42,4%). Γηα ηνπο ινηπνχο ηχπνπο λνηθνθπξηψλ ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο θπκαίλνληαη 

απφ 29,8% (ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά) έσο 31,6% (δχν ελήιηθεο 

κε δχν εμαξηψκελα παηδηά) 

  

Πίλαθαο 3.3.11: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά ηχπν λνηθνθπξηνχ 
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Αγνξάο Κχξηαο 

Καηνηθίαο θαη 

Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο 

Ωθέιεηαο  

Ν
α

η 

147 218 26 76 90 29 57 643 

22,9% 33,9% 4,0% 11,8% 14,0% 4,5% 8,9% 100,0% 

10,9% 8,2% 23,0% 13,2% 12,6% 15,2% 14,3% 10,7% 

Ό
ρ
η 

1.205 2.448 87 498 627 162 342 5.369 

22,4% 45,6% 1,6% 9,3% 11,7% 3,0% 6,4% 100,0% 

89,1% 91,8% 77,0% 86,8% 87,4% 84,8% 85,7% 89,3% 


χ
λ
ν
ι
ν
 1.352 2.666 113 574 717 191 399 6.012 

22,5% 44,3% 1,9% 9,5% 11,9% 3,2% 6,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίλαθαο 3.3.12: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά ηχπν 

λνηθνθπξηνχ 
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 Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ 

Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ν
α

η 

20 48 17 22 35 14 27 183 

10,9% 26,2% 9,3% 12,0% 19,1% 7,7% 14,8% 100,0% 

1,8% 2,0% 15,7% 4,1% 5,1% 7,4% 7,3% 3,4% 

Ό
ρ
η 

1.069 2.311 91 520 656 176 342 5.165 

20,7% 44,7% 1,8% 10,1% 12,7% 3,4% 6,6% 100,0% 

98,2% 98,0% 84,3% 95,9% 94,9% 92,6% 92,7% 96,6% 


χ
λ
ν
ι
ν
 1.089 2.359 108 542 691 190 369 5.348 

20,4% 44,1% 2,0% 10,1% 12,9% 3,6% 6,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 3.3.13: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά ηχπν λνηθνθπξηνχ 
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ή Αγνξέο Με 

Γφζεηο 

Ν
α

η 

90 237 25 84 112 26 53 627 

14,4% 37,8% 4,0% 13,4% 17,9% 4,1% 8,5% 100,0% 

46,9% 31,4% 42,4% 30,9% 31,6% 30,6% 29,8% 33,1% 

Ό
ρ
η 

102 517 34 188 242 59 125 1.267 

8,1% 40,8% 2,7% 14,8% 19,1% 4,7% 9,9% 100,0% 

53,1% 68,6% 57,6% 69,1% 68,4% 69,4% 70,2% 66,9% 


χ
λ
ν
ι
ν
 192 754 59 272 354 85 178 1.894 

10,1% 39,8% 3,1% 14,4% 18,7% 4,5% 9,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Δμεηάδνληαο ζπλνιηθά ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη ηχπνη 

λνηθνθπξηνχ ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ, παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή επηβάξπλζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα σζηφζν θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα “κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά”, αθνχ θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ 

εκθαλίδνπλ απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

Γξάθεκα 3.3.2. Απηφ είλαη θπζηθφ, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ππνρξεψζεηο πνπ παιηά θάιππηε απφ θνηλνχ κε ην/ ηε ζχδπγν ή 

ζχληξνθν.  

Σέινο νη πεξηπηψζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο θαη έλα ή 

πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα παηδηά, θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηνλ 

ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

 

Γξάθεκα 3.3.2: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ, θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά ηχπν 

λνηθνθπξηνχ.  
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Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ Πηζησηηθψλ Καξηψλ ή Γαλείνπ Γηα Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με Γφζεηο
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3.3.4 Πιήζνο κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ πνπ εξγάδνληαη 

 

Σν πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδεηαη ζε θάζε λνηθνθπξηφ, πξνζδηνξίζηεθε απφ ηε 

κεηαβιεηή “Σξέρνπζα θχξηα αζρνιία” πνπ πξνθχπηεη απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ κέινπο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. εκεηψλεηαη, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αζρνιίαο γίλεηαη θαηά δήισζε ηνπ 

εξεπλψκελνπ θαη φρη ζχκθσλα κε ζαθψο θαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ εξγάδνληαη θαηά λνηθνθπξηφ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

3.3.14. Παξαηεξείηαη, φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ (38,2%) θαλέλα κέινο δελ 

εξγάδεηαη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη απηφ δε ζπλεπάγεηαη αλππαξμία εηζνδεκάησλ, 

θαζψο απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ζπληάμεηο, απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή αθφκα θαη απφ 

ηαθηηθή βνήζεηα απφ άιια λνηθνθπξηά. Σν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηα νπνία έλα κφλν κέινο 

εξγάδεηαη αλέξρεηαη ζε 30,7%, ελψ ζε 25,4% ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη δχν ηα εξγαδφκελα κέιε. Οη 

πεξηπηψζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηα νπνία ηξία ή πεξηζζφηεξα κέιε εξγάδνληαη, αληηπξνζσπεχεη 

κφιηο ην 5,6% ησλ λνηθνθπξηψλ.  

Πίλαθαο 3.3.14: Καηαλνκή ηνπ πιήζνπο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καλέλα 2.462 38,2% 

Έλα 1.981 30,7% 

Γχν 1.640 25,4% 

Σξία ή πεξηζζφηεξα 362 5,6% 

χλνιν 6.445 100,0% 

Σν κεγαιχηεξν πιήζνο εξγαδνκέλσλ ζε έλα λνηθνθπξηφ δεκηνπξγεί επλντθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα πςειφηεξν, θαηά κέζν φξν, ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

Πίλαθα  3.3.15 θαη ην Γξάθεκα 3.3.3.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.3.15, ην κέζν κεληαίν δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ηείλεη λα απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ 

εξγάδνληαη θαη δηακνξθψλεηαη ζε 1.105,55€, 1.705,25€, 2.427,27€, 2.886,41€ γηα θαλέλα, έλα, 

δχν, ηξία ε πεξηζζφηεξα εξγαδφκελα κέιε αληίζηνηρα. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ε ηππηθή 

απφθιηζε (753,83) ειαρηζηνπνηείηαη φηαλ θαλέλα άηνκν δελ εξγάδεηαη θαη απμάλεηαη θαζψο 

απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη. Ζ κέγηζηε ηππηθή απφθιηζε 

(1.442,02) παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξία ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ 

εξγάδνληαη.  

Απφ ηα ζεθνγξάκκαηα ηνπ γξαθήκαηνο 3.3.3 παξαηεξείηαη κεγάιν πιήζνο εμσθείκελσλ 

(εμσηεξηθψλ) ηηκψλ ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο (θαλέλα θαη έλα) ηνπ πιήζνπο ησλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη. Σα εηζνδήκαηα απηά ηνπ λνηθνθπξηνχ πξνθαλψο πξνέξρνληαη θαη 

απφ άιιεο πεγέο εηζνδήκαηνο, φπσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπληάμεηο, βνήζεηα απφ άιια 

λνηθνθπξηά.  
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Ζ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο παξνπζηάδεη ζρεηηθή ζπκκεηξία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

πιήζνπο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη, ελψ ε ζπλνρή (inter-quartile range) απμάλεηαη 

θαζψο απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ κειψλ πνπ εξγάδνληαη.  

Πίλαθαο 3.3.15: Μεληαίν δηαζέζηκν εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ, αλά πιήζνο εξγαδνκέλσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 Μεληαίν δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ 

Πιήζνο κειψλ 
λνηθνθπξηνχ πνπ 

εξγάδνληαη 
Μέζε Σηκή Διάρηζην Μέγηζην Γηαθχκαλζε 

Σππηθή 
Απφθιηζε 

Δθαηνζηεκφξηα 

Q1 Q3 

Καλέλα 1.105,55 12,5 8.123,33 568.252 753,83 641,6 1.375,0 

Έλα 1.705,25 12,5 8.000,00 1.148.773 1.071,81 1.000,0 2.083,6 

Γχν 2.427,27 20,0 8.332,35 1.522.218 1.233,78 1.582,6 3.079,4 

Σξία ή πεξηζζφηεξα 2.886,41 6,8 8.212,50 2.079.407 1.442,02 1.902,8 3.666,6 

 

 

 

Γξάθεκα 3.3.3: Θεθνγξάκκαηα γηα ην κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, αλά πιήζνο κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη.  

Πλήθορ μελών νοικοκςπιού πος επγάζονηαι
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Σν κεγαιχηεξν πιήζνο εξγαδνκέλσλ ζε έλα λνηθνθπξηφ σζηφζν κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη 

κε ηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ ππνρξεψζεσλ απφ ην λνηθνθπξηφ. Γηα παξάδεηγκα, ε εχθνιε θαη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζηελ εξγαζία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αηνκηθνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα θάζε 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ αγνξά απηνθηλήηνπ, φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν νιφθιεξν ην πνζφ 

αγνξάο,  κπνξεί λα θαιπθζεί είηε κε θαηαλαισηηθφ δάλεην, είηε λα γίλεη ε αγνξά κε δφζεηο.  
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ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ 

εξγάδνληαη.  

Πίλαθαο 3.3.16: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

 Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη 

χλνιν 
Καλέλα Έλα Γχν 

Σξία ή 
πεξηζζφηεξα 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

Ναη 

194 242 167 40 643 

30,2% 37,6% 26,0% 6,2% 100,0% 

8,8% 12,9% 10,6% 11,5% 10,7% 

Όρη 

2.023 1.630 1.408 308 5.369 

37,7% 30,4% 26,2% 5,7% 100,0% 

91,2% 87,1% 89,4% 88,5% 89,3% 

χλνιν 

2.217 1.872 1.575 348 6.012 

36,9% 31,1% 26,2% 5,8% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.3.16 ην πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ηνπ 

ελνηθίνπ, ηεο δφζεο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο ειαρηζηνπνηείηαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ φπνπ θαλέλα απφ ηα κέιε δελ εξγάδεηαη (8,8%) θαη 

κεγηζηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κφλν έλα άηνκν εξγάδεηαη (12,9%). 

 Ζ αληίθαζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. απφ ηα λνηθνθπξηά ζηα νπνία θαλέλα άηνκν δελ εξγάδεηαη, ζηεγαζηηθά δάλεηα έρνπλ κφλν 

εθείλα ηα νπνία έρνπλ θαη άιιεο πεγέο εηζνδήκαηνο εθηφο απφ ηελ εξγαζία, ή 

2. ηα λνηθνθπξηά απηά αθνξνχλ θπξίσο νη ινγαξηαζκνί ρακειφηεξνπ θφζηνπο, φπσο νη 

ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο. Έηζη απνπιεξψλνπλ έγθαηξα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζε 

πνζνζηφ 91,2%. 

Πίλαθαο 3.3.17: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

 Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη 

χλνιν 

Καλέλα Έλα Γχν 
Σξία ή 

πεξηζζφηεξα 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ Πνπ 

Γε ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

38 67 63 15 183 

20,8% 36,6% 34,4% 8,2% 100,0% 

2,0% 4,0% 4,2% 4,8% 3,4% 

Όρη 

1.829 1.609 1.427 300 5.165 

35,4% 31,2% 27,6% 5,8% 100,0% 

98,0% 96,0% 95,8% 95,2% 96,6% 

χλνιν 

1.867 1.676 1.490 315 5.348 

34,9% 31,3% 27,9% 5,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 59 -  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία (Πίλαθαο 3.3.17), ηα 

πνζνζηά κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο απμάλνληαη θαζψο απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη. Σν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο αλέξρεηαη ζε 2,0% γηα ηα 

λνηθνθπξηά ζηα νπνία θαλέλα άηνκν δελ εξγάδεηαη θαη ζε 4,8% γηα ηα λνηθνθπξηά φπνπ ηξία ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα εξγάδνληαη. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ φπνπ έλα ή δχν άηνκα 

εξγάδνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 4,0% θαη 4,2%. 

 

Πίλαθαο 3.3.18: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο 

 Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη 

χλνιν 

Καλέλα Έλα Γχν 
Σξία ή 

πεξηζζφηεξα 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ Καξηψλ 

ή Γαλείνπ Γηα 

Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ναη 

133 229 219 46 627 

21,2% 36,5% 34,9% 7,3% 100,0% 

43,2% 33,6% 30,0% 26,3% 33,1% 

Όρη 

175 453 510 129 1.267 

13,8% 35,8% 40,3% 10,2% 100,0% 

56,8% 66,4% 70,0% 73,7% 66,9% 

χλνιν 

308 682 729 175 1.894 

16,3% 36,0% 38,5% 9,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ζ αληίζηξνθε αθξηβψο εηθφλα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη ησλ αγνξψλ κε δφζεηο (Πίλαθαο 3.3.18), αθνχ ηα 

λνηθνθπξηά κε κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κειψλ θαζπζηεξνχλ κφιηο ζε πνζνζηφ 26,3% 

ηελ απνπιεξσκή, έλαληη ησλ λνηθνθπξηψλ φπνπ θαλέλα κέινο δελ εξγάδεηαη πνπ θαζπζηεξνχλ 

ζε πνζνζηφ 43,2%. Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ππνρξεψζεσλ γηα ηα λνηθνθπξηά κε έλαλ ή δχν εξγαδφκελνπο είλαη 33,6% θαη 30,0% αληίζηνηρα.  

πλνιηθή εηθφλα ησλ πνζνζηψλ θαζπζηέξεζεο αλά θαηεγνξία ππνρξέσζεο θαη θαηά 

πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη δίλεηαη ζην Γξάθεκα 3.3.4 πνπ αθνινπζεί.  

Γξάθεκα 3.3.4: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ, θαηά είδνο ππνρξέσζεο θαη θαηά πιήζνο 

κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη 
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Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ  Πνπ Γε ρεηίδνλ ηαη Με Σελ  Καηνηθία

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλ νηθίνπ, Γφζεο Γαλ είνπ Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη Λνγαξηαζκψλ  Κνηλ ήο Ωθέιεηαο 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ  Πηζησηηθψλ  Καξηψλ  ή Γαλ είνπ Γηα Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με Γφζεηο
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3.3.5 Ύςνο δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 

 

Σν εηζφδεκα είλαη κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη 

απνηειεί ην βαζηθφηεξν ίζσο παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Δηζφδεκα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απνιαβψλ ζε 

ρξήκα ή θαη ζε είδνο ηνπ αηφκνπ ή νιφθιεξνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαζία ή 

θαη άιιεο πεγέο.  

Δηζνδήκαηα ζεσξνχληαη νη κηζζνί, νη ζπληάμεηο, ηα θέξδε απφ γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο, 

εκπνξηθέο θ.α. επηρεηξήζεηο, ηα έζνδα απφ ελνηθίαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, απφ ηφθνπο θαη 

κεξίζκαηα, απφ θνηλσληθά επηδφκαηα θιπ.  

ηελ έξεπλα εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ (EU-SILC) 

ππνινγίδεηαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, δειαδή ην εηζφδεκα πνπ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

αλαθνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο (πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο), ην λνηθνθπξηφ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ θαη ην νπνίν είλαη ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ απφ φιεο ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρφλ παξνρψλ πξνο άιια λνηθνθπξηά. ην πνζφ απηφ ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί θαη ν θφξνο πνπ ελδερνκέλσο επηζηξάθεθε θαη αθνξνχζε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ωο θαζαξέο ζεσξνχληαη νη απνδνρέο κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηνπ θφξνπ θαη ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο θνηλσληθέο 

εηζθνξέο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, δεηείηαη ην κηθηφ θαη ην θαζαξφ 

εηζφδεκα θαηά πεγή, γηα θάζε κέινο 16 εηψλ θαη άλσ, ρσξηζηά, πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δε δειψλνληαη (imputation) θαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 

εηζνδεκάησλ απφ θαζαξά ζε κηθηά θαη αληίζηξνθα.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο εηζνδεκάησλ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

Δπεηδή, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλα 

λνηθνθπξηφ είλαη κεληαίεο, φπσο ελνίθην, δφζε δαλείνπ, δφζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ θ.α. γίλεηαη 

αλαγσγή ηνπ εηήζηνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζε κεληαία βάζε. Ζ αλαγσγή 

γίλεηαη κε απιή δηαίξεζε ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο κε ηνπο δψδεθα κήλεο ηνπ έηνπο.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 2, παξάγξαθνο 3, ζηελ έσο ηψξα αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ηα λνηθνθπξηά ηα νπνία έρνπλ δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζεηηθφ.  

Απφ ηα 6.665 λνηθνθπξηά κνπ κειεηήζεθαλ, πξνθχπηεη (Πίλαθαο 3.3.19) φηη ην ειάρηζην 

κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη κφιηο 6,79€ ελψ ην κέγηζην αγγίδεη ην πνζφ ησλ 

30.496,58€. Παξαηεξείηαη δειαδή έλα πνιχ κεγάιν εχξνο ηηκψλ (30.489,79). Σν κέζν δηαζέζηκν 

κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη ζηα 1.793,5€. Ζ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

παξνπζηάδεη έληνλα ζεηηθή αζπκκεηξία (Skewness = 5,06) θαη σο πξνο ηελ θπξηφηεηα ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο ιεπηφθπξηε (Kurtosis =56,67>3).  
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Πίλαθαο 3.3.19: Αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ην κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ 

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance Skewness Kurtosis 

6.445 30.489,79 6,79 30.496,58 1.793,5 1.539,41 2.369.783 5,06 56,67 

 

Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ κέζνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο δίλεηαη ζην 

γξάθεκα 3.3.5. πνπ αθνινπζεί.  

Γξάθεκα 3.3.5: Ηζηφγξακκα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 
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ηνλ Πίλαθα 3.3.19α δίλνληαη ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηνπ κεληαίνπ 

δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε 40 πεξηπηψζεσλ – λνηθνθπξηψλ κε 

εηήζην εηζφδεκα κεγαιχηεξν απφ 100.000€ (ή κεληαίν εηζφδεκα κεγαιχηεξν απφ 8.333,33€). 

Πίλαθαο 3.3.19α: Αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ην κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ 

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance Skewness Kurtosis 

6.405 8.325,56 6,79 8.332,35 1.723,18 1.191,168 1.418.881 1,60 3,61 

 

ε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 3.3.19, πξνθχπηεη φηη ην κέγηζην κεληαίν 

δηαζέζηκν εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη ζηα 8.332,35€ (έλαληη 30.496,58€.) ελψ ην εχξνο ησλ ηηκψλ 

πεξηνξίδεηαη ζε 8.325,56€. Δπίζεο, ην κέζν κεληαίν δηαζέζηκν εηζφδεκα αλέξρεηαη ζε 1,723,18€ 

(έλαληη 1.793,5€). Ζ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη ζεηηθή αζπκκεηξία 

(Skewnesss  = 1,60>0), ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ, ελψ σο πξνο ηελ θπξηφηεηά ηεο δελ απέρεη 

πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί σο κεζφθπξηε (Kurtosis = 3,61). 
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Ζ θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 6.405 λνηθνθπξηψλ, κε εηήζην εηζφδεκα κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 

100.000€ παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 3.3.6. Παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηα 

εηζνδήκαηα απφ 600,0€ έσο 1.400,0€, ελψ νη ζπρλφηεηεο κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαζψο ην χςνο 

ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα κφιηο 828 

λνηθνθπξηά απφ ηα 6.405 έρνπλ δηαζέζηκν κεληαίν εηζφδεκα πνπ ππεξβαίλεη ηα 3.000,0€ 

(12,9%).   

Γξάθεκα 3.3.6: Ηζηφγξακκα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

Μηνιαίο διαθέζιμο οικογενειακό ειζόδημα

10000,008000,006000,004000,002000,000,00
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ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 6.405 λνηθνθπξηά κε εηήζην εηζφδεκα 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 100.000€. εκεηψλεηαη φηη ε αθαίξεζε ησλ 40 λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα 

κεγαιχηεξν ησλ 100.000€ δελ αιινηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη εμππεξεηεί ζηελ θαιχηεξε απεηθφληζε 

ησλ γξαθεκάησλ. 

Ζ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα βαζηζηεί ζηηο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο, φπσο απηέο 

ζεκεηψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.20. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 68,6% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη κεληαίν 

δηαζέζηκν εηζφδεκα έσο 2.000,0€. 

  

Πίλαθαο 3.3.20: Καηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ κεληαίνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.  

 

Πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ 40 
λνηθνθπξηψλ 

Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 40 
λνηθνθπξηψλ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 
Πνζνζηφ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 
Πνζνζηφ 

0,000 - 1.000 2.073 32,2% 32,20% 2.073 32,4% 32,4% 

1.000 - 2.000 2.318 36,0% 68,20% 2.318 36,2% 68,6% 

2.000 - 3.000 1.186 18,4% 86,60% 1.186 18,5% 87,1% 

> 3.000 868 13,5% 100,10% 828 12,9% 100,0% 

 χλνιν 6.445 100,0%  6.405 100,0%  
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ηνπο Πίλαθεο 3.3.21, 3.3.22 θαη 3.3.23 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα 

νκαιήο εμφθιεζεο ή κε ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ αλά θαηεγνξία ηνπ κεληαίνπ 

δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, παξαηεξείηαη φηη ηα 

πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαζψο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα ηα λνηθνθπξηά κε εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 1.000€ θαζπζηεξνχλ ζηηο 

απνπιεξσκέο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε πνζνζηφ 14,3%. Αληίζεηα ηα λνηθνθπξηά πνπ ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπο ππεξβαίλεη ζε κεληαία βάζε ηηο 3.000€, εμππεξεηνχλ έγθαηξα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζε πνζνζηφ 97,2% (πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο κφιηο 2,8%). Γηα ηα 

λνηθνθπξηά κε εηζφδεκα απφ “1.000 – 2.000” θαη ”2000 – 3.000” ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο 

εμφθιεζεο είλαη 12,2% θαη 7,7%. 

Πίλαθαο 3.3.21: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ελνηθίνπ, δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά θαηεγνξία κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

 Μεληαίν Γηαζέζηκν Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

χλνιν 

0,000 - 1.000 1.000 - 2.000 2.000 - 3.000 > 3.000 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Δλνηθίνπ, Γφζεο 

Γαλείνπ Αγνξάο 

Κχξηαο Καηνηθίαο 

θαη Λνγαξηαζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο  

Ναη 

269 263 88 22 642 

41,9% 41,0% 13,7% 3,4% 100,0% 

14,3% 12,2% 7,7% 2,8% 10,7% 

Όρη 

1.617 1.893 1.051 770 5.331 

30,3% 35,5% 19,7% 14,4% 100,0% 

85,7% 87,8% 92,3% 97,2% 89,3% 

χλνιν 

1.886 2.156 1.139 792 5.973 

31,6% 36,1% 19,1% 13,3% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ην Γξάθεκα 3.3.7 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ 

δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δήισζαλ φηη θαηά ην 

ηειεπηαίν δσδεθάκελν θαζπζηέξεζαλ ηελ απνπιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηνηθία, φζν θαη ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ θξφληηζαλ γηα ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ.  

Απφ ηα ζεθνγξάκκαηα απηά παξαηεξείηαη φηη ην πιήζνο ησλ εμσθείκελσλ ηηκψλ γηα ην 

εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο έγθαηξεο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ 

απφ ην λνηθνθπξηφ ζε ζρέζε κε ηε κε θαλνληθή εμππεξέηεζε απηψλ. Σν κέζν δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαηνηθία είλαη 1.317,3€ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ θαζπζηέξεζαλ είλαη 1.798,6€ 
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Γξάθεκα 3.3.7: Θεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

  

Καθςζηέπηζη Εξόθληζηρ Ενοικίος, Δόζηρ Δανείος Αγοπάρ Κύπιαρ Καηοικίαρ 
και Λογαπιαζμών Κοινήρ Ωθέλειαρ
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ηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, φπσο ππεξεζίεο 

θαη είδε εθπαίδεπζεο, πγείαο θιπ. ηα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δε δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο 

θπκαίλνληαη απφ 1,6%, γηα ηελ θαηεγνξία εηζνδήκαηνο >3.000€ κεληαίσο, έσο 4,0% ζηελ 

πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα “1.000 – 2.000€”. 

Πίλαθαο 3.3.22: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, θαηά 

θαηεγνξία κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

 
Μεληαίν Γηαζέζηκν Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

χλνιν 

0,000 - 1.000 1.000 - 2.000 2.000 - 3.000 > 3.000 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο 

Λνγαξηαζκψλ Πνπ 

Γε ρεηίδνληαη Με 

Σελ Καηνηθία 

Ναη 

50 79 41 12 182 

27,5% 43,4% 22,5% 6,6% 100,0% 

3,2% 4,0% 3,9% 1,6% 3,4% 

Όρη 

1.504 1.874 1.015 737 5.130 

29,3% 36,5% 19,8% 14,4% 100,0% 

96,8% 96,0% 96,1% 98,4% 96,6% 

χλνιν 

1.554 1.953 1.056 749 5.312 

29,3% 36,8% 19,9% 14,1% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ην Γξάθεκα 3.3.8 δίλνληαη ηα ζεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο εμφθιεζεο (έγθαηξεο ή κε) ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία.  
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Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνηθία, ην πιήζνο ησλ 

εμσθείκελσλ ηηκψλ ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο νκαιήο εμππεξέηεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία. Ζ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζπκκεηξία θαη ζπλνρή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ θαζπζηέξεζαλ ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ, ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά 

πνπ εμφθιεζαλ εγθαίξσο.  

Γξάθεκα 3.3.8: Θεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

Καθςζηέπηζη Εξόθληζηρ Λογαπιαζμών Πος Δε Σσεηίζονηαι Με 
Την Καηοικία
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Πίλαθαο 3.3.23: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, 

αγνξά απη/ηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο, θαηά θαηεγνξία κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

 Μεληαίν Γηαζέζηκν Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

χλνιν 

0,000 - 1.000 1.000 - 2.000 2.000 - 3.000 > 3.000 

Καζπζηέξεζε 

Δμφθιεζεο Γφζεσλ 

Πηζησηηθψλ Καξηψλ 

ή Γαλείνπ Γηα 

Οηθνζθεπή, 

Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο 

Με Γφζεηο 

Ναη 

198 251 128 47 624 

31,7% 40,2% 20,5% 7,5% 100,0% 

64,7% 35,5% 25,9% 12,5% 33,1% 

Όρη 

108 456 367 328 1.259 

8,6% 36,2% 29,2% 26,1% 100,0% 

35,3% 64,5% 74,1% 87,5% 66,9% 

χλνιν 

306 707 495 375 1.883 

16,3% 37,5% 26,3% 19,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ζ εηθφλα είλαη πνιχ μεθάζαξε ζηελ πεξίπησζε ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ. Σα λνηθνθπξηά κε εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 1.000€ 

αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ έγθαηξα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε πνζνζηφ 64,7%. Σν πνζνζηφ 

κεηψλεηαη ζρεδφλ ζην κηζφ (35,5%) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εηζφδεκα θπκαίλεηαη απφ 1.000 έσο 

2.000€ θαη πέθηεη ζε 25,9% φηαλ ην εηζφδεκα είλαη απφ “2.000-3.000€”. Πνιχ κηθξφηεξν είλαη 

βέβαηα ην πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ην κεληαίν 

εηζφδεκά ηνπο ππεξβαίλεη ηηο 3.000€ (12,5%). 

εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη (Γξάθεκα 3.3.9) θαη σο πξνο ην κέζν κεληαίν 

εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εμφθιεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπο (2.423,7€) ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά πνπ θαζπζηεξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο (1.579,2€). 

Γξάθεκα 3.3.9: Θεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

Καθςζηέπηζη Εξόθληζηρ Δόζεων Πιζηωηικών Καπηών ή Δανείος 
για Οικοζκεςή, Διακοπέρ, Αγοπά Αςη/ηος                       

ή Αγοπέρ Με Δόζειρ
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ην Γξάθεκα 3.3.10 παξνπζηάδνληαη ηα ζεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ θαζπζηέξεζαλ ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ, γηα ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ.  Ζ πεξίπησζε ηεο θαλνληθήο απνπιεξσκήο παξνπζηάδεηαη ζην 

Γξάθεκα 3.3.11. 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 3.3.24 δίλνληαη αλαιπηηθά ηα κέζα εηζνδήκαηα θαηά θαηεγνξία ππνρξέσζεο 

θαη θαηά δπλαηφηεηα έγθαηξεο εμφθιεζεο.  
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Γξάθεκα 3.3.10: Θεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, αλά ηχπν 

ππνρξέσζεο (πεξίπησζε κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ). 

 
 

Γξάθεκα 3.3.11: Θεθνγξάκκαηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο αλά ηχπν 

ππνρξέσζεο (πεξίπησζε έγθαηξεο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ) 
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Πίλαθαο 3.3.24: Μέζν κεληαίν εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ, αλά θαηεγνξία ππνρξέσζεο θαη θαηά δπλαηφηεηα 

έγθαηξεο εμφθιεζεο .  

 Μέζν Μεληαίν Γηαζέζηκν Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

Με φιν ην δείγκα ησλ 
λνηθνθπξηψλ 

Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 
λνηθνθπξηψλ κε εηήζην 
εηζφδεκα >100.000€ 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο  Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο 

Δίδνο Λνγαξηαζκνχ Ναη Όρη Ναη Όρη 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Δλνηθίνπ, Γφζεο Γαλείνπ 

Αγνξάο Κχξηαο Καηνηθίαο θαη Λνγαξηαζκψλ Κνηλήο 

Ωθέιεηαο 

1.333,40 1.877,89 1.317,31 1.798,55 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Λνγαξηαζκψλ Πνπ Γε 

ρεηίδνληαη Με Σελ Καηνηθία 
1.640,53 1.880,88 1.603,38 1.807,55 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο Γφζεσλ Πηζησηηθψλ 

Καξηψλ ή Γαλείνπ Γηα Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, Αγνξά 

Απη/ηνπ ή Αγνξέο Με Γφζεηο 

1.631,84 2.492,49 1.579,22 2.423,68 
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Κεθάιαην 4: 

Μνληέια πξόβιεςεο ηεο δπλαηόηεηαο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεώζεσλ ελόο λνηθνθπξηνύ   

 

4.1 Δηζαγσγή 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε αλάπηπμε κνληέισλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ, φπσο δφζε 

δαλείνπ γηα αγνξά θχξηαο θαηνηθίαο, ελνίθην, ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο,  ινγαξηαζκνί πνπ 

αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, δφζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ηνπ 

δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά απηνθηλήηνπ θ.α. ή ηηο αγνξέο κε δφζεηο απφ 

θαηαζηήκαηα.  

Ζ κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, ζχληνκε παξνπζίαζε 

ηεο νπνίαο ζα γίλεη ζηελ ελφηεηα 4.2 πνπ αθνινπζεί.  

 

4.2 Πεξηγξαθή ηεο ινγηζηηθήο  παιηλδξόκεζεο 

4.2.1 Γεληθά 

Ζ κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη θαηάιιειε φηαλ ε  κεηαβιεηή απφθξηζεο 

iY  είλαη απφ ηε θχζε ηεο δίηηκε (binary – dichotomous variable), φηαλ δειαδή παίξλεη κφλν ηηο 

ηηκέο κεδέλ (0) θαη έλα (1), νη νπνίεο ζπκβνιίδνπλ ηελ απνηπρία θαη ηελ επηηπρία: 

1, επηηπρία

0, απνηπρία
iY   γηα θάζε 1,2,...,i n . 

Παξαδείγκαηα δίηηκσλ κεηαβιεηψλ εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο φπσο: 

 ηε βηνζηαηηζηηθή φηαλ ε κεηαβιεηή Y παξηζηάλεη ηελ επηβίσζε ή φρη ελφο αζζελή κεηά 

απφ έλα δηάζηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε κηα ζεξαπεία, 

 ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο, φπνπ ε κεηαβιεηή Y εθθξάδεη εάλ έλα αληηθείκελν είλαη 

ειαηησκαηηθφ ή φρη. 

 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, φπνπ κπνξεί λα ελδηαθέξεη αλ κηα κεηνρή ή έλα ραξηνθπιάθην 

ζα παξνπζηάζεη άλνδν ή φρη ζηε δηάξθεηα π.ρ. ελφο κήλα.  

Μπνξνχκε ινηπφλ λα γξάςνπκε:  0 1i iP Y  θαη 1i iP Y   γηα ηηο πηζαλφηεηεο 

ηεο “Απνηπρίαο” θαη ηεο  “Δπηηπρίαο” αληίζηνηρα.  
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Ζ ινγηζηηθή ζπλάξηεζε ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο δίλεηαη 

απφ ηελ έθθξαζε  

 
1

, ,
1 z

f z z
e

  (4.2.1) 

θαη ε γξαθηθή απεηθφληζε απηήο δίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.2.1. 

Γξάθεκα 4.2.1: Λνγηζηηθή πλάξηεζε 

-20 -10 10 20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 

  z    

Παξαηεξείηαη φηη θαζψο ην z  ηείλεη ζην  ε ινγηζηηθή ζπλάξηεζε f z  ηείλεη ζην κεδέλ 

lim 0
z

f z  θαη φηαλ ην z  ηείλεη ζην  ε f z ηείλεη ζηε κνλάδα lim 1
z

f z . 

Δπνκέλσο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γξάθεκα 4.2.1, ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηεο f z  

θπκαίλεηαη απφ κεδέλ (0) έσο έλα (1), αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην z . Σν γεγνλφο 

φηη ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζρεδηάδεηαη γηα λα πεξηγξάςεη κία πηζαλφηεηα ε 

νπνία παίξλεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1, θαζηζηά ην κνληέιν ηδηαίηεξα δεκνθηιέο. 

Σν ινγηζηηθφ κνληέιν νξίδεηαη σο εμήο:  

 
0

1

1
i iX

P
e

Υ , (4.2.2) 

φπνπ: P Υ  εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο, 1 2, ,..., kX X XΥ  κε  

iX : αλεμάξηεηεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο θαη  

i :  άγλσζηεο πξνο εθηίκεζε παξάκεηξνη.  
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Ζ logit κνξθή ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πξνθχπηεη σο εμήο:  

Ζ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ζην κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο νξίδεηαη ζηε ζρέζε (4.2.3). 

 
0

0 0

( )

( ) ( )

1
1 1

1 1

i i

i i i i

X

X X

e
P

e e
Υ  (4.2.3) 

Γηαηξψληαο ηε ζρέζε (4.2.2) κε ηε ζρέζε (4.2.3) πξνθχπηεη:  

 
0

0

0 0

0

( )

( ) ( )

( )

1

11

1

1

i i
i i

i i i i

i i

X
X

X X

X

P e e
P e e

e

Υ

X
 (4.2.4) 

Παίξλνληαο ην θπζηθφ ινγάξηζκν ηεο ζρέζεο (4.2.4) έρνπκε:  

 
0( )

0ln ln
1

i iX

i i

P
e X

P

Υ

Υ
 (4.2.5) 

ή δηαθνξεηηθά  

 0 1 1 2 2logit ln ...
1

k k

P
P X X X

P

Υ
Υ

Υ
 (4.2.6) 

Ο ιφγνο ησλ πηζαλνηήησλ ηεο επηηπρίαο P Υ  πξνο ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο 1 P Υ , 

δειαδή ν 
1

P

P

Υ

Υ
 είλαη ζεκαληηθφο ζηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε θαη ιέγεηαη ζρεηηθή 

πηζαλφηεηα (odd).  

Απφ ηε ζρέζε (4.2.6) δηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

ζπλδέεη γξακκηθά ην ινγάξηζκν ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο ηεο δίηηκεο απφθξηζεο πνπ 

νλνκάδεηαη logit κε ηηο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο.  

Ζ εξκελεία πνπ δίλεηαη ζηνπο ζπληειεζηέο , 1, 2,...,i i k  ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: Αλ ε 

κεηαβιεηή iX , κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα, δνζέληνο φηη νη άιιεο 1k  κεηαβιεηέο 

παξακείλνπλ ζηαζεξέο/ ακεηάβιεηεο, ηφηε ν ινγάξηζκνο ηνπ odd ζα απμεζεί θαηά κία πνζφηεηα 

i . 

 

4.2.2 Δθηίκεζε παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη:  

1. κε ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ή  

2. κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  
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Αθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο.  

Αλ 
1 2,, ... nX X X  είλαη η.δ. απφ έλαλ πιεζπζκφ κε ζ.π. ,p x ή ζ.π.π. ,f x  ηφηε ε 

ζπλάξηεζε  

 
1 1

/ , ή / ,
i i

n n

x i x i

i i

L p x L f xxx  (4.2.7) 

πνπ ζεσξείηαη σο ζπλάξηεζε ηεο παξακέηξνπ , νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο.  

Ζ αξρή ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο εξκελεχεηαη σο εμήο: Ζ ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο 

είλαη ε πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζεί ην η.δ. 1 2, ,..., nX X X . Δθφζνλ νη ηηκέο 1 2, ,..., nx x x  έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Έηζη κεγηζηνπνίεζε ηεο 

/L x ζεκαίλεη επηινγή εθείλεο ηεο ηηκήο ηνπ , ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα 

απηή.  

Ο εθηηκεηήο 
1 2, ,... nX X Xζ ζ  ιέγεηαη εθηηκεηήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (Δ.Μ.Π.) ηνπ  

εάλ  

 / max /L Lζ x ζ x  (4.2.8) 

πλήζσο γηα επθνιία αληί λα κεγηζηνπνηνχκε ηελ /L ζ x  κεγηζηνπνηνχκε ηζνδχλακα ηελ 

ln /L ζ x . 

ηελ πεξίπησζε ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ε ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο νξίδεηαη σο 

ην γηλφκελν ηεο απφ θνηλνχ πηζαλφηεηαο ησλ επηηπρηψλ 1m  επί ηελ απφ θνηλνχ πηζαλφηεηα 

ησλ απνηπρηψλ 1n m θαη δίλεηαη ζηε ζρέζε (4.2.9). Ζ ρξήζε ησλ γηλνκέλσλ γίλεηαη ππφ ηελ 

ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ παξαηεξήζεσλ.  

 
1

11 1

1
m n

l l

l l m

L P PΥ Υ  (4.2.9) 

Αληηθαζηζηψληαο ζηε ζρέζε (4.2.9) ηηο ζρέζεηο (4.2.2) θαη (4.2.3)  ε ζπλάξηεζε 

πηζαλνθάλεηαο γίλεηαη:  

 

0

11

0

11

exp

1 exp

n k

il

il

n k

il

il

X

L

X

. (4.2.10) 

Αξθεί ινηπφλ λα κεγηζηνπνηήζνπκε ην ινγάξηζκν ηεο παξαπάλσ πνζφηεηαο. 

Λνγαξηζκίδνληαο θαη ηα δχν κέιε ηεο ζρέζεο (4.2.10) έρνπκε:  

 

0

11

0

11

exp

ln ln

1 exp

n k

i il

il

n k

i il

il

X

L

X

  (4.2.11) 
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Οη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ i , πξνθχπηνπλ σο ιχζεηο ησλ εμηζψζεσλ (4.2.12) ησλ 

κεξηθψλ παξαγψγσλ ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο σο πξνο , 0,1,...,i i k . 

 
ln

0, 0,1,...,
i

i

L
i k  (4.2.12) 

4.2.3 Έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

 

Μεηά ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ, ζηφρνο είλαη λα ειεγρζεί ε θαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Ζ ππφζεζε ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ειέγρεηαη κε ηε 

κέζνδν ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ (Likelihood Ratio Test, LRT), ην νπνίν δείρλεη πφζν θαιά 

πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ην επηιεγκέλν κνληέιν ζε ζρέζε κε ην θνξεζκέλν κνληέιν 

(κνληέιν πνπ έρεη ηφζεο παξακέηξνπο φζεο θαη ηα δεδνκέλα). 

Αλ lnk kl M L M  θαη  lnl M L M  είλαη νη ζπλαξηήζεηο πηζαλνθάλεηαο ηνπ 

θνξεζκέλνπ θαη ηνπ επηιεγκέλνπ κνληέινπ αληίζηνηρα ηφηε ε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

 2ln 2 ln ln k

k

L M
LRT L M L M

L M
 (4.2.13) 

Ζ παξαπάλσ πνζφηεηα αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή 
2X  κε βαζκνχο ειεπζεξίαο 

df θνξεζκέλνπ κνληέινπ -df επηιεγκέλνπ κνληέινπ   

Γηαηζζεηηθά, φζν πην κηθξή είλαη ε απφθιηζε ελφο κνληέινπ (ε ηηκή δειαδή ηνπ LRT), ηφζν 

πην θνληά είλαη ζην θνξεζκέλν κνληέιν θαη απηφ παξέρεη έλδεημε θαιήο πξνζαξκνγήο.  

 

 

4.2.4 Έιεγρνη ππνζέζεσλ 

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί εάλ κηα κεηαβιεηή ζπλεηζθέξεη ζην 

κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Ο έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη:  

0 : 0 : 0i i  

Γηα κεγάιν κέγεζνο δείγκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wald 

Z
s

  , ε νπνία αθνινπζεί αζπκπησηηθά 0,1 θαηαλνκή (ή δηαθνξεηηθά ε 
2Z  ε νπνία 

αθνινπζεί αζπκπησηηθά
2X θαηαλνκή κε έλα (1) βαζκφ ειεπζεξίαο).  

Δάλ 
2 2

1WaldZ X  ηφηε απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε. Γειαδή ε κεηαβιεηή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  
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Άιινο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο είλαη ν έιεγρνο ηνπ ιφγνπ 

πηζαλνθαλεηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ιφγνο πηζαλνθαλεηψλ νξίδεηαη σο εμήο:  

 
1

2

2ln
L M

LRT
L M

 

φπνπ:  

1L M  ή ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο ηνπ κνληέινπ ρσξίο ηελ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή θαη  

2L M  ε ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο ηνπ κνληέινπ κε ηε κεηαβιεηή 

Ζ πνζφηεηα απηή αθνινπζεί 
2X  θαηαλνκή κε 2 11 df df M df M .  

Δάλ 
2

1LRT X  ηφηε απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε. 

 

4.2.5 Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 

Δθηφο απφ ηε ζεκεηαθή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ κπνξεί λα γίλεη θαη εθηίκεζε κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ παξακέηξσλ κε δηαζηήκαηα ή πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ηα άθξα είλαη ηπραίεο 

κεηαβιεηέο.  

α) Δθηίκεζε δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο (Γ.Δ.) γηα κία παξάκεηξν 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δείγκα καο είλαη κεγάιν – γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη φηη νη 

εθηηκήζεηο i  είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηνπ ζπληειεζηή i  

ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

2
i iaZ SE  

φπνπ iSE , είλαη ην εθηηκψκελν ηππηθφ ζθάικα ηνπ εθηηκεηή κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο 

(Δ.Μ.Π). 

Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα ελδηαθέξεη ε εθηίκεζε ελφο 1 %a  δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο γηα ην odds ratio (Κιάζκα Λφγνπ Πηζαλνηήησλ).  

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Γ.Δ. γηα ην Odds Ratio ζα είλαη:  

iexp δ.ε. γηα ην ζπληειεζηή β  ή 
2

exp i iaZ SE  
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β) Δθηίκεζε δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο (Γ.Δ.) γηα γξακκηθφ ζπλδπαζκφ παξακέηξσλ 

Όηαλ ζην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ππάξρνπλ θαη φξνη αιιειεπίδξαζεο, 

ηφηε ην θιάζκα ιφγνπ πηζαλνηήησλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ έθθξαζε:  

2

1

. . exp
p

i j j

j

O R X  

φπνπ 
2, 1,2,...,jX j p  είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηε κεηαβιεηή iX .  

ε απηή ηελ πεξίπησζε έλα 1 %a δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην θιάζκα ιφγνπ 

πηζαλνηήησλ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

1
2

exp al Z Var l  

φπνπ 
2

1

p

i j j

j

l X  θαη 

2 2

1 1

2 cov , 2 cov ,
p p

i j j j i j j k j k

j j j k

Var l Var X Var X X X . 

Οη δηαθπκάλζεηο θαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο ιακβάλνληαη απφ εθηηκψκελν πίλαθα δηαθπκάλζεσλ – 

ζπλδηαθπκάλζεσλ, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ κνληέινπ ελψ νη ηηκέο γηα 

ηηο κεηαβιεηέο ,j kX X  νξίδνληαη αλάινγα κε ηε ζχγθξηζε πνπ επηδηψθεηαη.  

 

4.2.6 Καηαζθεπή ηνπ κνληέινπ 

Έσο ηψξα έρνπκε αζρνιεζεί κε ηελ εθηίκεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εξκελεία ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ κνληέισλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απφ έλα κεγάιν ζχλνιν αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ επηζπκνχκε λα επηιέμνπκε εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε έλα 

βέιηηζην κνληέιν.  

Γηα λα επηηχρνπκε απηφλ ην ζηφρν, πξέπεη λα έρνπκε κία βαζηθή κέζνδν επηινγήο ησλ 

κεηαβιεηψλ: 

1. Ζ απινχζηεξε θαη ζπλεζέζηεξε δηαδηθαζία είλαη ε Enter φπνπ φιεο νη κεηαβιεηέο 

εηζέξρνληαη ζαλ κία νκάδα. 

2. Ζ δηαδηθαζία Forward μεθηλά κε ηελ “θαιχηεξε” κεηαβιεηή, ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη ηελ 

θαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο θιπ κέρξηο φηνπ πξνζζέηνληαο κία λέα κεηαβιεηή ε αχμεζε 

ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο λα κελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. 

3. Ζ δηαδηθαζία Backwards μεθηλά κε φιν ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ θαη απνξξίπηεη 

δηαδνρηθά ηε ρεηξφηεξε απφ ηηο ελαπνκείλαζεο κεηαβιεηέο, κέρξηο φηνπ λα κε κπνξεί λα 

απνξξηθζεί θακία κεηαβιεηή.  
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4. Ζ δηαδηθαζία Stepwise είλαη αλάινγε ηεο Forward κε ηε δηαθνξά φηη θάζε θνξά πνπ κηα 

κεηαβιεηή εηζέξρεηαη ζην κνληέιν, ειέγρεηαη εάλ ζην λέν ζχλνιν φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο.  

 

4.2.7 Υεηξηζκόο ησλ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ ζαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα θαηεγνξηθή κεηαβιεηή X  

κε  επίπεδα ζαλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηφηε πξέπεη αληί απηήο  λα εηζάγνπκε ζην κνληέιν ηεο 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 1 ην πιήζνο δίηηκεο κεηαβιεηέο. Π.ρ. έζησ φηη ζέινπκε λα 

εηζάγνπκε ηε κεηαβιεηή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο:  

0, Άγακνο/ε

1, Παληξεκέλνο/ε

2, Δηαδεπγκέλνο/ε

3, Φήξνο/α

X  

Αληί ηεο παξαπάλσ κεηαβιεηήο ππεηζέξρνληαη ζην κνληέιν ηξεηο κεηαβιεηέο :  

1

1, Παληξεκέλνο
=

0, Άιιν
X  

2

1, Δηαδεπγκέλνο
=

0, Άιιν
X  

3

1, Φήξνο
=

0, Άιιν
X  

Πξνθαλψο κηα ηέηαξηε κεηαβιεηή κε ηηκή 1 γηα ηελ επηινγή άγακνο θαη 0 αιινχ δελ κπνξεί 

λα κπεη ζην κνληέιν γηαηί ζα είρακε πνιπζπγξακκηθφηεηα. Σν ζχλνιν ην νπνίν “αγλνείηαη” 

ιακβάλεηαη ζαλ βάζε αλαθνξάο. Γηα ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν ινγάξηζκνο ηνπ ιφγνπ ησλ 

odds ησλ παληξεκέλσλ, ησλ δηαδεπγκέλσλ θαη ησλ ρήξσλ ιακβάλεηαη  σο πξνο ηελ νκάδα 

Άγακνο πνπ είλαη ε βάζε αλαθνξάο.  

4.3 Αλάπηπμε κνληέισλ ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο  

ηηο ελφηεηεο 4.4, 4.5 θαη 4.6 πνπ αθνινπζνχλ, ζα παξνπζηαζηνχλ ηξία κνληέια ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο, έλα γηα θάζε δηαθνξεηηθή νκάδα ππνρξεψζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη έλα 

λνηθνθπξηφ. ηφρνο είλαη ε πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο έγθαηξεο απνπιεξσκήο ή κε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ βάζεη θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαζψο θαη θάπνησλ κεηαβιεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην λνηθνθπξηφ ζην ζχλνιφ ηνπ.  
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Οη ηξεηο κεηαβιεηέο απφθξηζεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη:  

 Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ή κε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, 

φπσο ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο πγείαο θιπ (MI060), 

 Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ή κε ηεο δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ηνπ ελνηθίνπ 

θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (MI070) θαη 

 Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο ή κε ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ηνπ δαλείνπ γηα 

νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά απηνθηλήηνπ, θ.α. ή αγνξέο κε δφζεηο απφ θαηαζηήκαηα 

(MI080).  

Καη νη ηξεηο κεηαβιεηέο είλαη δίηηκεο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο παίξλνπλ ηηο ηηκέο:  

1: Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο  

2: Έγθαηξε απνπιεξσκή / Με θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο 

Οη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζε θάζε κνληέιν 

είλαη νη εμήο:  

Α) ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΣΟΤ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 

 Sex: Ζ κεηαβιεηή απηή είλαη δίηηκε θαηεγνξηθή θαη παίξλεη ηηο ηηκέο:  

1: Άλδξαο 

2: Γπλαίθα 

 Age: Ζ κεηαβιεηή απηή είλαη πνζνηηθή θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ ειηθία ζε έηε ηνπ αηφκνπ 

πνπ έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο ζην λνηθνθπξηφ.  

 Education: Δίλαη θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε ηέζζεξα (4) επίπεδα θαη αληηπξνζσπεχεη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεη νινθιεξψζεη ν ππεχζπλνο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Οη θαηεγνξίεο 

είλαη νη εμήο:  

1: Γελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

2: Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: (Γεκνηηθφ ή Γπκλάζην) 

3: Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: (Λχθεην ή κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε π.ρ. ΗΔΚ) 

4: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: (ΣΔΗ, ΑΔΗ, Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή Γηδαθηνξηθφ) 

 Employment: Ζ κεηαβιεηή είλαη θαηεγνξηθή κε ηέζζεξα (4) επίπεδα θαη δειψλεη ηε ζέζε 

ζηελ εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Οη θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη νη 

εμήο:  

1: Απηνπαπαζρνινχκελνο 

2: Μηζζσηφο  

3: πληαμηνχρνο  

4: Με νηθνλνκηθά ελεξγφο (Άλεξγνο, Μαζεηήο, θνηηεηήο, εξγαδφκελνο ρσξίο ακνηβή γηα 

απφθηεζε εκπεηξίαο, αθαηάιιεινο γηα εξγαζία ή κε κφληκε αλαπεξία, ζηξαηηψηεο, 

λνηθνθπξά, άιιε πεξίπησζε κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ αηφκνπ).  
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 Citizenship: Ζ κεηαβιεηή απηή δειψλεη ηελ ππεθνφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη 

παίξλεη ηηο ηηκέο:  

1: Διιεληθή 

2: Ξέλε 

 Marital Status: Καηεγνξηθή κεηαβιεηή ε νπνία δειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη παίξλεη ηηο ηηκέο: 

1: Άγακνο 

2: Έγγακνο 

3: Άιιε (ε δηάζηαζε, Υήξνο/α, Γηαδεπγκέλνο/ε) 

 Health Condition: Ζ κεηαβιεηή απηή είλαη δίηηκε θαηεγνξηθή θαη ραξαθηεξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

1: Καιή 

2: Καθή 

Β) ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 

 Region: Ζ κεηαβιεηή απηή δειψλεη ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Δίλαη θαηεγνξηθή 

θαη παίξλεη ηηο ηηκέο:  

1: Αηηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία 

2: Τπφινηπν Διιάδνο 

 Tenure Status: Ζ κεηαβιεηή απηή είλαη θαηεγνξηθή κε δχν (2) επίπεδα θαη πεξηγξάθεη ην 

θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο ηνπ λνηθνθπξηνχ:  

1: Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε δσξεάλ 

2: Δλνηθηαζκέλε  

 Household Type: Δίλαη θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε ηξία (3) επίπεδα θαη δειψλεη ηνλ ηχπν ηνπ 

λνηθνθπξηνχ.  Σα επίπεδα ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη ηα εμήο:  

1: Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ 

2: Γχν ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά 

3: Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά 

 Working Members: Ζ κεηαβιεηή απηή είλαη θαηεγνξηθή κε ηέζζεξα (4) επίπεδα θαη 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη. Οη ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο είλαη:  

0: Καλέλα  

1: Έλα 

2: Γχν 

3: Σξία ή πεξηζζφηεξα 

 Total Disposable Household Income (TDHI): Δίλαη κία ζπλερήο πνζνηηθή κεηαβιεηή θαη 

αληηπξνζσπεχεη ην ζπλνιηθφ κεληαίν δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. ηελ αλάιπζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν ινγάξηζκνο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ιφγνπο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο.  
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εκεηψλεηαη φηη επεηδή θάζε λνηθνθπξηφ δελ έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο, γηα θάζε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή έρεη δηακνξθσζεί έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ην 

θάζε ζχλνιν έρεη ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο, ην δείγκα αλάπηπμεο (training sample), ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ θαη ην δείγκα επηθχξσζεο (validation 

sample) ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειεγρζεί ε απφδνζε ηνπ κνληέινπ. Σν δείγκα 

αλάπηπμεο απνηειεί ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, ελψ ην ππφινηπν 30% ζα απνηειέζεη ην 

δείγκα επηθχξσζεο.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη αλεμάξηεηεο  θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην κνληέιν 

ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο σο δίηηκεο θαηεγνξηθέο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.3.1 πνπ 

αθνινπζεί. ηνλ ίδην πίλαθα θαηαγξάθνληαη θαη νη ζπρλφηεηεο αλά θαηεγνξία αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαη αλά θαηεγνξία ππνρξέσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Πίλαθαο 4.3.1: Σξφπνο εηζαγσγήο ζην κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ησλ θαηεγνξηθψλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

Κσδηθνπνίεζε θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ 

Μεηαβιεηή  Δπίπεδα 
πρλφηεηα 

Κσδηθνπνίεζε 
κεηαβιεηψλ 

MI060 MI070 MI080 Υ1 X2 X3 

Πιήζνο κειψλ 
λνηθνθπξηνχ πνπ 
εξγάδνληαη 

Καλέλα 1.330 1.580 308 0 0 0 

Έλα 1.172 1.311 679 1 0 0 

Γχν 1.041 1.092 721 0 1 0 

Σξία ή πεξηζζφηεξα 228 241 175 0 0 1 

Δπίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

Καλέλα επίπεδν εθπαίδεπζεο 410 498 71 0 0 0 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.469 1.694 672 1 0 0 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.205 1.274 715 0 1 0 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 687 758 425 0 0 1 

Θέζε ζηελ εξγαζία 

Απηναπαζρνινχκελνο 696 720 419 0 0 0 

Μηζζσηφο 1.230 1.368 879 1 0 0 

πληαμηνχρνο 1.327 1.569 417 0 1 0 

Άιινο κε νηθνλνκηθά ελεξγφο 518 567 168 0 0 1 

Οηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε 

Άγακνο 463 525 169 0 0   

Έγγακνο 2.571 2.783 1.475 1 0   

Άιιε 737 916 239 0 1   

Σχπνο λνηθνθπξηνχ 

Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ 771 960 191 0 0   

Γχν ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ρσξίο 
εμαξηψκελα παηδηά 

1.678 1.911 752 1 0   

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε 
έλα ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα 
παηδηά 

1.322 1.353 940 0 1   

Καηάζηαζε πγείαο 
Καθή 476 538 138 0     

Καιή 3.295 3.686 1.745 1     

Καζεζηψο θηήζεο 
θαηνηθίαο 

Δλνηθηαζκέλε 672 755 338 0     

Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε δσξεάλ 3.099 3.469 1.545 1     

Τπεθνφηεηα 
Ξέλε 179 198 62 0     

Διιεληθή 3.592 4.026 1.821 1     

Σφπνο δηακνλήο 
Τπφινηπν Διιάδνο 1.789 2.043 825 0     

Αηηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία 1.982 2.181 1.058 1     

Φχιν 
Γπλαίθα 961 1.112 368 0     

Άλδξαο 2.810 3.112 1.515 1     
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Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεηαβιεηψλ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία Stepwise, 

πεξηγξαθή ηεο νπνίαο γίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.6 θαη σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ην 5%. 

4.4 Μνληέιν γηα ηε δπλαηόηεηα απνπιεξσκήο ινγαξηαζκώλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο 

ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, φπσο ινγαξηαζκνί πνπ αθνξνχλ ζε 

ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 3.771 παξαηεξήζεηο απφ ην 

ζχλνιν ησλ 5.312.  

Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο θαη έγθαηξεο εμφθιεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

δείγκα αλάπηπμεο δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4.1 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 4.4.1: Πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία ζην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ζην δείγκα αλάπηπμεο 

  
  
  

χλνιν δείγκαηνο Γείγκα αλάπηπμεο 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζπζηέξεζε 
εμφθιεζεο 
ινγαξηαζκψλ πνπ 
δε ζρεηίδνληαη κε 
ηελ θαηνηθία 

Όρη 5.130 96,6% 3.635 96,4% 

Ναη 182 3,4% 136 3,6% 

χλνιν 5.312 100,0% 3.771 100,0% 

 

4.4.1 Δθηίκεζε ηνπ κνληέινπ 

Αξρηθά πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ην κνληέιν κφλν κε ηηο θχξηεο επηδξάζεηο (main 

effects) δειαδή:  

0 1 1logit log ...
1

i
i k k

i

p
p x x

p
 

φπνπ , 1,2,...,jx i k  είλαη νη ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη αξρηθά 

ζην κνληέιν. Οη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ καδί κε ην ηππηθφ ζθάικα θαη ηελ 

ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο t  δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.4.2. 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ζην κνληέιν έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί έμη απφ ηηο 

δψδεθα κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. “Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο” (Education) 

2. “Θέζε ζηελ Δξγαζία” (Employment) 

3. “Καηάζηαζε πγείαο” (HealthC) 

4. “Σφπνο δηακνλήο” (Region) 

5. “Σχπνο λνηθνθπξηνχ” (HouseholdType) θαη  

6. “Ύςνο κεληαίνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο” (LnTDHI) 
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Πίλαθαο 4.4.2: Δθηίκεζε παξακέηξσλ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

Coefficients: 

                               Value Std. Error    t value  

              (Intercept) -0,7648941  1,0450079 -0,7319505 

    as.factor(Education)2  0,1286619  0,3863166  0,3330478 

    as.factor(Education)3  0,2164767  0,4060735  0,5330973 

    as.factor(Education)4 -0,6538237  0,4891232 -1,3367261 

   as.factor(Employment)2 -0,1026118  0,2211586 -0,4639739 

   as.factor(Employment)3 -0,7770236  0,3071156 -2,5300685 

   as.factor(Employment)4 -0,5083888  0,3481748 -1,4601537 

       as.factor(HealthC) -0,5574175  0,3095804 -1,8005580 

        as.factor(Region) -0,2781179  0,1831698 -1,5183613 

as.factor(HouseholdType)2  0,5867980  0,3582766  1,6378353 

as.factor(HouseholdType)3  1,6063191  0,3557258  4,5156096 

                   LnTDHI -0,3628747  0,1446450 -2,5087269 

 

 

Null Deviance: 1.170,739 on 3.770 degrees of freedom 

Residual Deviance: 1.087,676 on 3.759 degrees of freedom 

 
 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ θχξησλ επηδξάζεσλ ησλ έμη κεηαβιεηψλ ζα 

γίλεη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο ππφζεζεο:  

0 : 0, : 0i a iH H  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ε ζηαηηζηηθή 

ζπλάξηεζε ηνπ Wald είηε ην ηεζη ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ (ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηελ 

Παξάγξαθν 4.2.4.) ηνλ Πίλαθα 4.4.3 δίλεηαη ην ηεζη ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ γηα θάζε 

κεηαβιεηή μερσξηζηά θαη ην p value ηνπ ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 4.4.3: Σεζη ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ 

            Df  LRT    Pr(Chi)  

                  <none>     

    as.factor(Education)  3  8,87965 0,0309345 

   as.factor(Employment)  3  7,36488 0,0611339 

      as.factor(HealthC)  1  3,00441 0,0830382 

       as.factor(Region)  1  2,31524 0,1281117 

as.factor(HouseholdType)  2 33,83167 0,0000000 

                  LnTDHI  1  5,93699 0,0148263 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα:  

1. Ζ κεηαβιεηή “Καηάζηαζε πγείαο” (HealthC) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ 
2

13,00441 < 3,841LRT X  0,083 0,05p value  

2. Ζ κεηαβιεηή “Σφπνο δηακνλήο” (Region) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ:  
2

12,31524 < 3,841RLRT X 0,128 0,05p value  

3. Ζ κεηαβιεηή “Θέζε ζηελ εξγαζία” (Employment) είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή 

αθνχ ην 0,06 0,05p value . Ζ κεηαβιεηή ζα δηαηεξεζεί ζην κνληέιν ιφγν ηνπ 

νξηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη  

4. Γηα ηηο κεηαβιεηέο “Δπίπεδν εθπαίδεπζεο” (Education), “Σχπνο λνηθνθπξηνχ” 

(HouseholdType) θαη “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” (LnTDHI), επεηδή 

0,05p value απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 0 : 0,iH  δειαδή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο.   
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Αθαηξψληαο ηηο κεηαβιεηέο, πνπ θξίζεθαλ βάζεη ηνπ ηεζη σο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, απφ 

ην κνληέιν θαη θάλνληαο εθηίκεζε απηνχ, κφλν κε ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:  

Πίλαθαο 4.4.4: Δθηίκεζε παξακέηξσλ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ρσξίο αιιειεπηδξάζεηο 

Coefficients: 

                                Value Std. Error    t value  

              (Intercept) -1,10030936  1,0243157 -1,0741897 

    as.factor(Education)2  0,06521143  0,3832033  0,1701745 

    as.factor(Education)3  0,08909292  0,3995315  0,2229935 

    as.factor(Education)4 -0,77741823  0,4833379 -1,6084363 

   as.factor(Employment)2 -0,13506654  0,2194523 -0,6154711 

   as.factor(Employment)3 -0,67987231  0,2950398 -2,3043413 

   as.factor(Employment)4 -0,48437439  0,3395893 -1,4263536 

as.factor(HouseholdType)2  0,59391276  0,3577649  1,6600645 

as.factor(HouseholdType)3  1,59375385  0,3535526  4,5078264 

                   LnTDHI -0,39174177  0,1435717 -2,7285448 

 

Νull Deviance: 1.170,739 on 3.770 degrees of freedom 

Residual Deviance: 1.092,954 on 3.761 degrees of freedom 

 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε χπαξμε αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

θξίζεθαλ ζεκαληηθέο ζην πξνεγνχκελν βήκα.  

Σν κνληέιν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζα εμεηαζηεί έρεη ηε κνξθή:  

0 1 1 4 4 1 1 2 2 1 3 7 3 4logit log ... ... ,
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p x x x x x x x x
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Δθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία Stepwise νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν 

είλαη νη εμήο:  

1. “Δπίπεδν εθπαίδεπζεο” (Education) κε “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα”(LnTDHI) 

2. “Θέζε ζηελ εξγαζία”(Employment) κε “Σχπνο λνηθνθπξηνχ”(HouseholdType) θαη  

3. “Θέζε ζηελ εξγαζία”(Employment) κε “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα”(LnTDHI) 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απηψλ δηελεξγείηαη ν 

παξαθάησ έιεγρνο:  

0 : 0, : 0j a jH H  

φπνπ , 1,2,3j j  νη ζπληειεζηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κνληέινπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ (βιέπε Πίλαθα 4.4.5) 

ζπκπεξαίλνπκε ηα αθφινπζα:  

1. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% νη δχν πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο (“Δπίπεδν εθπαίδεπζεο” 

κε  “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” θαη “Θέζε ζηελ εξγαζία” κε ”Σχπνο 

λνηθνθπξηνχ”) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθνχ ηα 0,05p value . 

2. Αληίζεηα, επεηδή 
2

312,50618 7,815ELLRT X  0,006 0,05p value  ε 

αιιειεπίδξαζε “Θέζε ζηελ εξγαζία” κε  “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη παξακέλεη ζην κνληέιν.  
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Πίλαθαο 4.4.5: Σεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

                                                Df   LRT    Pr(Chi)  

                                        <none>     

                   as.factor(Education):LnTDHI  3  6,68651 0,08259007 

as.factor(Employment):as.factor(HouseholdType)  6 11,62292 0,07092942 

                  as.factor(Employment):LnTDHI  3 12,50618 0,00583586 

 

ην κνληέιν κε ηηο ηέζζεξηο θχξηεο επηδξάζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε “Θέζε ζηελ 

εξγαζία” κε “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” γίλεηαη εθ λένπ έιεγρνο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε φξνπ.  

Πίλαθαο 4.4.6: Σεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ 

                             Df    LRT   Pr(Chi)  

                      <none>     

        as.factor(Education)  3  8,67611 0,0339220 

    as.factor(HouseholdType)  2 33,94415 0,0000000 

as.factor(Employment):LnTDHI  3  5,28047 0,1523749 

       

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ κνληέινπ, ε αιιειεπίδξαζε πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή κε 

0,152 0,05p value θαη ηειηθά αθαηξείηαη απφ ην κνληέιν.  

Δπεηδή, ζε πξνεγνχκελν βήκα, ε κεηαβιεηή “Θέζε ζηελ εξγαζία” θξίζεθε νξηαθά σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 0,06p value , ζα ειεγρζεί ε αλαγθαηφηεηα λα πεξηιεθζεί ζην 

κνληέιν. Γηα ην ιφγν απηφ δίλνληαη παξαθάησ (Πίλαθεο 4.4.7 θαη 4.4.8) νη πίλαθεο απφθιηζεο 

ησλ κνληέισλ κε θαη ρσξίο ηε κεηαβιεηή “Θέζε ζηελ εξγαζία” 

 

Πίλαθαο 4.4.7: Πίλαθαο αλάιπζεο απφθιηζεο ηνπ κνληέινπ 1M  κε ηε κεηαβιεηή “Θέζε ζηελ Δξγαζία” 

Μεηαβιεηέο  Df 
Deviance 

Resid 
Df 

Resid. 
Dev 

ηαζεξφο φξνο   3.770 1.170,74 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 3 14,02 3.767 1.156,72 

Θέζε ζηελ εξγαζία 3 27,79 3.764 1.128,93 

Σχπνο Ννηθνθπξηνχ 2 28,98 3.762 1.099,96 

Ln(Μεληαίνπ 
εηζνδήκαηνο) 

1 7,00 3.761 1.092,95 

 

Πίλαθαο 4.4.8: Πίλαθαο αλάιπζεο απφθιηζεο ηνπ κνληέινπ 2M  ρσξίο ηε κεηαβιεηή “Θέζε ζηελ 

Δξγαζία” 

Μεηαβιεηέο  Df 
Deviance 

Resid 
Df 

Resid. 
Dev 

ηαζεξφο φξνο   3.770 1.170,74 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 3 14,02 3.767 1.156,72 

Σχπνο Ννηθνθπξηνχ 2 50,79       3.765 1.105,93 

Ln(Μεληαίνπ 
εηζνδήκαηνο) 

1 6,94       3.764 1.098,99 

 

Σν κνληέιν 1M  έρεη απφθιηζε 1 1.092,95D  θαη 3.761 . .d f  ελψ ην κνληέιν 2M  έρεη 

απφθιηζε 2 1.098,99D θαη 3.764 . .d f  
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Σφηε ε δηαθνξά  

2

2 1 2 1

1

2 2 log 1.098,99 1.092,95 6,04
L M

D D l M l M
L M

 

Ζ πνζφηεηα 2 1D D  αθνινπζεί (πξνζεγγηζηηθά) ηελ θαηαλνκή 
2

2 1,nX ό n df df  

δειαδή 
2

3 , (3 3.764 3.761)X . Δπεηδή, 
2

2 1 3,0.956,04 7,815D D X  δελ απνξξίπηνπκε ηε 

κεδεληθή ππφζεζε  0 : 0EmploymentH .  

 Δπνκέλσο, ην ηειηθφ κνληέιν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηηο 

κεηαβιεηέο:  

1. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

2. Σχπνο λνηθνθπξηνχ θαη  

3. Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

Οη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ κε ηα ηππηθά ζθάικαηα απηψλ θαζψο 

θαη 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ησλ παξακέηξσλ i θαη ησλ πνζνηήησλ exp i  δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 4.4.9.  
 
 Πίλαθα 4.4.9: Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ ηειηθνχ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο  

Δξκελεπηηθέο 
κεηαβιεηέο 

Value 

i  

Std. 
Error 

exp i
 

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 

i  exp i  

ηαζεξφο φξνο -1,75 0,97 0,17 -3,71 0,11 0,02 1,11 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο        

Πξσηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

0,24 0,37 1,27 -0,45 1,04 0,64 2,82 

Γεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

0,30 0,38 1,36 -0,41 1,12 0,67 3,06 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -0,53 0,47 0,59 -1,45 0,42 0,24 1,52 

Σύπνο λνηθνθπξηνύ        

Γχν ή πεξηζζφηεξνη 
ελήιηθεο ρσξίο 
εμαξηψκελα παηδηά 

0,61 0,35 1,84 -0,05 1,34 0,95 3,81 

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη 
ελήιηθεο κε έλα ή 
πεξηζζφηεξα 
εμαξηψκελα παηδηά 

1,84 0,34 6,32 1,22 2,55 3,38 12,81 

Μεληαίν δηαζέζηκν 
νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

-0,39 0,14 0,68 -0,66 0,10 0,52 0,90 

εκείσζε: Οκάδα αλαθνξάο: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: Γελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο, Σχπνο 

λνηθνθπξηνχ: Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ.  

 

Σν ηειηθφ κνληέιν, βάζεη θαη ηνλ εθηηκήζεσλ ηνπ Πίλαθα 4.4.9 ζα έρεη ηε κνξθή:  

2 3 4

2 3

logit log 1,75 0,24 0,30 0,53
1

0,61 1,84 0,39

i
i

i

p
p education education education

p

HouseholdType HouseholdType LnTDHI
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Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εξκελεία ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ζα ειεγρζεί ε θαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα.  

Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε εμήο:  

0 : 0,  - : ηνπιάρηζηνλ έλα 0i a iH i H  

Απφ ηνλ πίλαθα αλάιπζεο απφθιηζεο (Πίλαθαο 4.4.8) πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

Σν κνληέιν 0M  κφλν κε ην ζηαζεξφ φξν έρεη απφθιηζε 0 1.170,74 3.770D df  ελψ 

ην ηειηθφ κνληέιν 2M  έρεη απφθιηζε 2 1.098,99 3.764D df  

Δπνκέλσο  

0

0 2

2

L M
2 log 1.170,74 1.098,99 71,75

L M
D D  

Δπεηδή 
20
6,0.95

2

2log 71,75 12,592
L

X
L

 απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη φινη νη 

φξνη ηνπ κνληέινπ είλαη ίζνη κε κεδέλ. Γειαδή, ην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ.  

Παξαηεξείηαη, σζηφζν, φηη κεγάιν κέξνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ παξακέλεη 

αλεξκήλεπην (1.098,99). Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κέξνο ηεο απφθιηζεο πνπ παξακέλεη 

αλεξκήλεπην, πξνθαλψο απαηηείηαη ε εηζαγσγή ζην κνληέιν θαη άιισλ κεηαβιεηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, φπσο ην αθξηβέο πνζφ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, ην είδνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θ.α.  

 

4.4.2 Δξκελεία ηνπ κνληέινπ 

Ζ εξκελεία ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο: Μία 

κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο iX  θαηά κία κνλάδα, δνζέληνο φηη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηνπ 

κνληέινπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο, απμάλεη ην ινγάξηζκν ηνπ odd θαηά i  . Όηαλ ε κεηαβιεηή iX  

είλαη ςεπδνκεηαβιεηή ηφηε ε εξκελεία ηνπ ζπληειεζηή είλαη φηη ε κεηάβαζε απφ ηελ θαηάζηαζε 

0iX  ζηελ θαηάζηαζε 1iX , κε φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, απμάλεη ην ινγάξηζκν 

ηνπ odd θαηά i  κνλάδεο.  

Ωζηφζν, ε εξκελεία ελφο κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη ζπλήζσο είηε κέζσ 

ηνπ θιάζκαηνο ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ (odds ratio) δχν νκάδσλ παξαηεξήζεσλ, είηε κέζσ 

ηηο εθηηκεκέλεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί ην ελδερφκελν πνπ κειεηάηαη (ζηελ πεξίπησζή καο ην 

λνηθνθπξηφ λα θαζπζηεξήζεη ηελ απνπιεξσκή ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηνηθία). 

Ζ πνζφηεηα exp i ηνπ Πίλαθα 4.4.9 δίλεη ην ιφγν ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ (odds 

ratio) ζε ζρέζε κε ην επίπεδν αλαθνξάο θάζε παξάγνληα.  
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1. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Δμεηάδνληαο ηε κεηαβιεηή “Δπίπεδν εθπαίδεπζεο” ζπλνιηθά, παξαηεξείηαη φηη νη ιφγνη 

ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα αλαθνξάο (Γελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο) είλαη κεγαιχηεξνη ηεο κνλάδαο (1,27 θαη 1,36 αληίζηνηρα). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ν ππεχζπλνο έρεη νινθιεξψζεη είηε πξσηνβάζκηα είηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπλαληνχλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ 

ν ππεχζπλνο δελ έρεη ηειεηψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο.  

Ζ εηθφλα αληηζηξέθεηαη φηαλ ζπγθξίλνληαη λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν πνπ έρεη πηπρίν ΑΔΗ ή 

ΣΔΗ ή αθφκα θαη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ή Γηδαθηνξηθφ κε λνηθνθπξηά ηεο νκάδαο αλαθνξάο. Ο 

ιφγνο ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ είλαη 0,59. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη αλακελφκελν, θαζψο ην 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξα ακεηβφκελε εξγαζία. Ζ 

ζεηηθή απηή ζρέζε κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη εηζνδήκαηνο παξαηεξείηαη θαη ζηα 

εμεηαδφκελα δεδνκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 4.4.10. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη 

72,1% (23,6%+48,5%) ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν πνπ έρεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, έρνπλ κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ μεπεξλά ηα 2.619,67€. 

πλεπψο, ηα λνηθνθπξηά απηά εμππεξεηνχλ ζπλήζσο νκαιά ηηο ππνρξεψζεηο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο.  

Πίλαθαο 4.4.10: Καηαλνκή λνηθνθπξηψλ σο πξνο ην ζπλνιηθφ κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

  
  
  
  

Πεκπηεκφξηα κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ 
εηζνδήκαηνο 

χλνιν 
1

ν
  2

ν
  3

ν
  4

ν
  5

ν
  

818,59 1.250 1.768,40 2.619,67 8.332,35 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γελ έρεη 
νινθιεξψζεη 
θάπνην επίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

286 156 95 34 15 586 

48,8% 26,6% 16,2% 5,8% 2,6% 100,0% 

26,9% 14,7% 8,9% 3,2% 1,4% 11,0% 

Πξσηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

487 514 449 386 238 2.074 

23,5% 24,8% 21,6% 18,6% 11,5% 100,0% 

45,9% 48,4% 42,3% 36,3% 22,4% 39,0% 

Γεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

242 312 370 409 329 1.662 

14,6% 18,8% 22,3% 24,6% 19,8% 100,0% 

22,8% 29,4% 34,8% 38,5% 31,0% 31,3% 

Σξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

47 81 148 234 480 990 

4,7% 8,2% 14,9% 23,6% 48,5% 100,0% 

4,4% 7,6% 13,9% 22,0% 45,2% 18,6% 

 χλνιν 1.062 1.063 1.062 1.063 1.062 5.312 
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ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπκε εμεηάδνληαο ην Γξάθεκα 4.4.1, ζην νπνίν δίλεηαη ε 

κέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηνηθία αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηαη επίζεο φηη ε 

κέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δηακνξθψλεηαη ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ιακβάλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο 

(0,047) ζηελ θαηεγνξία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ειάρηζηε (0,019) ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

Γξάθεκα 4.4.1: Δθηηκψκελε κέζε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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2. Σύπνο λνηθνθπξηνύ 

Ο ηχπνο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαίλεηαη λα αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο ην λνηθνθπξηφ λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία. Σα “Μνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά” θαη ηα λνηθνθπξηά κε “Γχν ή 

πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά” έρνπλ γεληθά κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απφ ηα λνηθνθπξηά κε       

“Έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά” φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 4.4.2.  

Δηδηθφηεξα, ε πηζαλφηεηα κε θαλνληθήο εμππεξέηεζεο είλαη ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξε 

ζηα λνηθνθπξηά κε εμαξηψκελα παηδηά ζε ζρέζε κε ηα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά θαη ηξεηο θνξέο 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά.  

Ζ ίδηα εηθφλα πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο ιφγνπο ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ πνπ δίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.4.9. Ζ ζρεηηθή πηζαλφηεηα λα θαζπζηεξήζεη ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο λνηθνθπξηφ κε “Έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά” 

είλαη 6,32 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε ζρεηηθή πηζαλφηεηα λα θαζπζηεξήζεη έλα “Μνλνπξφζσπν 

λνηθνθπξηφ” θαη exp 1,84 0,61 3,42  θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε ζρεηηθή πηζαλφηεηα λα 

θαζπζηεξήζεη λνηθνθπξηφ κε “Γχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά”.  
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Σα λνηθνθπξηά κε εμαξηψκελα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζε πνιιαπιάζην βαζκφ ππνρξεψζεηο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο ηχπνπο λνηθνθπξηψλ, θαζψο νη ππνρξεψζεηο 

αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα παηδηά (θαηαβνιή δηδάθηξσλ θξνληηζηεξίσλ ή ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

ή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αγνξά ζρνιηθψλ εηδψλ θ.α..  

Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ζε απηή ηελ νκάδα ησλ λνηθνθπξηψλ (Έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά) έρνπλ πεξηιεθζεί θαη ηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά, 

φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην εηζφδεκα κφλν ηνπ ελφο γνλέα πξέπεη λα θαιχςεη ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο ησλ εμαξηψκελσλ παηδηψλ.  

 

Γξάθεκα 4.4.2: Δθηηκψκελε κέζε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία αλά ηχπν λνηθνθπξηνχ 
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3. Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4.4.9 βιέπνπκε φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο “Μεληαίν 

δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ θπζηθνχ ινγαξίζκνπ ηεο, πξνθαιεί 

πνιιαπιαζηαζηηθή κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά exp 0,39 0,68 . 

Απηφ θαηαδεηθλχεη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, φηη λνηθνθπξηά κε πςειφ δηαζέζηκν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα αληηκεησπίδνπλ πνιχ κηθξφηεξε δπζθνιία ζηελ απνπιεξσκή ησλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία – φπσο ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη 

πγείαο -  ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά κε πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.  

ηνλ Πίλαθα 4.4.11 δίλνληαη ηα odds ratio γηα ηα πεκπηεκφξηα ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Ωο νκάδα αλαθνξάο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην ηειεπηαίν 

πεκπηεκφξην. Ζ ζρεηηθή πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο είλαη δπφκηζε θνξέο 

κεγαιχηεξε ζηα λνηθνθπξηά κε κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα χςνπο 818,59€ ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ κε κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα 8.332,35€.  Ο ιφγνο απηφο κεηψλεηαη θαη γίλεηαη ίζνο κε 1,57 ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζπγθξίλνπκε λνηθνθπξηά κε 2.619,67€ κεληαίν εηζφδεκα κε λνηθνθπξηά κε 8.332.35€ κεληαίν 

εηζφδεκα.  
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Πίλαθαο 4.4.11: Κιάζκα ιφγνπ πηζαλνηήησλ αλά πεκπηεκφξην κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο 

Πεκπηεκφξην κεληαίνπ 
δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο 
odds ratiν 

1
ν
 818,59 2,47 

2
ν
 1.250,00 2,10 

3
ν
 1.768,40 1,83 

4
ν
 2.619,67 1,57 

5
ν
 8.332,35 1,00 

 

Απφ ηελ απεηθφληζε ηεο εθηηκψκελεο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο 

ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, ζε ζρέζε κε ην ινγάξηζκν ηνπ κεληαίνπ 

δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο (Γξάθεκα 4.4.3), θαίλεηαη φηη γηα ηα πςειά εηζνδήκαηα ε 

πηζαλφηεηα απηή θηλείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ινγάξηζκνο 

ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 6 (δειαδή ην κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

είλαη κηθξφηεξν απφ ln Income 6 ή Income exp 6 403,43€) ε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο απμάλεη ζεκαληηθά.    

Γξάθεκα 4.4.3: Δθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία σο πξνο ην ινγάξηζκν ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.  
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4.5 Μνληέιν γηα ηε δπλαηόηεηα απνπιεξσκήο δαλείνπ αγνξάο θύξηαο 

θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκώλ θνηλήο σθέιεηαο.  

ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο 

δφζεσλ δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 4.224 παξαηεξήζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ 5.973.  

Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο θαη έγθαηξεο εμφθιεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

δείγκα αλάπηπμεο δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.5.1 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 4.5.1: Πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ζην δείγκα αλάπηπμεο 

   χλνιν δείγκαηνο Γείγκα αλάπηπμεο 

    
πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζπζηέξεζε 
Δμφθιεζεο Γφζεο 
Γαλείνπ Αγνξάο Κχξηαο 
Καηνηθίαο, Δλνηθίνπ θαη 
Λνγαξηαζκψλ Κνηλήο 
Ωθέιεηαο 

Όρη 5.331 89,3% 3.771 89,3% 

Ναη 642 10,7% 453 10,7% 

χλνιν 5.973 100,0% 4.224 100,0% 

 

4.5.1 Δθηίκεζε ηνπ κνληέινπ 

 

Αξρηθά πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ην κνληέιν κφλν κε ηηο θχξηεο επηδξάζεηο (main 

effects) δειαδή:  

0 1 1logit log ...
1

i
i k k

i

p
p x x

p
 

φπνπ , 1,2,...,jx j k  είλαη νη ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη αξρηθά 

ζην κνληέιν. Σν ηειηθφ ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην κνληέιν είλαη:  

1. “Ζιηθία” (Age) 

2. “Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ππεπζχλνπ λνηθνθπξηνχ” (Education) 

3. “Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ππεπζχλνπ λνηθνθπξηνχ” (MaritalStatus) 

4. “Καηάζηαζε πγείαο ππεπζχλνπ λνηθνθπξηνχ” (HealthC) 

5. “Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο” (TenureStatus) 

6. “Σχπνο λνηθνθπξηνχ” (HouseholdType) 

7. “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη” (WorkingMembers) θαη  

8. “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” (LnTDHI) 
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Οη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ καδί κε ην ηππηθφ ζθάικα θαη ηελ ηηκή ηνπ    

t-ζηαηηζηηθνχ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5.2, ελψ ην ηεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο, κε ην p value  ηνπ ειέγρνπ, δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.5.3.  

Πίλαθαο 4.5.2: Δθηίκεζε παξακέηξσλ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ρσξίο αιιειεπηδξάζεηο.  

 

Coefficients: 

                                 Value Std, Error    t value  

               (Intercept)  4,16823390 0,63182302  6,5971542 

                       Age -0,02420005 0,00518939 -4,6633716 

     as.factor(Education)2  0,08205192 0,18567669  0,4419075 

     as.factor(Education)3 -0,32899314 0,21581778 -1,5244024 

     as.factor(Education)4 -0,88727374 0,26157028 -3,3921046 

 as.factor(MaritalStatus)2  0,41946272 0,24688925  1,6989914 

 as.factor(MaritalStatus)3  0,65639330 0,23337915  2,8125619 

        as.factor(HealthC) -0,71279575 0,16070824 -4,4353405 

   as.factor(TenureStatus) -0,85625370 0,12650854 -6,7683470 

 as.factor(HouseholdType)2  0,19705039 0,19637552  1,0034366 

 as.factor(HouseholdType)3  0,54106469 0,23086522  2,3436388 

as.factor(WorkingMembers)1  0,36927187 0,15688504  2,3537736 

as.factor(WorkingMembers)2  0,37280866 0,18716008  1,9919240 

as.factor(WorkingMembers)3  0,67175832 0,25836341  2,6000521 

                    LnTDHI -0,62925712 0,08931140 -7,0456530 

 

Null Deviance: 2.878,359 on 4.223 degrees of freedom 

Residual Deviance: 2.613,234 on 4.209 degrees of freedom 

 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.5.3., ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% φιεο νη 

κεηαβιεηέο πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθνχ 0,05p value . 

 
Πίλαθαο 4.5.3: Σεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ 

                           

                          Df LRT    Pr(Chi)  

                   <none>     

                      Age  1 22,22070 0,00000243 

     as.factor(Education)  3 28,23972 0,00000323 

 as.factor(MaritalStatus)  2  8,45153 0,01461413 

       as.factor(HealthC)  1 18,60521 0,00001608 

  as.factor(TenureStatus)  1 43,57626 0,00000000 

 as.factor(HouseholdType)  2  7,39890 0,02473713 

as.factor(WorkingMembers)  3  8,54543 0,03598686 

                   LnTDHI  1 48,35676 0,00000000 

 

 
 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε χπαξμε αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην πξνεγνχκελν βήκα. Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην κνληέιν είλαη:  

1. “Ζιηθία ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ” κε “Καηάζηαζε πγείαο ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ”  θαη  

2. “Ζιηθία ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ” κε “Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο”.  

Μεηά ηελ πξνζζήθε θαη ησλ δχν αιιειεπηδξάζεσλ ζην κνληέιν γίλεηαη εθ λένπ έιεγρνο 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε φξνπ κε ην ηεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5.4.  
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Δπεηδή, 
2

35,63939 7,815 - 0,05  WorkingMembersLRT X p value ε κεηαβιεηή “Πιήζνο 

κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη” αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ κνληέιν.  

Πίλαθαο 4.5.4: Σεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ 

                            Df     LRT   Pr(Chi)  

                     <none>     

       as.factor(Education)  3  28,57617 0,0000027 

   as.factor(MaritalStatus)  2   6,25213 0,0438903 

   as.factor(HouseholdType)  2   6,75249 0,0341756 

  as.factor(WorkingMembers)  3   5,63939 0,1305351 

                     LnTDHI  1  49,07198 0,0000000 

     Age:as.factor(HealthC)  1   6,02420 0,0141110 

Age:as.factor(TenureStatus)  1   5,45913 0,0194663 

 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ην ηειηθφ κνληέιν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο  ζα πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο επηδξάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5.6. ηνλ ίδην πίλαθα δίλνληαη νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

ηειηθνχ κνληέινπ θαζψο θαη 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ησλ παξακέηξσλ ,i j
 θαη ησλ 

: exp θαη expi jodds ratio . 

Πίλαθαο 4.5.5: Πίλαθαο αλάιπζεο απφθιηζεο ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ 1M  

 

Μεηαβιεηέο  Df 
Deviance 

Resid 
Df Resid. Dev 

ηαζεξφο φξνο   4.223 2.878,359 

Ζιηθία 1 48,25270       4.222 2.830,106 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 3 74,86291       4.219 2.755,243 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 2 16,20651       4.217 2.739,037 

Καηάζηαζε πγείαο 1 21,55501       4.216 2.717,482 

Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο    1 47,13857       4.215 2.670,343 

Σχπνο λνηθνθπξηνχ 2 5,86829       4.213 2.664,475 

Ln(Μεληαίνπ εηζνδήκαηνο) 1 42,69567       4.212 2.621,779 

Ζιηθία: Καηάζηαζε πγείαο 1 8,06285       4.211 2.613,717 

Ζιηθία: Καζεζηψο θηήζεο 
θαηνηθίαο 

1 7,48395       4.210 2.606,233 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εξκελεία ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ζα ειεγρζεί ε θαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα.  

Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε εμήο:  

0 : 0,  θαη 0 - : ηνπιάρηζηνλ έλα 0i j a i jH i j H ή  

Απφ ηνλ πίλαθα αλάιπζεο απφθιηζεο (Πίλαθαο 4.5.5) πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

Σν κνληέιν 0M , κφλν κε ην ζηαζεξφ φξν, έρεη απφθιηζε 0 2.878,359 θαη 4.223D df , ελψ ην 

ηειηθφ κνληέιν 1M  έρεη απφθιηζε 1 2.606,233 θαη 4.210D df  
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Δπνκέλσο 
0

0 1

1

L M
2 log 2.878,359 2.606,233 272,126

L M
D D  

Δπεηδή 
20

13,0.95

1

2log 272,126 22,362
L

X
L

 απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη 

φινη νη φξνη ηνπ κνληέινπ είλαη ίζνη κε κεδέλ. Γειαδή, ην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.  

Πίλαθα 4.5.6: Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ ηειηθνχ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο  

Δξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο 
Value 

i jή  

Std. 
Error 

exp

exp

i

j

ή  95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 

i jή  exp expi jή  

ηαζεξφο φξνο 5,504 0,931 245,590 3,684 7,339 39,792 1.538,521 

Ζιηθία -0,040 0,012 0,961 0,064 -0,017 0,938 0,983 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο        

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 0,022 0,187 1,022 -0,339 0,395 0,713 1,485 

Γεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

-0,420 0,216 0,657 -0,840 0,008 0,432 1,008 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -0,961 0,261 0,383 -1,476 -0,450 0,229 0,638 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε        

Έγγακνο 0,410 0,243 1,507 -0,059 0,896 0,943 2,449 

Άιιε 0,594 0,232 1,810 0,144 1,053 1,155 2,868 

Καηάζηαζε πγείαο        

Καιή -2,514 0,735 0,081 -3,961 -1,070 0,019 0,343 

Καζεζηώο θηήζεο 
θαηνηθίαο 

       

Ηδηφθηεηε ή 
παξαρσξεκέλε δσξεάλ 

0,082 0,371 1,086 -0,649 0,806 0,522 2,238 

Σύπνο λνηθνθπξηνύ        

Γχν ή πεξηζζφηεξνη 
ελήιηθεο ρσξίο 
εμαξηψκελα παηδηά 

0,228 0,194 1,256 -0,155 0,605 0,856 1,831 

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη 
ελήιηθεο κε εμαξηψκελα 
παηδηά 

0,576 0,226 1,779 0,131 1,017 1,140 2,766 

Μεληαίν δηαζέζηκν 
νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

-0,587 0,086 0,556 -0,756 -0,418 0,469 0,659 

Ζιηθία - Καηάζηαζε 
πγείαο 

       

Ζιηθία - Καιή θαηάζηαζε 
πγείαο 

0,028 0,011 1,028 0,007 0,050 1,007 1,051 

Ζιηθία - Καζεζηώο 
θηήζεο θαηνηθίαο 

       

Ζιηθία - Ηδηφθηεηε ή 
παξαρσξεκέλε δσξεάλ 

-0,020 0,007 0,980 -0,034 -0,006 0,967 0,994 

εκείσζε: Οκάδα αλαθνξάο: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: Γελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο, 
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο, Καηάζηαζε πγείαο: Καθή, Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο: Δλνηθηαζκέλε, Σχπνο 
λνηθνθπξηνχ: Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ. 
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Σν ηειηθφ κνληέιν, βάζεη θαη ηνλ εθηηκήζεσλ ηνπ Πίλαθα 4.5.6 ζα έρεη ηε κνξθή:  

2 3 4

2 3

2 3

logit log 5,504 0,04 0,022 - 0,42 - 0,961
1-

0,41 0,594 - 2,514

0,082 0,228 0,576

- 0,587

i
i

i

p
p Age education education education

p

MaritalStatus MaritalStatus HealthC

TenureStatus HouseholdType HouseholdType

0,028 : - 0,02 :LnTDHI Age HealthC Age TenureStatus

 

 

4.5.2 Δξκελεία ηνπ κνληέινπ 

Ζ εξκελεία ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο 

δφζεσλ δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο ζα γίλεη 

κέζσ ησλ εθηηκεκέλσλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ, ηνπ θιάζκαηνο ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ 

(odds ratio) θαη ησλ εθηηκψκελσλ πηζαλνηήησλ θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο.  

1. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαίλεηαη λα ακβιχλεη ηηο 

δπζθνιίεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, ελνηθίνπ θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο. Δμεηάδνληαο ηα odds ratio πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5.6 θαη ηα 

νπνία έρνπλ ππνινγηζηεί ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα αλαθνξάο (Γελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο) παξαηεξείηαη φηη ηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν πνπ δελ πήγε θαζφινπ 

ζρνιείν ή δελ έρεη ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ, θαζψο θαη ηα λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ν ππεχζπλνο έρεη 

νινθιεξψζεη κφλν πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αληηκεησπίδνπλ πεξίπνπ ηνλ ίδην βαζκφ 

δπζθνιίαο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 
2 0

1,022Odds Ratio . Μάιηζηα 

επεηδή ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (Γ.Δ.) πνπ έρεη ππνινγηζηεί γηα ην παξαπάλσ odds ratio 

0,713 , 1,485  πεξηιακβάλεη ηε κνλάδα, πξνθχπηεη φηη απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Οξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξνθχπηεη θαη ε ζρεηηθή πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν πνπ έρεη νινθιεξψζεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε 

ηα λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ν ππεχζπλνο δελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην 1 % . .a γηα ην 
3 0

0,657OddsRatio είλαη 0,432, 1,008 . Απηφ θαίλεηαη 

λα ζπλάδεη θαη κε ην γεγνλφο φηη νη κέζεο πηζαλφηεηεο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηνηθία γηα ηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο 

“Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ” είλαη πνιχ θνληά. (Γξάθεκα 4.5.1) 

Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ν ππεχζπλνο είλαη απφθνηηνο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε ζρεηηθή πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δηακνξθψλεηαη 

πεξίπνπ ζην 1
3  ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ν 

ππεχζπλνο δελ έρεη νινθιεξψζεη θαλέλα επίπεδν εθπαίδεπζεο 
4 0

0,383OddsRatio .            
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Ζ έληνλε απηή δηαθνξνπνίεζε απεηθνλίδεηαη θαη ζην Γξάθεκα 4.5.1 κε ηηο αληίζηνηρεο κέζεο 

εθηηκψκελεο πηζαλφηεηεο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο λα δηακνξθψλνληαη ζε  0
0,10p  θαη 

4
0,05p .  

Τπνινγίδνληαο ην ιφγν ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ ηεο θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο γηα 

ηελ θαηεγνξία Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πξνθχπηνπλ αληίζηνηρα:  

4 2
exp 0,961 0,022 0,374OddsRatio  θαη 

4 3
exp 0,961 0,420 0,582OddsRatio . 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ζρεηηθή πηζαλφηεηα αληηκεηψπηζεο δπζθνιίαο ζηελ 

απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ απφ λνηθνθπξηφ κε ππεχζπλν πηπρηνχρν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλφηεηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν δεπηεξνβάζκηαο, πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή κε ππεχζπλν πνπ δελ 

έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο.  

 

Γξάθεκα 4.5.1: Μέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεσλ δαλείνπ αγνξάο 

θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ππεπζχλνπ 
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Οη ιφγνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηε ζρέζε απηή κεηαμχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ππεπζχλνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

είλαη:  

1. Τςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πςειφηεξα ακεηβφκελε 

εξγαζία θαη  

2. Άηνκα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνπο 

φξνπο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη ησλ ελνηθηαζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, λα αλαδεηνχλ 

θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λέα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηξάπεδεο, φπσο ε κεηαθνξά ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κε επλντθφηεξνπο φξνπο 

απνπιεξσκήο (π.ρ. ζε επηηφθην euribor ή ζε μέλν λφκηζκα).  
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2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ λα 

εμππεξεηήζνπλ θαλνληθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ 

ηνπ λνηθνθπξηνχ, εάλ δειαδή είλαη άγακνο (νκάδα αλαθνξάο), έγγακνο ή ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή 

ζε δηάζηαζε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.5.6 πξνθχπηεη φηη ηα λνηθνθπξηά ζηα 

νπνία ν ππεχζπλνο είλαη είηε ρήξνο/α είηε δηαδεπγκέλνο/ε, είηε ζε δηάζηαζε, ζπλαληνχλ 

κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηνηθία ζε 

ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά φπνπ ν ππεχζπλνο είλαη είηε άγακνο 
3 0

1,810OddsRatio ,είηε 

έγγακνο 
3 2

exp 0,594 0,410 1,202OddsRatio .  

Ζ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ επηθέξεη ν ζάλαηνο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ 

ππεπζχλνπ, ή ν ρσξηζκφο δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα ελφο λνηθνθπξηνχ λα 

απνπιεξψζεη έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο έλαο απφ ηνπο ζπληξφθνπο/ δεπγάξη, πξέπεη 

πιένλ λα θαιχςεη ην ίδην πιήζνο θαη κέγεζνο ππνρξεψζεσλ πνπ αληηκεηψπηδε παιαηφηεξα απφ 

θνηλνχ κε ην/ηε ζχληξνθφ ηεο/ηνπ.  

Ζ δπζθνιία ζηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ελνηθίνπ θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λνηθνθπξηά ζηα νπνία ν ππεχζπλνο είλαη 

ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή ζε δηάζηαζε, θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 4.5.2, αθνχ ε κέζε εθηηκψκελε 

πηζαλφηεηα  πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε κέγηζηε 0,117
Ά

p .   

Γξάθεκα 4.5.2: Μέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεσλ δαλείνπ αγνξάο 

θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

ππεπζχλνπ ηνπ  λνηθνθπξηνχ 
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3. Σύπνο λνηθνθπξηνύ 

 

Καη’ αλαινγία κε ηελ θαηεγνξία ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, ηα 

λνηθνθπξηά κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά, αληηκεησπίδνπλ 

κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη ζηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ελνηθίνπ θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, ζε ζρέζε ηφζν κε ηα “Μνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά” 
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3 0
1,779OddsRatio  φζν θαη κε ηα λνηθνθπξηά κε “Γχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο 

εμαξηψκελα παηδηά” 
3 2

exp 0,576 0,228 1,416OddsRatio . 

Σα λνηθνθπξηά κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά, είλαη θαηά βάζεη 

πνιπκειή. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 4.5.7 ζε πνζνζηφ 66,6% (46,5%+20,1%) ηα 

λνηθνθπξηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ ηέζζεξα ή πεξηζζφηεξα κέιε, φηαλ ηα λνηθνθπξηά κε 

δχν ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά απνηεινχληαη απφ δχν κέιε ζε 

πνζνζηφ 66,1%. Δπνκέλσο, νη ππνρξεψζεηο πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ είλαη θαη 

πεξηζζφηεξεο θαη κεγαιχηεξνπ χςνπο. Ζ εμαζθάιηζε κηαο άλεηεο γηα ην λνηθνθπξηφ ζηέγεο, 

απαηηεί ηε ιήςε κεγαιχηεξνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ή ηελ θαηαβνιή κεγαιχηεξνπ ελνηθίνπ.  

Πίλαθαο 4.5.7: Καηαλνκή ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηχπν λνηθνθπξηνχ θαη πιήζνο κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

    Σχπνο Ννηθνθπξηνχ   

    

Μνλνπξφζσπα 
λνηθνθπξηά 

Γχν ή 
πεξηζζφηεξνη 

ελήιηθεο ρσξίο 
εμαξηψκελα 

παηδηά 

Έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη 
ελήιηθεο κε 
εμαξηψκελα 

παηδηά 

χλνιν 

Πιήζνο 
κειψλ 

λνηθνθπξηνχ 

1 
960 0 0 961 

100 0 0 22,8% 

2 
0 1.263 47 1.309 

0 66,1% 3,5% 31,0% 

3 
0 427 405 832 

0 22,3% 29,9% 19,7% 

4 
0 187 629 816 

0 9,8% 46,5% 19,3% 

>5 
0 34 272 306 

0 1,8% 20,1% 7,2% 

χλνιν 960 1.911 1.353 4.224 

 

Γξάθεκα 4.5.3: Μέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεσλ δαλείνπ αγνξάο 

θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαηά ηχπν λνηθνθπξηνχ 
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Απφ ην Γξάθεκα 4.5.3, πξνθχπηεη φηη ε κέζε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο 

ησλ δφζεσλ δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά, δηακνξθψλεηαη ζε 0,14 

θαη είλαη ε πςειφηεξε. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά, ε πηζαλφηεηα απηή ειαρηζηνπνηείηαη θαη είλαη ίζε κε 0,08. 

Ννηθνθπξηά κε ειηθησκέλα κέιε ζπλζέηνπλ θπξίσο ηελ θαηεγνξία ησλ λνηθνθπξηψλ κε “Γχν 

ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά”. Σα λνηθνθπξηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 

αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξε δπζθνιία ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο:  

1. Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα ιακβάλνληαη θπξίσο ζε λεφηεξεο ειηθίεο, επνκέλσο λνηθνθπξηά κε 

ειηθησκέλα άηνκα ηείλνπλ λα έρνπλ κηθξφ ή θαη θαζφινπ ππφινηπν ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ,  

2. ηα λνηθνθπξηά απηά, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, έρνπλ θαηαθέξεη λα απνηακηεχζνπλ θάπνην 

ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν έρνπλ βγάιεη θαηά ηελ παξαγσγηθή ηνπο ειηθία θαη  

3. ν ηξφπνο δσήο ησλ κειψλ απηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, σο απνηέιεζκα θαη ηεο ειηθίαο ηνπο είλαη 

πην ζπληεξεηηθφο. Δπνκέλσο νη δαπάλεο ηνπο είλαη πην πεξηνξηζκέλεο θαη ην εηζφδεκα πνπ 

παξακέλεη δηαζέζηκν γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη πςειφ.   

 

4. Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

Ζ ζρέζε κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο κε ηελ πηζαλφηεηα 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία είλαη, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, αξλεηηθή 0,587 . Ζ ζρέζε απηή πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% , θαζψο ην 1 %,a  Γ.Δ. γηα ην ζπληειεζηή 0,756 , 0,418  

δελ πεξηιακβάλεη ην κεδέλ (Πίλαθαο 4.5.6).  

πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο θαηά κία κνλάδα, κεηαβάιεη ηελ εθηηκψκελε ζρεηηθή πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο 

εμφθιεζεο θαηά exp 0,587 0,556 .  

Γξάθεκα 4.5.4: Δθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο 

θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο σο πξνο ην ινγάξηζκν ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. 

Ln(Μηνι αί ο δι αθέζι μο οι κογενει ακό ει ζόδημα)
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Ζ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο αιιειεπίδξαζεο, πνπ θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ κνληέιν, είλαη επθνιφηεξν λα πξνθχςεη κέζσλ ησλ γξαθεκάησλ 

ηεο εθηηκψκελεο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηνηθία σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αιιειεπηδξνχλ.  

5. Αιιειεπίδξαζε ειηθίαο κε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.5.6, παξαηεξείηαη φηη ε αιιειεπίδξαζε 

“Ζιηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ” κε ηελ “Καηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ” είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζψο ην 1 %a  Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζην OddsRatio  

ηεο αιιειεπίδξαζεο 1,007 , 1,051  δελ πεξηιακβάλεη ηε κνλάδα.   

Γξάθεκα 4.5.5: Δθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο 

θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο σο πξνο ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

θαη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 
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ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαο ην Γξάθεκα 4.5.5, ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε εθηηκψκελε 

πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο σο πξνο ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

Ζ εμέιημε ηεο πηζαλφηεηαο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη φηαλ ε πγεία 

ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο “Καθή” (0) θαη είλαη λεαξήο ειηθίαο, ηφηε ε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο 

εμφθιεζεο ηείλεη λα δηακνξθψλεηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. Όζν ε ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ 

απμάλεη ε πηζαλφηεηα θαηαγξάθεη κηα θαζαξά πησηηθή πνξεία.  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ λνηθνθπξηψλ κε λεαξά κέιε (θαη πηζαλψο 

εμαξηψκελα παηδηά) κε ηελ θαθή θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, δπζρεξαίλεη 

ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ λνηθνθπξηνχ λα εμππεξεηήζεη έγθαηξα ηηο δφζεηο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, ηνπ ελνηθίνπ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο.  

Αληίζεηα φηαλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ ραξαθηεξίδεηαη 

“Καιή” (1), ε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δηακνξθψλεηαη ζε πνιχ ρακειφηεξα 

επίπεδα ζε φιν ην θάζκα ησλ ειηθηψλ. Απφ ην γξάθεκα πξνθχπηεη φηη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε πνξεία ηεο πηζαλφηεηαο είλαη ειαθξψο πησηηθή θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ 

ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο 

δηακνξθψλεηαη ζε ζρεηηθά πςειφηεξα επίπεδα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην κεγαιχηεξν πιήζνο 

θαη χςνο ππνρξεψζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ λνηθνθπξηά κε κέιε λεαξήο ειηθίαο θαη ζηελ 

έιιεηςε απνηακίεπζεο.  

 

6. Αιιειεπίδξαζε ειηθίαο ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ κε θαζεζηώο θηήζεο θαηνηθίαο 

Ο επφκελνο φξνο αιιειεπίδξαζεο πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη ην θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο. Ο ιφγνο ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αιιειεπίδξαζε είλαη ίζνο κε 0,980OddsRatio , ελψ ην 1 % . .a   

. . 5%  πνπ έρεη ππνινγηζηεί είλαη 0,967 , 0,994 . Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ν φξνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (Πίλαθαο 4.5.6).  

Απφ ην Γξάθεκα 4.5.6 παξαηεξείηαη φηη ηα λνηθνθπξηά κε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία έρνπλ 

ζηαζεξά πςειφηεξε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία ζπγθξηηηθά κε ηα λνηθνθπξηά κε ηδηφθηεηε θαηνηθία, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία είλαη ελνηθηαζκέλε ε πηζαλφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή, ελψ 

φηαλ είλαη ηδηφθηεηε ε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ 

ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σν πνζφ ηνπ ελνηθίνπ πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη έλα λνηθνθπξηφ 

απνηειεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα απηφ. Σν πνζφ ηνπ ελνηθίνπ κάιηζηα ηείλεη λα 

απμάλεη (κέζσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο κηζζσκάησλ) κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.  

Αληίζεηα ηα λνηθνθπξηά κε ηδηφθηεηε θαηνηθία, απφ ηα νπνία κφιηο 12,0% (Πίλαθαο 4.5.8) 

έρνπλ ζηεγαζηηθφ δάλεην, εμνηθνλνκνχλ ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηε κε θαηαβνιή 

ελνηθίνπ.  Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνηθνθπξηφ έρεη ιάβεη ζηεγαζηηθφ δάλεην, ε 

ζρέζε δφζεο δαλείνπ πξνο εηζφδεκα είλαη πησηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δφζε ηνπ δαλείνπ 
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είλαη ζπλήζσο ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ (κε εμαίξεζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ αθνξνχλ ζε δάλεηα κε θπκαηλφκελα επηηφθηα), ελψ 

ηα εηζνδήκαηα ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά θχξην ιφγν απμάλνπλ. 

Γξάθεκα 4.5.6: Δθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεο δαλείνπ αγνξάο θχξηαο 

θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο σο πξνο ηελ ειηθία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

θαη ην θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 
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Πίλαθαο 4.5.8: Καηαλνκή ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαηά θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 

    

Λήςε ζηεγαζηηθνχ 
δαλείνπ χλνιν 

    Ναη Όρη 

Καζεζηψο 
θηήζεο 

θαηνηθίαο 

Δλνηθηαζκέλε 

10 745 755 

1,3% 98,7% 100% 

2,4% 19,6% 17,9% 

Ηδηφθηεηε ε 
παξαρσξεκέλε 

δσξεάλ 

415 3.054 3.469 

12,0% 88,0% 100% 

97,6% 80,4% 82,1% 

χλνιν 
425 3.799 4.224 

10,1% 89,9% 100% 
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 4.6 Μνληέιν γηα ηε δπλαηόηεηα απνπιεξσκήο δόζεσλ πηζησηηθώλ 

θαξηώλ ή θαηαλαισηηθώλ δαλείσλ ή αγνξώλ κε δόζεηο. 

 

ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε 

απνπιεξσκήο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ή δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ 

ή αγνξέο κε δφζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 1.327 παξαηεξήζεηο σο δείγκα αλάπηπμεο, απφ ην 

ζχλνιν ησλ 1.883. 

Σα πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο θαη έγθαηξεο εμφθιεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

δείγκα αλάπηπμεο δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.6.1 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 4.6.1: Πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο, αγνξά απη/ηνπ, ή αγνξέο κε δφζεηο, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ζην δείγκα αλάπηπμεο.  

   χλνιν δείγκαηνο Γείγκα αλάπηπμεο 

    
πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζπζηέξεζε Δμφθιεζεο 
Γφζεσλ Πηζησηηθψλ 
Καξηψλ, Γαλείνπ γηα 
Οηθνζθεπή, Γηαθνπέο, 
Αγνξά Απη/ηνπ ή Αγνξέο 
κε Γφζεηο 

Όρη 1.259 66,9% 884 66,6% 

Ναη 624 33,1% 443 33,4% 

χλνιν 1.883 100,0% 1.327 100,0% 

 

4.6.1 Δθηίκεζε ηνπ κνληέινπ 

Αλαινγηθά κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ, αξρηθά πξνζαξκφζηεθε 

ζηα δεδνκέλα ην κνληέιν κφλν κε ηηο θχξηεο επηδξάζεηο (main effects) δειαδή:  

0 1 1logit log ...
1

i
i k k

i

p
p x x

p
 

φπνπ , 1,2,...,jx j k  είλαη νη ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη αξρηθά 

ζην κνληέιν. ηνλ Πίλαθα 4.6.2 δίλνληαη νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ καδί κε ην 

ηππηθφ ζθάικα θαη ηελ ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο t . 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.6.2 πξνθχπηεη φηη ζην κνληέιν έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί επηά απφ ηηο 

δψδεθα κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. “Δπίπεδν εθπαίδεπζεο” (Education)  

2. “Καηάζηαζε πγείαο” (HealthC) 

3. “Σφπνο δηακνλήο” (Region) 

4. “Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο” (Tenure Status) 

5. "Σχπνο λνηθνθπξηνχ” (Household Type) 

6. “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη” (Working Members) θαη  

7. “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” (LnTDHI) 
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Πίλαθαο 4.6.2: Δθηίκεζε κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κφλν κε θχξηεο επηδξάζεηο 

Coefficients: 

                                  Value Std. Error      t value  

               (Intercept)  11,17654391  1,0183216  10,97545598 

     as.factor(Education)2   0,10535820  0,3202385   0,32899919 

     as.factor(Education)3  -0,19069865  0,3267310  -0,58365636 

     as.factor(Education)4  -0,44717593  0,3565578  -1,25414699 

        as.factor(HealthC)  -0,66478261  0,2452498  -2,71063470 

         as.factor(Region)  -0,20206121  0,1308191  -1,54458481 

   as.factor(TenureStatus)  -0,37834194  0,1641899  -2,30429497 

 as.factor(HouseholdType)2  -0,43535617  0,2348856  -1,85348150 

 as.factor(HouseholdType)3  -0,11831681  0,2335983  -0,50649684 

as.factor(WorkingMembers)1   0,01839979  0,1974579   0,09318332 

as.factor(WorkingMembers)2   0,44440210  0,2164603   2,05304228 

as.factor(WorkingMembers)3   0,57883093  0,2944111   1,96606347 

                    LnTDHI  -1,44411012  0,1413067 -10,21968268 

 

 

Null Deviance: 1.690,231 on 1.326 degrees of freedom 

Residual Deviance: 1.459,988 on 1.314 degrees of freedom 

 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ έμη κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην κνληέιν 

δηεμάγεηαη ην ηεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ γηα θάζε κία απφ απηέο. Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη 

είλαη:  

0 : 0, : 0i a iH H  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ καδί κε ην p value  ηνπ ειέγρνπ 

δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.6.3 πνπ αθνινπζεί:  

Πίλαθαο 4.6.3: Σεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ 

                          Df    LRT   Pr(Chi)  

                   <none>                      

     as.factor(Education)  3   8,3045 0,0401210 

       as.factor(HealthC)  1   7,3043 0,0068789 

        as.factor(Region)  1   2,3827 0,1226857 

  as.factor(TenureStatus)  1   5,2483 0,0219678 

 as.factor(HouseholdType)  2   6,2061 0,0449129 

as.factor(WorkingMembers)  3   9,7933 0,0204074 

                   LnTDHI  1 127,5712 0,0000000 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζηε κεηαβιεηή Region (Σφπνο δηακνλήο) αληηζηνηρεί 

p value  (παξαηεξνχκελν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) ίζν κε 0,1226857p . Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10% δε κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε.  

πκπεξαίλνπκε επνκέλσο φηη ε κεηαβιεηή “Σφπνο δηακνλήο” (Region) δελ επεξεάδεη ηελ 

θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ 

κε δφζεηο απφ ηα λνηθνθπξηά θαη αθαηξείηαη απφ ην κνληέιν.  

Αληίζεηα, ην p value  πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη 0,05p . 

πλεπψο, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη παξακέλνπλ ζην κνληέιν.  

Κάλνληαο ζηε ζπλέρεηα εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ κφλν κε ηηο κεηαβιεηέο, πνπ ζηνλ 

παξαπάλσ έιεγρν θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ιακβάλνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 4.6.4.  
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Πίλαθαο 4.6.4: Δθηίκεζε κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ρσξίο αιιειεπηδξάζεηο 

Coefficients: 

                                  Value Std. Error     t value  

               (Intercept)  11,06579025  1,0127673  10,9262915 

     as.factor(Education)2   0,11302757  0,3208221   0,3523060 

     as.factor(Education)3  -0,22589924  0,3265593  -0,6917556 

     as.factor(Education)4  -0,47768835  0,3567044  -1,3391715 

        as.factor(HealthC)  -0,66296483  0,2449318  -2,7067320 

   as.factor(TenureStatus)  -0,38772260  0,1637921  -2,3671633 

 as.factor(HouseholdType)2  -0,42312890  0,2346634  -1,8031315 

 as.factor(HouseholdType)3  -0,10676043  0,2332965  -0,4576170 

as.factor(WorkingMembers)1   0,02879942  0,1974901   0,1458271 

as.factor(WorkingMembers)2   0,45948702  0,2162189   2,1251007 

as.factor(WorkingMembers)3   0,59496950  0,2947091   2,0188366 

                    LnTDHI  -1,44401184  0,1409450 -10,2452187 

 

Null Deviance: 1.690.231 on 1.326 degrees of freedom 

Residual Deviance: 1.462.37 on 1.315 degrees of freedom 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε χπαξμε αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην πξνεγνχκελν βήκα:  

Σν κνληέιν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζα εμεηαζηεί έρεη ηε κνξθή:  

0 1 1 6 6 1 1 2 2 1 3 15 5 6logit log ... ... ,
1

i
i

i

p
p x x x x x x x x

p
 

Δθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία Stepwise ζην S-plus νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ηειηθά εηζάγνληαη ζην 

κνληέιν είλαη νη εμήο:  

1. “Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο” (Tenure Status) κε “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ 

εξγάδνληαη” (Working Members) θαη 

2. “Σχπνο λνηθνθπξηνχ” (Household Type) κε “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” 

(LnTDHI). 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ ηειηθά ζην 

κνληέιν δηελεξγείηαη ν παξαθάησ έιεγρνο:  

0 : 0, : 0j a jH H  

φπνπ , 1,2j j  νη ζπληειεζηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κνληέινπ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.6.5 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

1. Σν παξαηεξνχκελν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αιιειεπίδξαζε 

“Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο” (Tenure Status) κε  “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ 

εξγάδνληαη” (Working Members) είλαη ίζν κε 0,0312<0,05.p  Δπνκέλσο απνξξίπηνπκε 

ηε κεδεληθή ππφζεζε 0 1: 0H . Δπνκέλσο ππάξρεη ηζρπξφηαηε ζηαηηζηηθή έλδεημε φηη 

ε παξαπάλσ αιιειεπίδξαζε επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο,  

2. Σν p value  πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αιιειεπίδξαζε “Σχπνο λνηθνθπξηνχ” (Household 

Type)  κε “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” (LnTDHI) είλαη ίζν κε 0,0079p . 
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πλεπψο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε κεδεληθή ππφζεζε 0 2: 0H απνξξίπηεηαη, 

δειαδή ε παξαπάλσ αιιειεπίδξαζε επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ 

δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο.  

Πίλαθαο 4.6.5: Σεζη ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ 

                                                  Df    LRT     Pr(Chi) 

                                           <none>              

                             as.factor(Education)  3  10,84430 0,01259829 

                               as.factor(HealthC)  1   7,76069 0,00533955 

as.factor(TenureStatus):as.factor(WorkingMembers)  3   8,85670 0,03125814 

                  as.factor(HouseholdType):LnTDHI  2   9,68084 0,00790372 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ηειηθφ κνληέιν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

παξαθάησ κεηαβιεηέο θαη αιιειεπηδξάζεηο απηψλ:  

1. “Δπίπεδν εθπαίδεπζεο” (Education)  

2. “Καηάζηαζε πγείαο” (HealthC) 

3. “Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο” (Tenure Status) 

4. "Σχπνο λνηθνθπξηνχ” (Household Type) 

5. “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη” (Working Members) θαη  

6. “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” (LnTDHI) 

7. “Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο” (Tenure Status) κε “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ 

εξγάδνληαη” (Working Members) θαη 

8. “Σχπνο λνηθνθπξηνχ” (Household Type) κε “Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα” 

(LnTDHI). 

 

Οη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ,i j  ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ κε ηα ηππηθά ζθάικαηα απηψλ 

θαζψο θαη 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ πνζνηήησλ exp i θαη 

exp j  δίλνληαη ζηελ Πίλαθα 4.6.6. 

Σν ηειηθφ κνληέιν, βάζεη θαη ηνλ εθηηκήζεσλ ηνπ Πίλαθα 4.6.6 ζα έρεη ηε κνξθή:  

2 3 4

2 3

1 2 3

logit log 21,83 0,14 - 0,21 - 0,48
1-

0,69 0,28

12,69 11,26

0,21 0,35 2,3

-3,01

i
i

i

p
p education education education

p

HealthC TenureStatus

HouseholdType HouseholdType

WorkingMemb WorkingMemb WorkingMemb

Ln

1 2

3

2 3

0,13 : 0,17 :

1,99 :

1,75 : 1,60

TDHI

TenureS WorkingMemb TenureS WorkingMemb

TenureStatus WorkingMemb

HouseholdType LnTDHI HouseholdType LnTDHI
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Πίλαθα 4.6.6: Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ ηειηθνχ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο  

Δξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο 

Value 

,i j
 

Std. 
Error 

exp ή

exp

i

j

 

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 

,i j
 exp ή expi j

 

ηαζεξφο φξνο 21,83 4,17 3,0,E+09 14,27 30,79 1,6,E+06 2,36E+13 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο        

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 0,14 0,33 1,15 -0,49 0,79 0,61 2,208 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε -0,21 0,33 0,81 -0,86 0,45 0,42 1,569 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -0,48 0,36 0,62 -1,19 0,24 0,31 1,272 

Καηάζηαζε πγείαο        

Καιή -0,69 0,25 0,50 -1,18 -0,21 0,308 0,813 

Καζεζηώο θηήζεο θαηνηθίαο        

Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε 
δσξεάλ 

-0,28 0,44 0,76 -1,14 0,59 0,319 1,806 

Σύπνο λνηθνθπξηνύ        

Γχν ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο 
ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά 

-12,69 4,39 0,00 -22,00 -4,64 2,79E-10 0,010 

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο 
κε εμαξηψκελα παηδηά 

-11,26 4,40 0,00 -20,59 -3,18 1,15E-09 0,041 

Πιήζνο κειώλ λνηθνθπξηνύ 
πνπ εξγάδνληαη 

       

Έλα  0,21 0,46 1,23 -0,68 1,12 0,506 3,051 

Γχν   0,35 0,49 1,41 -0,61 1,31 0,546 3,705 

Σξία ή πεξηζζφηεξα 2,30 0,77 9,99 0,82 3,90 2,264 49,170 

Μεληαίν δηαζέζηκν 
νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

-3,01 0,60 0,05 -4,30 -1,92 0,014 0,146 

Καζεζηώο θηήζεο θαηνηθίαο: 
Πιήζνο κειώλ λνηθνθπξηνύ 
πνπ εξγάδνληαη 

       

Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε 
δσξεάλ: Έλα εξγαδφκελν 
κέινο 

-0,13 0,50 0,88 -1,12 0,85 0,326 2,335 

Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε 
δσξεάλ: Γχν εξγαδφκελα κέιε 

0,17 0,52 1,18 -0,86 1,19 0,424 3,291 

Ηδηφθηεηε ή παξαρσξεκέλε 
δσξεάλ: Σξία ή πεξηζζφηεξα 
εξγαδφκελα κέιε 

-1,99 0,82 0,14 -3,65 -0,41 0,026 0,661 

Σύπνο λνηθνθπξηνύ: Μεληαίν 
δηαζέζηκν νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα 

       

Γχν ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο 
ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά: 
Μεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα 

1,75 0,63 5,78 0,61 3,08 1,832 21,821 

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο 
κε εμαξηψκελα παηδηά: Μεληαίν 
δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα 

1,60 0,63 4,96 0,45 2,93 1,571 18,765 

εκείσζε: Οκάδα αλαθνξάο: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: Γελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο, 
Καηάζηαζε πγείαο: Καθή, Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο: Δλνηθηαζκέλε, Σχπνο λνηθνθπξηνχ: Μνλνπξφζσπν 
λνηθνθπξηφ, Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη: Καλέλα 
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Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εξκελεία ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ζα ειεγρζεί ε θαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε εμήο:  

0 : 0,  θαη 0 - : ηνπιάρηζηνλ έλα 0i j a i jH i j H ή  

Πίλαθαο 4.6.7: Πίλαθαο αλάιπζεο απφθιηζεο ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ 1M  

 

Μεηαβιεηέο  Df 
Deviance 

Resid 
Df Resid. Dev 

ηαζεξφο φξνο    1.326 1.690,231 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 3 45,9162  1.323 1.644,315 

Καηάζηαζε πγείαο 1 9,6663  1.322 1.634,649 

Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο 1 16,4498  1.321 1.618,199 

Σχπνο λνηθνθπξηνχ 2 23,8573  1.319 1.594,342 

Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ 
πνπ εξγάδνληαη 

3 3,7548  1.316 1.590,587 

Μεληαίν δηαζέζηκν 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

1 28,2165  1.315 1.462,37 

Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο: 
Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ 
πνπ εξγάδνληαη 

3 9,2427  1.312 1.453,128 

Σχπνο λνηθνθπξηνχ: Μεληαίν 
δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα 

2 9,6808  1.310 1.443,447 

 

Απφ ηνλ πίλαθα αλάιπζεο απφθιηζεο (Πίλαθαο 4.6.7) πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

Σν κνληέιν 0M , κφλν κε ην ζηαζεξφ φξν, έρεη απφθιηζε 0 1.690,231 1.326D df  ελψ ην 

ηειηθφ κνληέιν 1M  έρεη απφθιηζε 1 1.443,447 1.310D df  

Δπνκέλσο 
0

0 1

1

L M
2 log 1.690,231 1.443,447 246,784

L M
D D  

Δπεηδή 
20

16,0.95

1

2log 246,784 26,296
L

X
L

 απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη φινη νη 

φξνη ηνπ κνληέινπ είλαη ίζνη κε κεδέλ. Γειαδή, ην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθφ.  
 

Απφ ηε ζηήιε “Deviance Residual” ηνπ Πίλαθα 4.6.7, ε νπνία δίλεη ηε κεηαβνιή ζηελ 

απφθιηζε ηνπ κνληέινπ κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο θάζε κεηαβιεηήο κπνξνχκε επίζεο λα ειέγμνπκε 

εάλ κηα κεηαβιεηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Ζ κεηαβνιή ζηελ απφθιηζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηαβιεηή “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ 

πνπ εξγάδνληαη” (WorkingMembers) είλαη ίζε κε 3,7548 . Με 3 β.ε., ε θξίζηκε ηηκή ηεο 

θαηαλνκήο 
2X ,είλαη 7,815  γηα . . 5%  πλεπψο, ε κεηαβιεηή “Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ 

πνπ εξγάδνληαη” δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Δμεηάδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ “Καζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο” κε 

“Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη” πξνθχπηεη φηη ε κεηαβνιή ζηελ απφθιηζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηή είλαη: 9,2427.  Δπεηδή, 
2

3 7,815X γηα . . 5%  πξνθχπηεη φηη ε 

αιιειεπίδξαζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  
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Δπεηδή ην κνληέιν πνπ εμεηάδεηαη είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλν, ζα πξέπεη θάζε φξνο 

αιιειεπίδξαζεο λα ππάξρεη ζην κνληέιν θαη σο θχξηα επίδξαζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε κεηαβιεηή 

“Πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη” δε δηαγξάθεηαη απφ ην κνληέιν αλ θαη δελ 

πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 

4.6.2 Δξκελεία ηνπ κνληέινπ 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιπζεί ην κνληέιν γηα ηελ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο δφζεσλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά απηνθηλήηνπ ή αγνξέο κε δφζεηο.   

1. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη 

αγνξψλ κε δφζεηο. Δμεηάδνληαο ην ιφγν ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ ηνπ θάζε επηπέδνπ  

εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ, σο πξνο ηελ νκάδα αλαθνξάο (δελ έρεη 

νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο), πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.6.6, παξαηεξείηαη φηη ν 

ιφγνο απηφο κεηψλεηαη φζν πεξλάκε ζε πςειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε φηη ε ζρεηηθή πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα ηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν πνπ έρεη ηειεηψζεη δεκνηηθφ 

ή γπκλάζην είλαη 1,15 θνξέο κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ 

κε ππεχζπλν πνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ο ιφγνο απηφο παίξλεη 

ηελ ηηκή
3 0 0,81OddsRatio ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθξίλεηαη ην 3ν επίπεδν εθπαίδεπζεο 

(Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) κε ηελ νκάδα αλαθνξάο θαη ηελ ηηκή 
4 0 0,62OddsRatio  φηαλ 

ζπγθξίλεηαη ην 4ν επίπεδν εθπαίδεπζεο (Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) κε ηελ νκάδα αλαθνξάο.  

 

Γξάθεκα 4.6.1: Μέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ 

ηνπ λνηθνθπξηνχ 

0,20

0,32

0,42
0,48

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Γελ έρεη

νινθιεξψζεη

θάπνην επ ίπεδν

ζπνπδψλ

Πξσηνβάζκηα

εθπαίδεπζε

Γεπηεξνβάζκηα

εθπαίδεπζε

Σξηηνβάζκηα

εθπαίδεπζε

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο

Μ
έζ

ε
 ε

θ
ηη
κ
ψ

κ
ελ

ε
 

π
ηζ

α
λ
φ
ηε

ηα

 



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ   - 109 - 

Ζ ίδηα εηθφλα πξνθχπηεη θαη απφ ην Γξάθεκα 4.6.1, ζην νπνίν δίλεηαη ε κέζε εθηηκψκελε 

πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Παξαηεξείηαη, φηη ε πηζαλφηεηα απηή είλαη ίζε κε 0,48  ζηα λνηθνθπξηά κε 

ππεχζπλν πνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο, κεηψλεηαη ζε 0,42 θαη 0,32 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα θαη ειαρηζηνπνηείηαη 0,20p  φηαλ ν ππεχζπλνο ηνπ λνηθνθπξηνχ έρεη 

πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ.   

Ζ αξλεηηθή απηή ζρέζε κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ αξρεγνχ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη 

ηεο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη άηνκα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ, λα 

ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ φια ηα δηαζέζηκα ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ αθνξνχλ ζε πηζησηηθέο 

θάξηεο θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη ηειηθά λα επηιέγνπλ εθείλα κε ηνπο πην επλντθνχο γηα απηνχο 

φξνπο. Δπίζεο, δχλαληαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ πην άκεζα λέα ηξαπεδηθά 

πξντφληα θαη επνκέλσο λα επσθειεζνχλ ησλ επλντθφηεξσλ ξπζκίζεψλ ηνπο. Παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα κεηαθνξάο ππνινίπνπ πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ρακειφηεξν 

επηηφθην. 

 

2. Καηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

 

Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ λνηθνθπξηνχ λα εμππεξεηήζεη νκαιά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δφζεηο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε ζρεηηθή πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε 

ππεχζπλν ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ πγεία ηνπ σο θαθή ή πνιχ θαθή είλαη δηπιάζηα απφ ηε 

ζρεηηθή πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν ζε θαιή 

θαηάζηαζε πγείαο. εκεηψλεηαη φηη ηζρχεη 
0 1

1 0

1 1
2

0,5
OddsRatio

OddsRatio
.  

Ο ππεχζπλνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζηεξίδεη νηθνλνκηθά ην λνηθνθπξηφ ζε κεγάιν βαζκφ. 

Πνιιέο είλαη κάιηζηα νη πεξηπηψζεηο λνηθνθπξηψλ, φπνπ ην βαζηθφ εηζφδεκά ηνπο πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ δελ είλαη θαιή, απηφ νδεγεί ζε ζεκαληηθή απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, αθνχ πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

Δπηπιένλ, έλα κέξνο ησλ ινηπψλ εηζνδεκάησλ δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο 

ηνπ κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ, γηα θάιπςε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, 

εηζνδήκαηνο.  
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Γηαθσηηζηηθή είλαη θαη ε εηθφλα πνπ δίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.6.2, ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε 

κέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο αλά θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ 

ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Γξάθεκα 4.6.2: Μέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ 
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ηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο ε πηζαλφηεηα 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ή αγνξψλ 

κε δφζεηο, είλαη κφιηο 0,32 έλαληη 0,53 πνπ αληηζηνηρεί ζηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ σο θαθή.  

 

3. Αιιειεπίδξαζε πιήζνπο κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ πνπ εξγάδνληαη κε ην θαζεζηώο 

θηήζεο θαηνηθίαο 

 

Απφ ην Γξάθεκα 4.6.3 πξνθχπηεη φηη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο “Πιήζνο 

κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη” ε κέζε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δφζεσλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο δηακνξθψλεηαη ζε 

πςειφηεξα επίπεδα γηα ηα λνηθνθπξηά κε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά κε 

ηδηφθηεηε θαηνηθία.  

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνηθνθπξηφ έρεη ηδηφθηεηε θαηνηθία ε 

πηζαλφηεηα απηή κεηψλεηαη θαζψο ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη 

απμάλεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ηξία ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ εξγάδνληαη ε κέζε 

πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο γίλεηαη 0,22p , ε κηζή ζρεδφλ απφ ηελ πεξίπησζε πνπ 

θαλέλα απφ ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ δελ εξγάδεηαη 0,41p . 

Όηαλ ηα λνηθνθπξηά ζηεγάδνληαη ζε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία, ε εμέιημε ηεο κέζεο 

πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο παξνπζηάδεη ηδηνκνξθία. Δλψ αξρηθά κεηψλεηαη θαζψο 

ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη απμάλεηαη κέρξη ηα δχν εξγαδφκελα κέιε, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξία ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ εξγάδνληαη ε πηζαλφηεηα 

εθηηλάζζεηαη θαη παίξλεη ηελ ηηκή 0,64p .  
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Ζ ηηκή απηή είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηελ πηζαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε λνηθνθπξηά κε 

ελνηθηαζκέλε θαηνηθία θαη δχν εξγαδφκελα κέιε 0,34p θαη ζρεδφλ ηξηπιάζηα απφ ηελ 

πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη ηξία ή 

πεξηζζφηεξα εξγαδφκελα κέιε 0,22p .  

Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη, ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αλεμαξηεζίαο, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη απηνηειψο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο αλαγθψλ π.ρ. 

αγνξά απηνθηλήηνπ, εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο, δηαθνπέο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην πςειφ πνζφ ελνηθίνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη κηα πνιπκειήο νηθνγέλεηα δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη γεληθφηεξα δφζεσλ απφ αγνξέο.  

 

Γξάθεκα 4.6.3: Μέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο σο πξνο ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

πνπ εξγάδνληαη θαη ην θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο.  
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4.  Αιιειεπίδξαζε κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο κε ηνλ ηύπν ηνπ 

λνηθνθπξηνύ.  

Ζ δεχηεξε αιιειεπίδξαζε ηνπ κνληέινπ γηα ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο εληνπίδεηαη αλάκεζα ζην 

κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηνλ ηχπν ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Δμεηάδνληαο ην Γξάθεκα 4.6.4, ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε 

δφζεηο, σο πξνο ην ινγάξηζκν ηνπ κεληαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ ηχπν 

ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:  

Δίλαη ζαθέο φηη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ λνηθνθπξηνχ (1: Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ, 

2: Γχν ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά, 3: Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε 

εμαξηψκελα παηδηά) ε ζρέζε πηζαλφηεηαο κε εηζφδεκα είλαη αξλεηηθή. Γειαδή, θαζψο απμάλεηαη 

ην δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηα λνηθνθπξηά ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε δπζθνιία ζηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  
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Πξνθχπηεη, σζηφζν, φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ κνλνπξφζσπσλ λνηθνθπξηψλ ε πηζαλφηεηα 

απηή θζίλεη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηνπο δχν άιινπο ηχπνπο λνηθνθπξηψλ, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα εηθφλα. 

Καζψο ηα έμνδα ελφο κνλνπξφζσπνπ λνηθνθπξηνχ είλαη ζαθψο ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηα 

έμνδα πνιπκειψλ λνηθνθπξηψλ, ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ ίδηα πνζφηεηα επηδξά πην 

ηζρπξά ζηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

Γξάθεκα 4.6.4: Μέζε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο δφζεσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο, σο πξνο ηνλ ηχπν λνηθνθπξηνχ θαη ην κεληαίν 

δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 
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4.7 Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο θαη επηθύξσζε ησλ κνληέισλ 

 

ηηο ελφηεηεο 4.4. 4.5 θαη 4.6. αλαπηχρζεθαλ ηξία (3) κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

γηα ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σν θάζε κνληέιν αλαθέξεηαη 

ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλα λνηθνθπξηφ:  

1. ινγαξηαζκνί πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, φπσο ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο 

θαη πγείαο, 

2. ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δφζε ηνπ δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ θαη 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη  

3. ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πηζησηηθέο θάξηεο, θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη γεληθφηεξα 

αγνξέο πνπ γίλνληαη κε δφζεηο.  

Κάζε έλα κνληέιν αλαπηχρζεθε ζην 70% ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 

θάζε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ θαη εμεηάζηεθε ην ίδην ζχλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. ηε 

ζπλέρεηα κε βάζεη ην δείγκα επηθχξσζεο (validation sample) (30% ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο) ζα 

εμεηαζηεί πφζν θαιά θαη απνδνηηθά είλαη ηα ηειηθά κνληέια. Οη κέζνδνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κνληέισλ πνπ εθηηκήζεθαλ είλαη νη 

εμήο:  

1. Πίλαθαο ζπγρχζεσο (Confusion matrix) – πνζνζηά ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη  

2. Κακπχιε ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) 

 

4.7.1 Πίλαθαο ζπγρύζεσο (Confusion matrix) – πνζνζηά ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο 

Σν θάζε κνληέιν, εθαξκφδεηαη ζην αληίζηνηρν δείγκα επηθχξσζεο θαη ιακβάλνληαη νη 

εθηηκήζεηο ηεο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ γηα θάζε λνηθνθπξηφ.  

Έλαο ηξφπνο γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ παξαπάλσ κνληέισλ, είλαη ε κέηξεζε ηεο 

αθξίβεηαο ηαμηλφκεζεο (εθηίκεζε ηεο ζσζηήο ηαμηλφκεζεο) ησλ λνηθνθπξηψλ ζε “λνηθνθπξηά πνπ 

θαζπζηέξεζαλ ηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο” θαη ζε “λνηθνθπξηά πνπ δελ 

θαζπζηέξεζαλ”. Σν ζεκείν απνθνπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην 0,5. Γειαδή εάλ ε 

εθηηκψκελε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5 απηφ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν 

εθηηκά φηη ηειηθά ην λνηθνθπξηφ ζα θαζπζηεξήζεη ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

Αληίζεηα εάλ 0,5p , ηφηε ην λνηθνθπξηφ δε ζα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή 

εμππεξέηεζή ηνπο.  

Με βάζεη ηα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αλά θαηεγνξία ππνρξέσζεο, ηα λνηθνθπξηά 

ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο.  

1. ηα λνηθνθπξηά γηα ηα νπνία έρεη πξνβιεθζεί φηη ζα θαζπζηεξήζνπλ θαη ηα νπνία βάζεη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηειηθά θαζπζηεξνχλ θαη  

2. ζηα λνηθνθπξηά γηα ηα νπνία έρεη πξνβιεθζεί φηη ζα εμππεξεηήζνπλ έγθαηξα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηειηθά δελ θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο.  
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Οη πξνβιέςεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο πξνβιέςεηο ζε πνηα νκάδα κπνξεί λα αλήθεη ην θάζε λνηθνθπξηφ. Σα 

απνηειέζκαηα, επνκέλσο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζε 

έλαλ 2x2 πίλαθα ησλ πξαγκαηηθψλ νκάδσλ έλαληη ησλ πξνβιεθζέλησλ. ηηο γξακκέο απηνχ ηνπ 

πίλαθα δίλεηαη ην πξαγκαηηθφ πιήζνο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κία απφ ηηο 2 

θαηεγνξίεο, ελψ ζηεο ζηήιεο ηνπ ίδηνπ πίλαθα δίλεηαη ην πιήζνο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζε θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο κε βάζεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ κνληέισλ ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο θαη ην ζεκείν απνθνπήο (0,5).  

Ο πίλαθαο απηφο νλνκάδεηαη Πίλαθαο πγρχζεσο (Confusion Matrix) θαη ηα κε δηαγψληα ζηνηρεία 

ηνπ πίλαθα εθθξάδνπλ ην πνζνζηφ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο.  

Απφ ηνλ πίλαθα ζπγρχζεσο νξίδνληαη θαη νη παξαθάησ πηζαλφηεηεο πνπ εθθξάδνπλ ηα 

πνζνζηά νξζήο ηαμηλφκεζεο.  

ε εθηηκώκελε πηζαλόηεηα θαζπζηέξεζεο είλαη >0,5
Εηδηθόηεηα Specificity =P

γηα έλα λνηθνθπξηό πνπ ηειηθά θαζπζηέξεζε
 

ε εθηηκώκελε πηζαλόηεηα θαζπζηέξεζεο είλαη 0,5
Επαηζζεζία Sensitivity =P

γηα έλα λνηθνθπξηό πνπ ηειηθά δελ θαζπζηέξεζε
 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα ζπγρχζεσο ρξεζηκνπνηείηαη ην δείγκα ειέγρνπ. ηνπο 

Πίλαθεο 4.7.1, 4.7.2 θαη 4.7.3 παξνπζηάδεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ηφζν ζην δείγκα 

αλάπηπμεο φζν θαη ζην δείγκα ειέγρνπ. εκεηψλεηαη φηη φηαλ ε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα 

θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο είλαη 0,5  ηφηε ην λνηθνθπξηφ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

"Ναη"ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4.7.1 (δείγκα επηθχξσζεο) πνπ αθνξά ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

0
Εηδηθόηεηα= =0,0%

46
 θαη 

1.495
Επαηζζεζία= =100,0%

1.495
 

Παξαηεξείηαη φηη ζην ηειηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 

εθηηκήζεθαλ φηη ζα θαζπζηεξήζνπλ θαη ηειηθά θαζπζηέξεζαλ γηα ην δείγκα ειέγρνπ είλαη 0,0%, 

ελψ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αθξίβεηαο ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ είλαη 97,0% (Πίλαθαο 4.7.1). Γειαδή, 

νη παξαηεξνχκελεο θαη νη εθηηκψκελεο απφ ην κνληέιν ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο 

ζπκθσλνχλ ζην 97,0% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ην δείγκα ειέγρνπ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ έγθαηξεο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ηφζν ζην δείγκα αλάπηπμεο φζν θαη ζην δείγκα ειέγρνπ, μεπεξλά ην 

96,0%  (Πίλαθαο 4.7.1), ε ηαμηλφκεζε βάζεη ηνπ κνληέινπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο 

επηθχξσζεο ζηελ θαηεγνξία “Όρη” 0,5p  θαίλεηαη λα απνηππψλεη ην γεγνλφο φηη ηα 

λνηθνθπξηά θξνληίδνπλ λα θαιχπηνπλ έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  
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Πίλαθαο 4.7.1: Πίλαθαο ζχγρπζεο ζπρλνηήησλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

 Δθηηκψκελα 

 Γείγκα αλάπηπμεο Γείγκα επηθχξσζεο 

Αμηνιφγεζε λνηθνθπξηνχ Αμηνιφγεζε λνηθνθπξηνχ 

Παξαηεξνχκελα Ναη Όρη 
Πνζνζηφ 

νξζήο 
ηαμηλφκεζεο 

Ναη Όρη 
Πνζνζηφ 

νξζήο 
ηαμηλφκεζεο 

Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο 
ινγαξηαζκψλ πνπ δε 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

Ναη 0 136 0,0% 0 46 0,0% 

Όρη 0 
3.635 

(96,4%) 
100,0% 0 

1.495 
(97,0%) 

100,0% 

χλνιν 0 3.771 96,4% 0 1.541 97,0% 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.7.2 πνπ αλαθέξνληαη ζην κνληέιν γηα ηε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δφζεηο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, ελνηθίνπ 

θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο έρνπκε ηα αθφινπζα:  

5
Εηδηθόηεηα= =2,6%

189
  θαη  

1.552
Επαηζζεζία= =99,5%

1.560
 

Παξαηεξείηαη επνκέλσο φηη ζην ηειηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε ην πνζνζηφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ εθηηκήζεθαλ φηη ζα θαζπζηεξήζνπλ θαη ηειηθά θαζπζηέξεζαλ γηα ην δείγκα 

ειέγρνπ είλαη 2,6%, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αθξίβεηαο ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ είλαη 89,0% 

(Πίλαθαο 4.7.2). Γειαδή, νη παξαηεξνχκελεο θαη νη εθηηκψκελεο απφ ην κνληέιν ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο απφθξηζεο ζπκθσλνχλ ζην 89,0% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ην δείγκα 

ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 4.7.2: Πίλαθαο ζχγρπζεο ζπρλνηήησλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ ζε δφζεηο 

ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο  

 Δθηηκψκελα 

 Γείγκα αλάπηπμεο Γείγκα επηθχξσζεο 

Αμηνιφγεζε λνηθνθπξηνχ Αμηνιφγεζε λνηθνθπξηνχ 

Παξαηεξνχκελα Ναη Όρη 
Πνζνζηφ 

νξζήο 
ηαμηλφκεζεο 

Ναη Όρη 
Πνζνζηφ 

νξζήο 
ηαμηλφκεζεο 

Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο 
δφζεο δαλείνπ αγνξάο 
θχξηαο θαηνηθίαο, ελνηθίνπ 
θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο 
σθέιεηαο 

Ναη 9 444 2,0% 5 184 2,6% 

Όρη 11 3.760 99,7% 8 1.552 99,5% 

χλνιν 20 4.204 89,2% 13 1.736 89,0% 

 

Σέινο αλαθνξηθά κε ην κνληέιν γηα ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε δφζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη γεληθφηεξα ζε αγνξέο κε 

δφζεηο απφ ηνλ Πίλαθα πγρχζεσο 4.7.3 πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

62
Εηδηθόηεηα= =34,3%

181
  θαη  

335
Επαηζζεζία= =89,3%

375
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Πίλαθαο 4.7.3: Πίλαθαο ζχγρπζεο ζπρλνηήησλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ ζε δφζεηο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο 

 Δθηηκψκελα 

 Γείγκα αλάπηπμεο Γείγκα επηθχξσζεο 

Αμηνιφγεζε λνηθνθπξηνχ Αμηνιφγεζε λνηθνθπξηνχ 

Παξαηεξνχκελα Ναη Όρη 
Πνζνζηφ 

νξζήο 
ηαμηλφκεζεο 

Ναη Όρη 
Πνζνζηφ 

νξζήο 
ηαμηλφκεζεο 

Καζπζηέξεζε εμφθιεζεο 
δφζεσλ πηζησηηθψλ 
θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ 
δαλείσλ θαη αγνξψλ κε 
δφζεηο 

Ναη 168 275 37,9% 62 119 34,3% 

Όρη 91 793 89,7% 40 335 89,3% 

χλνιν   72,4%   71,4% 

 

Παξαηεξείηαη επνκέλσο φηη ζην ηειηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε ην πνζνζηφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ εθηηκήζεθαλ φηη ζα θαζπζηεξήζνπλ θαη ηειηθά θαζπζηέξεζαλ γηα ην δείγκα 

ειέγρνπ είλαη 34,3%, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αθξίβεηαο ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ είλαη 71,4% 

(Πίλαθαο 4.7.3). Γειαδή, νη παξαηεξνχκελεο θαη νη εθηηκψκελεο απφ ην κνληέιν ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο απφθξηζεο ζπκθσλνχλ ζην 71,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ην δείγκα 

ειέγρνπ.  

 

 

4.7.2 Κακπύιε ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ κνληέισλ πνπ εθηηκήζεθαλ γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο λνηθνθπξηνχ, 

είλαη κε ηε ρξήζε κέηξσλ δηαρσξηζηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Σν κέηξν δηαρσξηζηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη ε θακπχιε ROC (Receiver 

Operating Characteristic Curve). Ζ θακπχιε ROC απνηειεί ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο 

“επαηζζεζίαο” έλαληη ηεο πνζφηεηαο ”1-εηδηθφηεηα” γηα έλα εχξνο δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ 

απνθνπήο. εκεηψλεηαη φηη ε δηαγψληα γξακκή πνπ απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα (επαηζζεζία = 

1 – εηδηθφηεηα) αληηζηνηρεί ζε έλα κνληέιν πνπ δηαρσξίδεη ηπραία ηα λνηθνθπξηά πνπ 

θαζπζηέξεζαλ θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ θαζπζηέξεζαλ θαη δελ έρεη θακία δηαρσξηζηηθή 

ηθαλφηεηα.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κέζσ ηεο θακπχιεο ROC γίλεηαη σο εμήο: Όζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην εκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC πνπ νλνκάδεηαη AUC (Area Under Curve) ηφζν 

πην θαιή είλαη ε απφδνζε ηνπ κνληέινπ.  

ην Γξάθεκα 4.7.1 δίλεηαη ε θακπχιε ROC πνπ πξνέθπςε γηα ην ηειηθφ κνληέιν ηεο 

δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο θαη είδε 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο.  
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Γξάθεκα 4.7.1: Κακπχιε ROC γηα ην κνληέιν ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο  

 
 

ηνλ Πίλαθα 4.7.4 δίλεηαη φηη ην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC είλαη 

0,649, ελψ ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα απηή ηελ πνζφηεηα είλαη 0,561 , 0,737 . 

ηνλ ίδην πίλαθα παξαηίζεηαη θαη ην p value  ηνπ ειέγρνπ 0 : 0,5H true area . Δπεηδή 

0,05p value  ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν 

δηαθέξεη απφ έλα κνληέιν πνπ δηαρσξίδεη ηπραία ηα λνηθνθπξηά πνπ θαζπζηέξεζαλ θαη ηα 

λνηθνθπξηά πνπ δελ θαζπζηέξεζαλ. Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ζρεηηθά χςνπο ηνπ ηειηθνχ 

εκβαδνχ θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC, (0,649) ίζσο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε εηζαγσγή ζην 

κνληέιν θαη άιισλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνρξεψζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

 

 
Πίλαθαο 4.7.4: Δκβαδφ θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC γηα ην κνληέιν ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο 

Area Std. Error
a
 Asymptotic Sig.

b
 

Asymptotic 95% Confidence 
Interval 

Lower Bound Upper Bound 

,649 ,045 ,001 ,561 ,737 

a. Under the nonparametric assumption  
b. Null hypothesis: true area = 0.5   
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ην Γξάθεκα 4.7.2 δίλεηαη ε θακπχιε ROC πνπ πξνέθπςε γηα ην ηειηθφ κνληέιν ηεο 

δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο 

σθέιεηαο 

Γξάθεκα 4.7.2: Κακπχιε ROC γηα ην κνληέιν ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ ζηεγαζηηθνχ 

δαλείνπ, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

 

 
ηνλ Πίλαθα 4.7.5 δίλεηαη φηη ην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC είλαη 

0,703, ελψ ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα απηή ηελ πνζφηεηα είλαη 0,666 , 0,741 . 

Δπεηδή ην p value  ηνπ ειέγρνπ γηα ηε κεδεληθή ππφζεζε 0 : 0,5H true area  είλαη <0,05 

πξνθχπηεη φηη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν έρεη θαιχηεξε δηαρσξηζηηθή ηθαλφηεηα απφ έλα κνληέιν 

πνπ δηαρσξίδεη ηπραία ηα λνηθνθπξηά πνπ θαζπζηέξεζαλ θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ 

θαζπζηέξεζαλ. 

 

Πίλαθαο 4.7.5: Δκβαδφ θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC γηα ην κνληέιν ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ 

δφζεσλ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, ελνηθίνπ θαη ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

Area Std. Error
a
 Asymptotic Sig.

b
 

Asymptotic 95% Confidence 
Interval 

Lower Bound Upper Bound 

,703 ,019 ,000 ,666 ,741 

a. Under the nonparametric assumption  

b. Null hypothesis: true area = 0.5   
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ην Γξάθεκα 4.7.3 δίλεηαη ε θακπχιε ROC πνπ πξνέθπςε γηα ην ηειηθφ κνληέιν ηεο 

δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη 

αγνξψλ κε δφζεηο. 

Γξάθεκα 4.7.3: Κακπχιε ROC γηα ην κνληέιν ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο 

 
 

 
ηνλ Πίλαθα 4.7.6 δίλεηαη φηη ην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC είλαη 

0,707, ελψ ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα απηή ηελ πνζφηεηα είλαη 0,661 , 0,754 . 

Δπίζεο, επεηδή ην p value  ηνπ ειέγρνπ γηα ηε κεδεληθή ππφζεζε 0 : 0,5H true area  είλαη 

<0,05 πξνθχπηεη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν έρεη θαιχηεξε 

δηαρσξηζηηθή ηθαλφηεηα απφ έλα κνληέιν πνπ δηαρσξίδεη ηπραία ηα λνηθνθπξηά πνπ 

θαζπζηέξεζαλ θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ θαζπζηέξεζαλ ηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.7.6: Δκβαδφ θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC γηα ην κνληέιν ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ 

δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο 

 

Area Std. Error
a
 Asymptotic Sig.

b
 

Asymptotic 95% Confidence 
Interval 

Lower Bound Upper Bound 

,707 ,024 ,000 ,661 ,754 

a. Under the nonparametric assumption  
b. Null hypothesis: true area = 0.5   
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4.8 ύλνςε 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηνπλ νξηζκέλα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ή κε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. 

Οη εθηηκήζεηο ησλ ππνδεηγκάησλ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ, δηαθνξνπνηνχληαη αλά θαηεγνξία ππνρξέσζεο.  

πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη 1. ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ,  

2. ν ηχπνο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη 3.ην κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο ην λνηθνθπξηφ λα απνπιεξψζεη ή κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, φπσο ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο θαη 

πγείαο. Δηδηθφηεξα, ε πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο είλαη κεγαιχηεξε γηα ηα λνηθνθπξηά ησλ 

νπνίσλ ν ππεχζπλνο έρεη νινθιεξψζεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη γηα λνηθνθπξηά κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά, ελψ κεηψλεηαη θαζψο ην κεληαίν δηαζέζηκν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απμάλεηαη.  

Ζ έγθαηξε ή κε απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ δαλείνπ αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο, ηνπ ελνηθίνπ 

θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο επεξεάδεηαη απφ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεπζχλνπ 

ηνπ λνηθνθπξηνχ φπσο:  

1. ειηθία, 

2. επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

3. νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη  

4. θαηάζηαζε πγείαο  

θαζψο θαη απφ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ λνηθνθπξηνχ φπσο:  

1. θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο, 

2. ηχπνο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη  

3. κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο πηζαλφηεηαο θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ παίδνπλ θαη νη φξνη αιιειεπίδξαζεο:  

1. ειηθία – θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη  

2. ειηθία – θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο.  

Σέινο νη κεηαβιεηέο (θχξηεο επηδξάζεηο):  

1. επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

2. θαηάζηαζε πγείαο, 

3. θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο,  

4. ηχπνο λνηθνθπξηνχ, 

5. πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη θαη  

6. κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα  
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θαη νη αιιειεπηδξάζεηο:  

1. θαζεζηψο θηήζεο θαηνηθίαο – πιήζνο κειψλ λνηθνθπξηνχ πνπ εξγάδνληαη θαη  

2. ηχπνο λνηθνθπξηνχ – κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα  

επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη αγνξψλ κε δφζεηο.  

Απφ φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη νη κεηαβιεηέο 1. επίπεδν εθπαίδεπζεο, 2. ηχπνο 

λνηθνθπξηνχ θαη 3. κεληαίν δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαζψο 

επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

ππνρξεψζεσλ.  

Αλ θαη ε έξεπλα εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ (EU-SILC) έηνπο 

2008, έγηλε ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ είρε ιάβεη 

αθφκα ηηο ζεκεξηλέο ηεο δηαζηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έρνπλ ελδηαθέξνλ. Ηδηαίηεξα κάιηζηα 

ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

κλεκφλην ηεο Διιάδαο κε ηελ Σξφηθα, νδήγεζε ζε κεγάιε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (θπξίσο 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)). 

Σα Διιεληθά λνηθνθπξηά αληηκεησπίδνπλ πιένλ πην έληνλα ηε δπζθνιία λα εμππεξεηήζνπλ 

θαλνληθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  Αλάζα ζε απηά ηα λνηθνθπξηά επίθεηηαη λα θέξεη ν λφκνο γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ςεθίζηεθε πξφζθαηα. Μεηαμχ 

ησλ άιισλ, ζεζπίδεηαη φηη ηδηψηεο θαη επαγγεικαηίεο – εθηφο απφ εκπφξνπο – έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απαιιαγνχλ απφ ρξέε, φηαλ, απνδεδεηγκέλα, ππάξρεη αδπλακία ζηελ θάιπςε 

νθεηιψλ ηνπο πξνο πηζησηέο, αιιά φρη πξνο ην δεκφζην. Γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηνπ ρξένπο, 

πξνβιέπεηαη ε ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, σζηφζν πξνζηαηεχεηαη ε θχξηα 

θαηνηθία.  
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Παξάξηεκα Α 

Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΤΠΑ)  - Δπξσπατθό επίπεδν 

δηακέξηζεο NUTS II 

 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΕΧΝΔ- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ – ΝΟΜΟΗ 

REGR ΔΛΛΑ  

REGR1 ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑ  

REGR11 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε Έβξνο, Ξάλζε, Ρνδφπε, Γξάκα, Καβάια 

REGR12 Κεληξηθή Μαθεδνλία 
Ζκαζία, Θεζζαινλίθε, Κηιθίο, Πέιια, 
Πηεξία, έξξεο, Υαιθηδηθή 

REGR13 Γπηηθή Μαθεδνλία Γξεβελά, Καζηνξηά, Κνδάλε, Φιψξηλα 

REGR14 Θεζζαιία Καξδίηζα, Λάξηζα, Μαγλεζία, Σξίθαια 

REGR2 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑ  

REGR21 Ήπεηξνο Άξηα, Θεζπξσηία, Ησάλληλα, Πξέβεδα 

REGR22 Ηφληα Νεζηά Εάθπλζνο, Κέξθπξα, Κεθαιιελία, Λεπθάδα 

REGR23 Γπηηθή Διιάο Αηησιναθαξλαλία, Αραΐα, Ζιεία 

REGR24 ηεξεά Διιάο 
Βνησηία, Δχβνηα, Δπξπηαλία, Φζηψηηδα, 
Φσθίδα 

REGR25 Πεινπφλλεζνο 
Αξγνιίδα, Αξθαδία, Κνξηλζία, Λαθσλία, 
Μεζζελία 

REGR3 ΑΣΣΗΚΖ  

REGR4 ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΚΡΖΣΖ  

REGR41 Βφξεην Αηγαίν Λέζβνο, άκνο, Υίνο 

REGR42 Νφηην Αηγαίν Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο  

REGR43 Κξήηε Ζξάθιεην, Λαζίζη, Ρέζπκλν, Υαληά 
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Παξάξηεκα Β 

Δξσηεκαηνιόγηα έξεπλαο εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ 

λνηθνθπξηώλ (EU-SILC),  έηνπο 2008 
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                                                                         ΔΡ.ΔΗ.1 

 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 
 

         

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 
 

Γ/ΝΖ:   ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ:     |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 

  & ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ        

ΣΜΖΜΑ:     ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ  

               ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ     ΔΡΔΤΝΖΣΖ:    

ΣΑΥ.Γ/ΝΖ: ΠΔΗΡΑΗΧ 46 ΚΑΗ ΔΠΟΝΗΣΧΝ 
   18510 ΠΔΗΡΑΗΑ 
ΣΖΛ.:           210 485 2896 - 210 485 2897  

FAX :           210 485 2906                  |_|_|_|

                

              

                           

 

 

 

 

          

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

             ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

                 2008 

 
Ολνκαηεπώλπκν ππεπζύλνπ 

 
: 

  

 
Γηεύζπλζε 

 
: 

  

 
Σ.Κ. 

 
: 

  

 
Σειέθσλν 

 
: 

  

 

 

Ζ έξεπλα απηή γίλεηαη ζε δείγκα λνηθνθπξηψλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε Γ.Γ. ΔΤΔ κε ηπραίν ηξφπν. Ζ παξνρή ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΔ (Ν. 

3627/1956,  Ν. 2392/1996 θαη Ν. 3470/2007, άξζξν 14) 

  

           Πεηξαηάο, 2008 

 

 

            ΜΖΣΡΩΟ  

       ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 
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Α1. Πιεξνθνξία από ην πξνεγνύκελν θύκα 

 

 

 Σν λνηθνθπξηφ εληνπίζηεθε ζηελ ίδηα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε κε απηή ηνπ      
  

 πξνεγνχκελνπ θχκαηνο…………………………………………………………… |_|1 Ναζπκπιεξσζνχλ

 (Σνπιάρηζηνλ έλα άηνκν δείγκαηνο θαηνηθεί  ζηελ ίδηα δηεχζπλζε   κε απηή ηα Σκήκαηα Β1 & Γ 

  ηνπ πξνεγνχκελνπ θχκαηνο. Άηνκα δείγκαηνο ζεσξνχληαη φια ηα άηνκα  

   ηνπ  λνηθνθπξηνχ ειηθίαο 14 εηψλ θαη άλσ θαηά ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο)  

                                                                         

 Οιφθιεξν  ην λνηθνθπξηφ κεηαθηλήζεθε ζε άιιε ηδησηηθή θαηνηθία εληφο ηεο 

 Υψξαο………………………………………………………………………………  |_|2 Να ζπκπιεξσζεί 

(Καλέλα άηνκν δείγκαηνο δελ θαηνηθεί  ζηε δηεχζπλζε ηνπ πξνεγνχκελνπ       ε λέα ηαρ. δηεχζπλζε  

  θχκαηνο,  φκσο  ε  επηθνηλσλία  κε  ην λνηθνθπξηφ  ζηε  λέα δηεχζπλζε   

  είλαη εθηθηή)    

  

      Νέα  ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε 

 ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ:     |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν ππεπζχλνπ 

 

: 

 

 
 

Ννκφο 

 

 

: 

 

 

Γήκνο ή Κνηλφηεηα 

 

 

: 

 

 

Γηεχζπλζε 

 

 

: 

 

 

Σειέθσλν 

 

 

: 

 

 

  ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: 

 

  α. Σν λνηθνθπξηφ ζα εξεπλεζεί ζηε λέα δηεχζπλζε απφ εκέλα ηνλ ίδην……. |_|  Να ζπκπιεξσζνχλ 

      ηα Σκήκαηα Β θαη Γ 

β. Σν λνηθνθπξηφ ζα εξεπλεζεί ζηε λέα δηεχζπλζε απφ άιινλ εξεπλεηή 

(εθηφο Ννκνχ)…………………………………………………….. |_|  Να ζηαιεί  κε FAX  

     ε ζειίδα 2 ζην Σκήκα 

         

             Σέινο ηεο έξεπλαο 

 γηα ην ζπγθεθξηκέλν  

             εξεπλεηή

A.  ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 
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 Α2. Σν λνηθνθπξηό δελ εξεπλάηαη δηόηη: 

 

 Οιφθιεξν  κεηαθηλήζεθε ζε ζπιινγηθή θαηνηθία ή ζε ίδξπκα 

  εληφο ηεο Υψξαο …………………………………………………………………. |_|3 

  (Όια ηα άηνκα δείγκαηνο κεηαθηλήζεθαλ ζε ζπιινγηθή θαηνηθία ή ζε ίδξπκα 

   ηεο Υψξαο) 

 Οιφθιεξν  κεηαθηλήζεθε ζε θαηνηθία εθηφο ηεο Υψξαο .……. |_|4   
   (Όια ηα άηνκα δείγκαηνο κεηαθηλήζεθαλ ζε ηδησηηθή θαηνηθία εθηφο ηεο Υψξαο)    

 Όια ηα κέιε ηνπ απεβίσζαλ……………………………….……. |_|5                 
             

 Καλέλα κέινο ηνπ δελ είλαη κέινο δείγκαηνο…………………………….……. |_|6 
 (Όια ηα άηνκα δείγκαηνο κεηαθηλήζεθαλ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ                        Σέινο ηεο  

 ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο,  π.ρ. έλα άηνκν κπήθε ζε ίδξπκα, ελψ άιιν                      έξεπλαο 

 απεβίσζε). 

 

 Σν λνηθνθπξηφ κεηαθηλήζεθε ζε ηδησηηθή θαηνηθία εληφο ηεο  Υψξαο  θαη  ε 

  δηεχζπλζε δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ιφγσ π.ρ. θαηξηθψλ ζπλζεθψλ……   |_|7  

 

 Σν λνηθνθπξηφ κεηαθηλήζεθε ζε ηδησηηθή θαηνηθία εληφο ηεο  Υψξαο  θαη  ε  δηεχζπλζε  

 δελ κπνξεί λα βξεζεί (κε ππαξθηή δηεχζπλζε, άγλσζηε δηεχζπλζε) ……..    |_|11 
 

 

 

 Α3.Σν λνηθνθπξηό εξεπλάηαη γηα πξώηε θνξά δηόηη:  

                                                                                                                        

 Δίλαη ζπγαηξηθό  ……………………………………………………………… |_|8  Να ζπκπιεξσζνχλ  
       ηα Σκήκαηα Β θαη Γ 

  (Γηα λνηθνθπξηά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην πξνεγνχκελν θχκα κέρξη  . 

    ζήκεξα θαη ηα νπνία δελ απνηεινχλ αξρηθφ λνηθνθπξηφ)                 

 

 Πξνζηέζεθε ζην δείγκα ζε απηό ην θύκα…………………………… |_|9  Να ζπκπιεξσζνχλ  

                ηα Σκήκαηα Β θαη Γ 

 (Γηα λνηθνθπξηά πνπ εξεπλψληαη γηα πξψηε θνξά θαη δελ είλαη ζπγαηξηθά,      

 δειαδή  γηα  λνηθνθπξηά  κε  ηξίην  ςεθίν  ηνπ  θσδηθνχ ηνπο ηνλ  αξηζκφ  

   έλα (1)) 

 

     Α4.πγρώλεπζε 

 

 Σν  λνηθνθπξηφ πξνέθπςε απφ ζπγρψλεπζε άιισλ λνηθνθπξηψλ δείγκαηνο |_|10  Σέινο ηεο  

         έξεπλαο 
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Β1. Δληνπίζηεθε ε θαηνηθία:   

 Ζ θαηνηθία ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε εληνπίζηεθε θαη είλαη εθηθηή ε 

  επηθνηλσλία κε ην λνηθνθπξηφ ην νπνίν θαηνηθεί ζε απηήλ.………………….  |_|_|11 

   
Η απάληεζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ην απνηέιεζκα πνπ ζα έρεη ε 
επηθνηλσλία κε ην λνηθνθπξηφ, δειαδή δελ έρεη ζεκαζία εάλ αξλεζεί ην 
λνηθνθπξηφ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα, απνπζηάδεη πξνζσξηλά ή δελ 
κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη γηα ιφγνπο πγείαο θ.ά. 
Δξεπλεηέν λνηθνθπξηό ζεσξείηαη: α)γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ 
εξεπλώληαη γηα πξώηε θνξά (rotation 1), ην λνηθνθπξηφ ην νπνίν, 
θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, δηακέλεη ζηελ θαηνηθία, αλεμάξηεηα αλ 
ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ  ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ δηαθέξεη απφ 
απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Καηάινγν (αλ πξφθεηηαη, δειαδή, γηα άιιν 
λνηθνθπξηφ). 
β) γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ εξεπλήζεθαλ θαη ζην πξνεγνύκελν 
θύκα, ην ζπγθεθξηκέλν λνηθνθπξηφ πνπ αλαδεηείηαη θαη γ) γηα 
ζπγαηξηθά λνηθνθπξηά, ην λνηθνθπξηφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην /ηα  
κέινο /ε  πνπ κεηαθηλήζεθε/ θαλ. 

 

 Β2.  Ζ επηθνηλσλία κε ην λνηθνθπξηό ζηελ θαηνηθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο  
  ηαρπδξνκηθήο δηεύζπλζεο δελ είλαη εθηθηή δηόηη: 
 

 Ζ θαηνηθία δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία (πεξηνρή,      

 νδφο, αξηζκφο θιπ.)…………………………………………………………….        |_|_|21  

 Γελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηελ θαηνηθία, ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαρπδξνκηθή     

 δηεχζπλζε,  ιφγσ πιεκκχξαο, ρηνληψλ, κε πξνζπειάζηκσλ δξφκσλ θιπ.         |_|_|22 Σέινο  

                                                                             ηεο  

 Σν θηίξην  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  δηεχζπλζε  έρεη θαηεδαθηζηεί,  ν ρψξνο                                έξεπλαο 
έρεη δηαηεζεί γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε  (θαηάζηεκα / επηρείξεζε) ή    

  δεπηεξεχνπζα  θαηνηθία,  ε  θαηνηθία  είλαη  ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο θελή, 

           ιφγσ  επηζθεπήο  ή ζαλάηνπ ησλ ελνίθσλ θιπ. ………………………………        |_|_|23  

 

     

 Σν Δξσηεκαηνιφγην Ννηθνθπξηνχ ζπκπιεξψζεθε ……………………………|_|_|11 

 

 Σν λνηθνθπξηφ αξλήζεθε λα ζπλεξγαζηεί ………………………………………|_|_|21  

 

 Σν λνηθνθπξηφ απνπζηάδεη πξνζσξηλά (ζε δηαθνπέο θιπ.) .…………………..|_|_|22  

 

 Γελ είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία ιφγσ  αζζέλεηαο ή αληθαλφηεηαο ……………|_|_|23 Σέινο 

                         ηεο έξεπλαο  

 Σν Δξσηεκαηνιφγην Ννηθνθπξηνχ δε ζπκπιεξψζεθε γηα  άιινπο ιφγνπο  
      (θαλείο δε κηιάεη ηελ ειιεληθή γιψζζα, είλαη αλαιθάβεηνη, δελ πεξηέρεηαη  

       κέινο  δείγκαηνο ειηθίαο >=16 εηψλ θιπ.) ……………..................…….…..|_|_|24 

Β.  ΔΝΣΟΠΗΜΟ  ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

 

 
ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ : 
 Με ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεηε απφ ηνλ Καηάινγν ησλ πξνο έξεπλα λνηθνθπξηψλ – δηεχζπλζε 
(πεξηνρή, νδφο, αξηζκφο) θαη νλνκαηεπψλπκν ππεπζχλνπ – ζα πξνζπαζήζεηε λα εληνπίζεηε ηελ 
θαηνηθία ηνπ πξνο έξεπλα λνηθνθπξηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δψζεηε ηελ θαηάιιειε απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

Γ.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 

 

 
ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ :  
Να ζεκεηψζεηε, αλ ζπκπιεξψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

  

- 129 - 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
      ΔΡ.ΔΗ. 2             

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
        

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 
          

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

 Γ/ΝΖ  :        ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ                                                                                      ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ:  |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 
                      & ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ  

ΣΜΖΜΑ:        ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ                                         ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ :  

                       ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ  
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ:  ΠΔΗΡΑΗΧ 46 ΚΑΗ ΔΠΟΝΗΣΧΝ 

 

ΣΖΛ.:  
     18510 ΠΔΗΡΑΗΑ 
      210 485 2896 - 210 485 2897 

FAX:       210 485 2906 
 

 
                                               ΔΡΔΤΝΖΣΖ:    

                                    

                     

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

2008 

 

 

 

 

 

 

Η έξεπλα απηή γίλεηαη ζε δείγκα λνηθνθπξηψλ, πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε Γ. Γ. ΔΤΔ κε ηπραίν ηξφπν. Η παξνρή ησλ ζηνηρείσλ είλαη 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΔ (Ν.Γ.3627/1956, Ν.2392/1996θαη Ν.3470/2007, 

άξζξν 14) 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

ΜΖΣΡΧΟ  

ΜΔΛΧΝ 
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Α. ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΖΜΔΡΗΝΟ ΚΑΘΔΣΧ ΜΔΛΧΝ 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Α/Α 
α/α 

κέινπο  
Όλνκα Δπψλπκν 

Ζκεξνκελία 
γέλλεζεο 

Φχιν 

 
Γηα φια ηα κέιε                                                             
1. Παξφλ κέινο /    

ήηαλ κέινο θαη              
θαηά ην 
πξνεγνχκελν θχκα                         

2. Δγθαηαζηάζεθε 
απφ άιιν λνηθ/ξηφ 
δείγκαηνο                

3. Δγθαηαζηάζεθε 
απφ άιιν λνηθ/ξηφ 
εθηφο δείγκαηνο             

4.Νενγέλλεην                 
5.Μεηαθφκηζε             
6.Απεβίσζε                       

7.Έκεηλε ζην 
λνηθ/ξηφ γηα, 
ηνπιάρηζηνλ,   3 

κήλεο* 

Γηα κέιε πνπ 
κεηαθηλήζεθαλ  

Γηα κέιε πνπ κεηαθηλήζεθαλ 
ή απεβίσζαλ 

Γηα κέιε πνπ κεηαθηλήζεθαλ 
ή απεβίσζαλ ή έδεζαλ ζην 
λνηθνθπξηφ γηα, ηνπιάρηζηνλ 

 3 κήλεο 

Γηα κέιε πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 
ζην λνηθνθπξηφ  

Μήλαο Έηνο 
Άξξελ=1 

Θήιπ=2 

Μεηαθφκηζε ζε               
1:  Ηδησηηθφ 
λνηθνθπξηφ εληφο 

ηεο Υψξαο **           
2: πιινγηθή 
θαηνηθία ή ίδξπκα 

ηεο Υψξαο                       
3: Άιιε ρψξα                
4: Άγλσζηε 

δηεχζπλζε (κε 
αληρλεχζηκν) 

Μήλαο 
απνρψξεζεο / 

ζαλάηνπ 

Έηνο 
απνρψξεζεο / 

ζαλάηνπ 

Αξηζκφο 
κελψλ ζην 

λνηθνθπξηφ  

Κχξηα 
αζρνιία 

 

Μήλαο 

εγθαηάζηαζεο 

Έηνο 

εγθαηάζηαζεο 

01                             

02                             

03                             

04                             

05                             

06                             

07                             

08                             

09                             

10                             

 * Έκεηλε ζην λνηθνθπξηφ γηα, ηνπιάρηζηνλ, 3 κήλεο θαηά ην έηνο 2007 θαη ζήκεξα δελ είλαη κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ.   

 ** Γεκηνπξγία ζπγαηξηθνχ λνηθνθπξηνχ / πκπιήξσζε Φχιινπ Αλίρλεπζεο         
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Β. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ 12 ΔΣΧΝ       

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Α/Α 
α/α 

κέινπο  

(γηα γελλεζέληεο απφ ην 
2002 θαη κεηά) 

 
Αξηζκφο σξψλ, αλά 

εβδνκάδα, ζε 
πξνγξάκκαηα 
πξνζρνιηθήο 
εθπαίδεπζεο  

(γηα γελλεζέληεο απφ ην  
1995 έσο ην 2001) 

 
Αξηζκφο σξψλ, αλά 

εβδνκάδα, ζε 
πξνγξάκκαηα 
ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο  

(γηα γελλεζέληεο απφ 
ην  1995 θαη κεηά) 

 
Αξηζκφο σξψλ, αλά 

εβδνκάδα, ζε 
πξνγξάκκαηα 

θχιαμεο ζην ζρνιείν 

(γηα γελλεζέληεο 
απφ ην  1995 θαη 

κεηά) 
Αξηζκφο σξψλ, 

αλά εβδνκάδα, ζε 
πξνγξάκκαηα 
θχιαμεο εθηφο 

ζρνιείνπ  (baby 
parking) 

 

 
(γηα γελλεζέληεο 
απφ ην  1995 θαη 

κεηά) 
 

Αξηζκφο σξψλ 
θχιαμεο, αλά 

εβδνκάδα,  απφ 
παηδνθφκνπο 

 

(γηα 
γελλεζέληεο 
απφ ην  1995 

θαη κεηά) 
 

Αξηζκφο σξψλ 
θχιαμεο, αλά 

εβδνκάδα, απφ 
ζπγγελείο ή 
άιια άηνκα  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

ΣΖΛΖ  2: Πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη απηά ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ.  
ΣΖΛΖ  3: Πξνγξάκκαηα  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο  ζεσξνχληαη απηά  ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ γπκλαζίσλ.. 

ΣΖΛΖ 4: Πξνγξάκκαηα  θχιαμεο ζην ζρνιείν ζεσξείηαη ε θχιαμε ησλ παηδηψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηηο 7, ζπλήζσο, ην πξσί θαη κέρξη ηελ 
ψξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ θαη ην κεζεκέξη/ απφγεπκα απφ ηελ ψξα πνπ ηειεηψλνπλ ηα καζήκαηα θαη κέρξη ηηο 4κ.κ. Πξφγξακκα θχιαμεο δελ 
ππάξρεη ζήκεξα ζε φια ηα ζρνιεία. Πεξηιακβάλνληαη δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία.  

ΣΖΛΖ 5: Πξνγξάκκαηα θχιαμεο εθηφο ζρνιείνπ ζεσξείηαη ε θχιαμε ησλ παηδηψλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
ΣΖΛΖ 6: Πξφθεηηαη γηα θχιαμε ησλ παηδηψλ απφ παηδνθφκνπο είηε ζην ζπίηη ηνπο είηε ζην ζπίηη ησλ παηδηψλ.  

ΣΖΛΖ 7: Πξφθεηηαη γηα θχιαμε ησλ παηδηψλ απφ παππνχδεο/ γηαγηάδεο, άιια κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ εθηφο ησλ γνλέσλ, άιινπο ζπγγελείο, θίινπο ή 
γείηνλεο. 

Β. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ 12 ΔΣΧΝ       
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(0) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Α/Α 
α/α 

κέινπο  

(ζπκπιεξψλεηαη αλ 
ζηε ζηήιε 

2,3,ππάξρεη 
ηνπιάρηζηνλ κία 

απάληεζε) 
 

Ο θνξέαο 
(ζρνιείν/ παηδηθφο 

ζηαζκφο) είλαη: 
1 Γεκφζηνο 
2 Ηδησηηθφο 

 

(ζπκπιεξψλεηαη αλ ζηε 
ζηήιε 8, θσδηθφο 1 ή 2) 

 
Πνηνο ήηαλ ν θπξηφηεξνο 
ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ; 

(ζπκπιεξψλεηαη αλ 
ζηηο ζηήιεο 2-7 
ηνπιάρηζηνλ κία 

απάληεζε) 
 

 Δίζηε 
ηθαλνπνηεκέλνο 
απφ ηελ επηινγή 

ζαο;   

(ζπκπιεξψλεηαη 
αλ ζηε ζηήιε 10 , 

θσδηθφο 1 ή 2) 
 

Αλ Ναη, (απφιπηα, 
αξθεηά)πνηνο 
ήηαλ ν θχξηνο 

ιφγνο ηεο 
ηθαλνπνίεζήο 

ζαο; 

(ζπκπιεξψλεηαη 
αλ ζηε ζηήιε 10 , 

θσδηθφο 3 ή 4) 
 

Αλ Όρη,(φρη πνιχ, 
θαζφινπ) πνηνο 
ήηαλ ν θχξηνο 
ιφγνο ηεο κε 
ηθαλνπνίεζήο 

ζαο; 

(ζπκπιεξψλεηαη αλ 
ζηηο ζηήιεο 2-7 
ηνπιάρηζηνλ κία 

απάληεζε) 
 

Θεσξείηε φηη ε 
επηινγή ζαο επηηξέπεη 

ζε φια ηα κέιε ηνπ 
λνηθνθπξηνχ λα 

εξγαζηνχλ ζην βαζκφ 
πνπ ην επηζπκνχλ; 

01          

02               
03               
04               
05               
06               
07               

08               
09               
10               

 ΣΖΛΖ  9  1. Ήηαλ πην ζπκβαηφ απφ άπνςε σξαξίνπ κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο                                  ΣΖΛΖ 10     1. Ναη, απφιπηα 
 2. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνο ην παηδί ήηαλ θαιχηεξεο (π.ρ. γηα ιφγνπο πγείαο, εθπαίδεπζεο,                                        2. Ναη, αξθεηά         
.                        θνηλσληθνπνίεζεο, πνηνηηθήο θξνληίδαο)                                                                                                                                      3. Όρη πνιχ         
                      3. Ήηαλ πην  νηθνλνκηθφ                                                                                                                                                                  4. Καζφινπ          
                4. Γελ ππήξμαλ δηαζέζηκεο ζέζεηο ζην δεκφζην                                                                                                                              
                      5. Ήηαλ θνληά ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο  
                        6. Άιινη ιφγνη 

ΣΖΛΖ 11  1. Δμππεξεηεί ην σξάξην εξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο       ΣΖΛΖ 12: 1. Γελ εμππεξεηεί ην σξάξην εξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

                    2. Δίλαη θαιφ γηα ην παηδί(π.ρ. ιφγνη πγείαο, εθπαίδεπζεο,                                  2. Γελ είλαη ηφζν θαιφ γηα ην παηδί(π.ρ. ιφγνη πγείαο, εθπαίδεπζεο, 
                    θνηλσληθνπνίεζεο, πνηνηηθήο θξνληίδαο)                                                                  θνηλσληθνπνίεζεο, πνηνηηθήο θξνληίδαο) 
                  3. Δίλαη νηθνλνκηθή ιχζε                                                                                  3. Γελ είλαη νηθνλνκηθή ιχζε 
                     4. Δίλαη θνληά ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο                                                           4. Γελ είλαη θνληά ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο 
                 5. Άιινη ιφγνη                                                                                                      5. Άιινη ιφγνη 
ΣΖΛΖ 13  1. Ναη     
                   2. Όρη      
                   3. Γελ μέξσ/ δελ απαληψ      
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Γ. ΦΤΛΛΟ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΜΔΛΟΤ     

 Νέα  ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε γηα ζπγαηξηθά λνηθνθπξηά     

        

 
ΚΧΓΗΚΟ ΜΔΛΟΤ:     |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

    

        

         

    Ολνκαηεπψλπκν  :   

        

    Ννκφο :   

       

        

    Γήκνο ή Κνηλφηεηα :   

       

        

    Γηεχζπλζε :   

       

       

    Σειέθσλν :   

       

        

 ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ:       

        

 α. Σν ζπγαηξηθφ λνηθνθπξηφ ζα εξεπλεζεί ζηε λέα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε      

      απφ εκέλα ηνλ ίδην …………………………………………………….…….. |_|  Να ζπκπιεξσζνχλ  

            φια ηα εξσηεκαηνιφγηα  

 β. Σν ζπγαηξηθφ λνηθνθπξηφ ζα εξεπλεζεί ζηε λέα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε     

     απφ άιινλ Δξεπλεηή (εθηφο Ννκνχ)………………………………………… |_|  Να ζηαιεί FAX ζην   

    Σκήκα    

                   Σέινο ηεο έξεπλαο γηα ην 

                        ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηή 
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ΔΡ.ΔΗ.3 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ             
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ  ΔΡΔΤΝΧΝ 

Γ/ΝΖ: ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ: |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|  

    & ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ        

ΣΜΖΜΑ: ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ  

          ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ     ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: 

ΣΑΥ.Γ/ΝΖ:ΠΔΗΡΑΗΧ 46 ΚΑΗ ΔΠΟΝΗΣΧΝ 

             18510 ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΣΖΛ.:        210 485 2896 - 210 485 2897  

FAX :         210 485 2906 

                                                              ΔΡΔΤΝΖΣΖ:    

|_|_|_| 

 

 

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

2008 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Πεηξαηάο, 2008 

 

 

 

 

 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 

Ζ έξεπλα γίλεηαη ζε δείγκα λνηθνθπξηψλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ κε ηπραίν ηξφπν. Ζ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ είλαη 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΔ (Ν.Γ.3627/1956, Ν.2392/1996 θαη 

Ν.3470/2006, άξζξν 14) 
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 ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ.  Παξαθαιώ λα ζεκεηώζεηε : 

 Ώξα έλαξμεο ηεο ζπλέληεπμεο (π.ρ. 18:30)  ……………………………………………….      

|_|_|:|_|_| 
 Α/α ηνπ κέινπο πνπ δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην λνηθνθπξηφ ……………………………   

 |_|_| 
 Α/α ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ  θαηνηθία  

ε πεξίπησζε πνπ είλαη δχν  άηνκα απφ θνηλνχ ππεχζπλα, λα ζεκεηψζεηε ηνπο α/α θαη 

ησλ δχν 

 κειψλ. 

Α/α 1νπ ππεπζχλνπ  ………………….………………….……………………………..    |_|_| 
Α/α 2νπ ππεπζχλνπ  ………………….………………….………………………………  |_|_| 

 

 

 

 

 

 

 ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Κάζε άηνκν πνπ βαξχλεη νηθνλνκηθά ην λνηθνθπξηφ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε κία θαη 

κφλν θαηεγνξία απφ απηέο πνπ αθνινπζνχλ. Π.ρ. άγακν παηδί ειηθίαο 17 εηψλ κε αλαπεξία 67% ζα θαηαγξαθεί ζηελ 

θαηεγνξία «Αξηζκφο παηδηψλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πνπ έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, είλαη άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε 

θαηάζηαζε ρεξείαο» 

 

 Αξηζκφο παηδηψλ ειηθίαο έσο θαη 18 εηψλ (γελλεζέλησλ απφ ην 1989 – 2007)……… |_|_| 

 Αξηζκφο παηδηψλ ειηθίαο 19 – 25 εηψλ  (γελλεζέλησλ απφ ην 1982 – 1988), ηα νπνία  

ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο ζρνιέο ή είλαη εγγεγξακκέλα ζηνπο  

θαηαιφγνπο ηνπ ΟΑΔΓ, αλεμάξηεηα εάλ δηακέλνπλ ή φρη ζην λνηθνθπξηφ………………   |_|_| 

 Αξηζκφο παηδηψλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ,  είλαη  

αλχπαληξα,  δηαδεπγκέλα ή ζε θαηάζηαζε ρεξείαο. ………………………………………      |_|_| 

 Αξηζκφο παηδηψλ,  πνπ είλαη αλχπαληξνη ζηξαηηψηεο ……………………………………   |_|_| 

 Αλχπαληξνη ή ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη αδειθνί θαη αδειθέο, κε αλαπεξία 67% θαη άλσ…  |_|_| 

 Αλήιηθνη ζπγγελείο κέρξη ηνλ 3ν βαζκφ, νξθαλνί απφ παηέξα θαη κεηέξα……………        |_|_| 

 Αληφληεο ησλ ζπδχγσλ (γνλείο, παππνχδεο θιπ.) ………………………………………        |_|_| 
 

 

 

Α1.  Ζ θαηνηθία πνπ κέλεηε είλαη :   

- Μνλνθαηνηθία παληαρφζελ ειεχζεξε; ............................................................................  •  1 

- Μνλνθαηνηθία εκηειεχζεξε ή ζπγθξνηήκαηα φκνησλ θαηνηθηψλ, θηηζκέλσλ ζε ζεηξά;…  •  2 

- Γηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία
 
 κε ιηγφηεξεο απφ 10 θαηνηθίεο;........................................   •  3 

- Γηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία
 
 κε 10 ή πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο; .....................................  •  4 

- Άιιν είδνο, δειαδή:                                                                                                          •  5 

 

 

 

 

 
 

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

 

 

 Ωο ζπγθξφηεκα φκνησλ θαηνηθηψλ, θηηζκέλσλ ζε ζεηξά, νξίδνληαη νη θαηνηθίεο νη νπνίεο 
έρνπλ μερσξηζηή είζνδν απφ ην δξφκν θαη, ζε πεξίπησζε χπαξμεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
(ζθάια, δηάδξνκνο, εμψζηεο θ.α.),  έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφλ φιεο νη θαηνηθίεο.  

 Οη πνιπθαηνηθίεο κε δχν εηζφδνπο ζα ζεσξεζνχλ σο δχν δηαθνξεηηθά θηίξηα, εάλ θάζε 
είζνδνο νδεγεί ζε νξηζκέλα κφλν δηακεξίζκαηα θαη φρη ζε φια.  

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΔΑΝ ΓΗΑΜΔΝΟΤΝ Ζ ΟΥΗ ΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟ 
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Α2. Πόζα θαλνληθά δσκάηηα δηαζέηεη ε θαηνηθία ζαο, εθηόο ηεο θνπδίλαο, ηνπ ινπηξνύ, 
ηεο ηνπαιέηαο, ησλ απνζεθώλ θαη ηνπ ρσι; Να θαηαγξαθεί ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ηεο 
θαηνηθίαο ζαο. 
(Γελ ππνινγίδνληαη ηα δσκάηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά  γηα επαγγεικαηηθνχο 
ζθνπνχο. Η θνπδίλα θαη ην θαζηζηηθφ πνπ ρσξίδνληαη κε πάζν ππνινγίδνληαη σο έλα 
δσκάηην).  
 

- Αξηζκφο δσκαηίσλ ........................................................................………................. |_|_| 

- Δκβαδφλ θαηνηθίαο(πεξηιακβάλνληαη φινη νη ρψξνη εθηφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

  γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο)…………………………………………………………… |_|_|_|  

 

 

Α3.  Ζ θαηνηθία ζαο δηαζέηεη:                           

                                                            

 - Δζσηεξηθφ ινπηξφ ή ληνπο;                        ΝΑΗ           ΟΥΗ  

          - Απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ην λνηθνθπξηφ … .………………………………….……  1    2         

        - Κνηλή ρξήζε κε άιια λνηθνθπξηά πνπ δνπλ  ζηελ ίδηα θαηνηθία …….……           1 2

                    

         - Δζσηεξηθή ηνπαιέηα;                                                  

          - Απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ην λνηθνθπξηφ … .………………………………….        1    2 

        - Κνηλή ρξήζε κε άιια λνηθνθπξηά πνπ δνπλ  ζηελ ίδηα θαηνηθία …….…………    1 2 

 

-  Μπαιθφλη;………………………………………………………………………………… 1 2  

- Βεξάληα;………………………………………………………………………………….. 1 2       

- Γθαξάδ;…………………………………………………………………………………… 1 2       

- Αλειθπζηήξα;……………………………………………………………………………. 1 2       

- Πηζίλα;…………………………………………………………………… ……………… 1 2       

- Κήπν;…… ………………………………………………………………….…………… 1 2

   
 

Α4.Αληηκεησπίδεηε ζηελ θαηνηθία ζαο θάπνην από ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα;  

             

             

                                ΝΑΗ          ΟΥΗ 

- Γηαξξνή ζηε  ζηέγε, πγξαζία ζηνπο ηνίρνπο, ζηα παηψκαηα,   ζηα ζεκέιηα ή  

  ππάξρνπλ ζάπηεο θάζεο ζηα παξάζπξα ή   ζάπηα    παηψκαηα…………….…… 1 2 

- θνηεηλά δσκάηηα .....................................................................................……… 1 2 

- Θφξπβν απφ ηνπο γείηνλεο ή απφ ην δξφκν (ζπγθνηλσλία, βηνκεραλία θιπ.)…. 1 2 

- Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα  απφ βηνκεραλία ή θπθινθνξία 

  απηνθηλήησλ (κφιπλζε, λέθνο  θιπ.)..................…............................……… 1 2 

- Βαλδαιηζκνχο θαη εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ζαο................................. 1 2

   

  

 

 

 

 



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 137 - 

 

         Α5.  Ζ θαηνηθία ζαο είλαη: 

- Ηδηφθηεηε;……………………………………………………………………………………..  1  B1 

- Δλνηθηαζκέλε, ππελνηθηαζκέλε ζε ηηκή ζχκθσλε κε απηή πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά / 

  πεξηνρή;  (Πεξηιακβάλνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ην ελνίθην επηδνηείηαη πιήξσο ή  

  ελ κέξεη απφ  ζηεγαζηηθή παξνρή)...............................................................................  2  Γ1 

- Δλνηθηαζκέλε κε ελνίθην ρακειφηεξν απφ ηελ  ηηκή ηεο πεξηνρήο;...........................…  3  Γ1
    

- Ζ ρξήζε ηεο έρεη παξαρσξεζεί δσξεάλ (απφ ηνλ εξγνδφηε, ζπγγελείο θιπ.);........... 4  Δ1 

 

 

 

 

Β1. Πνην έηνο αγνξάζαηε/ θαηνηθήζαηε  ζηελ θαηνηθία ζαο; 

 

Έηνο |_|_|_|_|   

 

 Β2. Ση πνζό ελνηθίνπ ζα πιεξώλαηε ην κήλα γηα ηελ θαηνηθία ζαο, αλ ελνηθηάδαηε κία 

  παξόκνηα θαηνηθία;  

 

- Μεληαίν ηεθκαξηφ ελνίθην ………………………………………………………       |                     |   Ε1  

- Γε γλσξίδσ ……………………………………………………………………………………..  •         Β3 

 

Β3.  Αλ δε γλσξίδεηε, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε,  θαηά πξνζέγγηζε,  ηη  πνζό   ελνηθίνπ   

  ζα  είζαζηε δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώζεηε; 

-    Ληγφηεξν απφ 151 € ………………………………………………………………………..•  1  

-   151 –   350€  …….…………………………………………………………………………. •  2  

-   351 –   500€  …….…………………………………………………………………………. •  3  

-   501 –   650€  …….…………………………………………………………………………. •  4  

-   651 –   800€  …….…………………………………………………………………………. •  5  

-   801 –   950€  …….………………………………………………………………………… •  6  

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. •  7         Ε1     

- 1.201 – 1.400€  …….………………………………………………………………………. •  8  

- 1.401 – 1.600€  …….………………………………………………………………………. •  9  

- 1.601 – 1.800€  …….………………………………………………………………………. •  10  

- 1.801 – 2.000€  …….………………………………………………………………………. •  11  

- 2.001 – 2.500€  …….………………………………………………………………………. •  12  

- Πεξηζζφηεξν απφ 2.500€   ………………………………………………………………… •  13  

 

 

 

 

Β. ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
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Γ1.  Πνην έηνο  ππνγξάςαηε ην ζπκβόιαην γηα  ηελ  θαηνηθία  ζαο; 

 

  Έηνο |_|_|_|_|  

 

Γ2.  Πόζν ελνίθην πιεξώλεηε ην κήλα γηα ηελ θύξηα θαηνηθία ζαο; 

- Μεηθηφ κεληαίν πνζφ ελνηθίνπ (πξηλ αθαηξεζεί ην πνζφ πνπ,  

ελδερνκέλσο, ζαο επηζηξάθεθε απφ ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ)  € |                      |  Ε1 

    

 

 

         

 

Γ1. Πνην έηνο  ππνγξάςαηε ην ζπκβόιαην γηα  ηελ  θαηνηθία  ζαο; 

 

 Έηνο |_|_|_|_|  

 

Γ2.  Πόζν ελνίθην πιεξώλεηε ην κήλα γηα ηελ θύξηα θαηνηθία ζαο; 

 

- Μεηθηφ κεληαίν πνζφ ελνηθίνπ (πξηλ αθαηξεζεί ην πνζφ πνπ,  
ελδερνκέλσο, ζαο επηζηξάθεθε απφ ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ)     € |                      | 

 

 Γ3. Πνην ζεσξείηε όηη είλαη ην ελνίθην πνπ ζα πιεξώλαηε ην κήλα γηα ηελ θαηνηθία ζαο, 

  αλ δελ είραηε απηή ηε κείσζε ;  

- Μεληαίν ηεθκαξηφ ελνίθην ……………………………………………………… € |                     |  Ε1 

   - Γε γλσξίδσ …………………………………………………………………………………….. •   Γ4  

 

 Γ4.  Αλ δε γλσξίδεηε, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε,  θαηά πξνζέγγηζε,  ηη  πνζό   ελνηθίνπ   
  ζα  είζαζηε δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώζεηε; 

- Ληγφηεξν απφ 151 € …………………………………………………………………………. •  1  

-   151 –   350€  …….…………………………………………………………………………. •  2  

-   351 –   500€  …….…………………………………………………………………………. •  3  

-   501 –   650€  …….…………………………………………………………………………. •  4  

-   651 –   800€  …….…………………………………………………………………………. •  5  

-   801 –   950€  …….…………………………………………………………………………. •  6  

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. •  7         Ε1 

- 1.201 – 1.400€  …….………………………………………………………………………. •  8  

- 1.401 – 1.600€  …….………………………………………………………………………. •  9  

- 1.601 – 1.800€  …….………………………………………………………………………. •  10  

- 1.801 – 2.000€  …….………………………………………………………………………. •  11  

- 2.001 – 2.500€  …….………………………………………………………………………. •  12  

- Πεξηζζφηεξν απφ 2.500€   ………………………………………………………………… •  13  

      

Γ. ΔΝΟΗΚΗΑΣΖ ΜΔ ΔΝΟΗΚΗΟ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

Γ. ΔΝΟΗΚΗΑΜΔΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
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Δ1.  Πνην έηνο κεηαθνκίζαηε ζε απηή ηελ θαηνηθία; 

   

    Έηνο |_|_|_|_|  

 Δ2.  Ση πνζό ελνηθίνπ ζα πιεξώλαηε ην κήλα γηα ηελ θαηνηθία ζαο, αλ ελνηθηάδαηε κία 

     παξόκνηα θαηνηθία;  

   

 - Μεληαίν ηεθκαξηφ ελνίθην ………………………………………………………€ |                     |  Ε1 

      - Γε γλσξίδσ ……………………………………………………………………………………..  •   Δ3  

 

Δ3.  Αλ δε γλσξίδεηε, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε,  θαηά πξνζέγγηζε,  ηη  πνζό   ελνηθίνπ   

ζα  είζαζηε δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώζεηε; 

- Ληγφηεξν απφ 151 € …………………………………………………………………………. •  1  

-   151 –   350€  …….…………………………………………………………………………. •  2  

-   351 –   500€  …….…………………………………………………………………………. •  3  

-   501 –   650€  …….…………………………………………………………………………. •  4  

-   651 –   800€  …….…………………………………………………………………………. •  5  

-   801 –   950€  …….………………………………………………………………………… •  6  

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. •  7        Ε1 

- 1.201 – 1.400€  …….………………………………………………………………………. •  8  

- 1.401 – 1.600€  …….………………………………………………………………………. •  9  

- 1.601 – 1.800€  …….………………………………………………………………………. •  10  

- 1.801 – 2.000€  …….………………………………………………………………………. •  11  

- 2.001 – 2.500€  …….………………………………………………………………………. •  12  

- Πεξηζζφηεξν απφ 2.500€   ………………………………………………………………… •  13  

 

 

 

  Ε1. Γειώζαηε ή ζα δειώζεηε θάπνην πνζό ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε πνπ αθνξά ζε  

 δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, νη νπνίεο εθπίπηνπλ από  

 ην ζπλνιηθό εηζόδεκά ζαο; 

  ( Πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ  γηα εζηηαηφξηα, κεζίηεο, σδεία, θνκκσηήξηα,  

γπκλαζηήξηα, ηλζηηηνχηα θαιινλήο, πδξαπιηθνχο ,ειεθηξνιφγνπο  θαζψο θαη θάζε είδνπο παξνρή  

ππεξεζηψλ απφ ηερληθνχο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ηεο θαηνηθίαο θιπ. ). 

        - Ναη………………………………………………………………………………………………• 1 

        - Όρη………………………………………………………………………………………………• 2  Ε3 

 

 

 

 

Ε. ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΑ-ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ 

Δ. ΠΑΡΑΥΩΡΖΜΔΝΖ ΓΩΡΔΑΝ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
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Ε2. Αλ ΝΑΗ, πνην είλαη θαηά πξνζέγγηζε ην πνζό πνπ δειώζαηε ή ζα δειώζεηε; 

        -   Πνζφ ……………………………………………………………………………..€ |                     |  

 

Ε3. Πιεξώλεηε  γηα : 

 ΝΑΗ ΟΥΗ 

- Νεξφ;………………………………………………………………………………… •  1 • 2 

- Ζιεθηξηθφ;..………………………………………………………………………… •  1 • 2 

- Φπζηθφ αέξην / θσηαέξην;……………………………………………………… …         •  1 • 2 

- Τγξά ή ζηεξεά θαχζηκα (π.ρ. πεηξέιαην, θάξβνπλα, ιηγλίηε θιπ.); ………….  •  1 • 2 

- Θέξκαλζε, δεζηφ λεξφ κέζσ δηθηχνπ; .………………………………………… •  1 • 2 

- Αζθάιηζηξα γηα ηελ θαηνηθία; ……………………………………………………. •  1 • 2 

- Απνρέηεπζε; ……………………………………………………………………….. •  1 • 2 

- Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ;…..……..…………………………………………… •  1 • 2 

- Άιια έμνδα (θνηλφρξεζηα θ.ά.);……..……………………………………………. •  1 • 2 

- Σαθηηθή ζπληήξεζε – επηζθεπέο, εθθέλσζε βφζξνπ ;..………………………… •  1 • 2 

 

Ε4.  Πόζν επηβαξύλνπλ ην εηζόδεκά ζαο νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ζηέγαζεο;  

     πκπεξηιακβάλνληαη  ην ελνίθην,  νη ηόθνη δαλείνπ γηα ηελ αγνξά ή ηελ θαηαζθεπή θύξηαο 

     θαηνηθίαο, ε αζθάιεηα θαη νη ινηπέο δαπάλεο ζηέγαζεο  

   (απνρέηεπζε, απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ, ηαθηηθή  ζπληήξεζε,  επηζθεπέο, ζέξκαλζε,  

    χδξεπζε, ειεθηξηθφ ξεχκα, θπζηθφ αέξην θ.ά.) Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηειεθψλνπ.   

 - Πάξα πνιχ ....................................................................................................................  •  1 

 - Αξθεηά............................................................................................................................  •  2 

 - Καζφινπ ...........................................................................................................………..  •  3 

 

 

 

Ζ1. Γηαζέηεη ην λνηθνθπξηό ζαο θάπνην από ηα παξαθάησ αγαζά, αλεμάξηεηα 

      αλ είλαη ηδηόθηεην, ελνηθηαζκέλν ή έρεη παξαρσξεζεί δσξεάλ ε ρξήζε ηνπ; 

      Αλ θάπνην απφ απηά δελ ην έρεηε: 

     (α) ζα ζέιαηε λα ην απνθηήζεηε, αιιά δελ έρεηε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ή 

     (β) δελ ην έρεηε γηα άιινπο ιφγνπο, π.ρ. δελ ην ζέιεηε ή δελ ην ρξεηάδεζηε   

               

ΝΑΗ 

Θα ήζεια 
αιιά δελ 
έρσ ηε 

δπλαηφηεηα 

Γελ ην 

ζέισ, δελ 
ην έρσ γηα 

άιινπο 

ιφγνπο 
 

- Σειέθσλν (ζηαζεξφ ή θηλεηφ).......................................…….  •  1 •  2  • 3 

- Έγρξσκε ηειεφξαζε ...........................………………………..  •  1 •  2 • 3 

- Πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή .....................…....…… •  1 •  2 • 3 

- Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ( internet)….....................…....…… •  1 •  2 • 3 

- Πιπληήξην ξνχρσλ ….....................................................……. •  1 •  2  • 3 

- Η.Υ. επηβαηεγφ ή Η.Υ. θνξηεγφ απηνθίλεην….....................….. •  1 •  2  • 3 

Ζ. ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ  ΑΓΑΘΑ 
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Θ1. Δζείο ή άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο πιεξώλεηε θάπνην πνζό γηα εμόθιεζε εηδώλ πνπ  

      αγνξάζαηε κε δόζεηο ή θαη γηα εμόθιεζε δαλείνπ; 
       (Πεξηιακβάλνληαη  δάλεηα  γηα  αγνξά  ΙΥ απηνθηλήηνπ, νηθνζθεπήο, δάλεηα δηαθνπψλ, ηνθεηνχ θιπ, 

       δάλεηα γηα άιιε θαηνηθία ηνπ λνηθνθπξηνχ, π.ρ. γηα εμνρηθή θαηνηθία, θαζψο θαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη  

       γηα πιεξσκή εηδψλ πνπ αγνξάζηεθαλ κε πηζησηηθέο θάξηεο. 

      Γελ πεξηιακβάλνληαη δάλεηα ή ππνζήθεο πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα θαηνηθία ζαο.)  

 

 - Ναη .................................................................................................................................. •  1  

- Όρη ...........................................................................................….................................... •  2  Θ3 

 

Θ2. Πόζν επηβαξύλνπλ ην εηζόδεκά ζαο νη απνπιεξσκέο δαλείσλ  ή αγνξώλ πνπ  

      πξαγκαηνπνηήζαηε κε δόζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηόθσλ;   

- Πάξα πνιχ .................................................................................................................... •  1 

- Αξθεηά............................................................................................................................ •  2 

- Καζφινπ ...........................................................................................................……….. •  3 

       

 Θ3. Έρεη ην λνηθνθπξηό ζαο  ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα, κε δηθνύο ηνπ νηθνλνκηθνύο 

  πόξνπο:  

                         

                  ΝΑΗ  ΟΥΗ 

- Να πιεξψζεη  γηα κία εβδνκάδα ην ρξφλν δηαθνπέο γηα φια ηα κέιε ηνπ;..…     •  1 • 2 

- Να  πιεξψλεη  θάζε δεχηεξε κέξα  γηα γεχκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη  

   θξέαο, θνηφπνπιν, ςάξη ή ιαραληθά (ίζεο αμίαο   γηα ρνξηνθάγνπο); ….…….    •  1 • 2 

- Να αληηκεησπίζεη έθηαθηεο, αιιά αλαγθαίεο δαπάλεο αμίαο, πεξίπνπ, 500 €;..   •  1 • 2 

- Να έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε ;..............................………………………….     •  1 • 2 

- Να έρεη δξνζηά ην θαινθαίξη ;..............................………………………………      •  1 • 2 

 

Θ4. Καηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο  ην λνηθνθπξηό ζαο θαζπζηέξεζε λα πιεξώζεη 

     ιόγσ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ: 

ΝΑΗ 
(Μία θνξά) 

ΝΑΗ 
(Γχν ή 

πεξηζζφηεξεο 
θνξέο) 

ΟΥΗ 
ΓΔ ΜΔ 
ΑΦΟΡΑ 

- Σν ελνίθην ή ηε δφζε δαλείνπ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο                  •  1     • 2 •  3 •  4  

- Σνπο ινγαξηαζκνχο  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ, αεξίνπ  

  θαη θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θιπ. ηεο  θχξηαο θαηνηθίαο;…… •  1 •  2  •  3  •  4 

- Σηο δφζεηο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ηηο δφζεηο δαλείνπ 

  γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο θ.α. ή ηηο αγνξέο κε δφζεηο;……….       •  1 •  2 •  3  •  4 

  Γελ  πεξηιακβάλνληαη νη δφζεηο δαλείνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε   ηελ αγνξά θχξηαο θαηνηθίαο                                     

 

Θ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
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Θ5. Με ην ζπλνιηθό κεληαίν εηζόδεκα όισλ ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο, πώο  

 αληηκεησπίδεηε ηηο ζπλήζεηο αλάγθεο ζαο; 

- Με κεγάιε δπζθνιία ....................................................................................................... •  1 

- Με δπζθνιία ................................................................................................................... •  2 

- Με κηθξή δπζθνιία ......................................................................................................... •  3 

- ρεδφλ εχθνια ...............................................................................................................  •  4 

- Δχθνια ..........................................................................................................................  •  5 

- Πνιχ εχθνια ..................................................................................................................  •  6 

 

Θ6. Καηά ηε γλώκε ζαο, πνην είλαη ην ειάρηζην θαζαξό εηζόδεκα πνπ πξέπεη λα έρεη ην  

  κήλα ην λνηθνθπξηό ζαο, γηα λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ; 

 

  πλνιηθφ κεληαίν πνζφ    ……………………………………………..   € |                      |

      

 

 

 

 

Κ1. ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Παξαθαινύκε, λα ζεκεηώζεηε από ην Μεηξών Ννηθνθπξηνύ  

      αλ ππάξρεη ζην λνηθνθπξηό θάπνην παηδί ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηώλ. 

- Ναη ................................................................................................................................. •  1  

- Όρη ................................................................................................................................. •  2  Λ1 

 

Κ2. Δίρε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θάπνην από ηα παηδηά θάησ ησλ 16 εηώλ έζησ  

  θαη κία πεγή εηζνδήκαηνο από εξγαζία;   

Παξαθαιψ λα κε ζπκπεξηιάβεηε πνζά απφ εξγαζία πνπ πξνζθέξεηαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

- Ναη ..........…................................................................................................................... •  1  

- Όρη ................................................................................................................................. •  2  Λ1 

 

Κ3. Αλ ΝΑΗ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007,  πνην ήηαλ ην ζπλνιηθό εηήζην πνζό;  

 

  πλνιηθφ πνζφ  (εηήζην)……………………………………………   € |                      |

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ. ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΣΟΜΩΝ <16 ΔΣΩΝ 
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Λ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, πιεξώζαηε θόξν γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηθά ζαο ή άιινπ 

       κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο; 

 (Πεξηιακβάλεηαη κόλνλ ν θφξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΜΑΠ) θαη δελ πεξηιακβάλνληαη  

 νη θφξνη θιεξνλνκηάο).   

- Ναη………………………………………………………………………………………………. • 1 

- Όρη………………………………………………………………………………………………. • 2 Μ1 
 

Λ2.  Αλ ΝΑΗ, πνην ήηαλ ην ζπλνιηθό εηήζην πνζό; 

 

 

- πλνιηθφ πνζφ  (εηήζην)…………………………………………………….                   € |                      |   

  

 

 

 

 

 

 

 

  Μ1.ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Παξαθαιώ, λα ζεκεηώζεηε ηελ ώξα ιήμεο ηεο ζπλέληεπμεο: 

 

- Ώξα ιήμεο ηεο ζπλέληεπμεο (π.ρ. 18:55)............................................................. |_|_|:|_|_| 

 

Ζκεξνκελία  ζπλέληεπμεο:       Ζκέξα |_|_| 

 Μήλαο |_|_|  Έηνο  2008 

Μ. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Λ. ΦΟΡΟ ΜΔΓΑΛΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
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ΔΡ.ΔΗ. 4 

          

 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 
 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

Γ/ΝΖ : ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ         ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ: |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 

  & ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ        

ΣΜΖΜΑ    :ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ         Α/Α  ΜΔΛΟΤ:              |_|_|     

ΣΑΥ.Γ/ΝΖ: Πεηξαηώο 46 θαη Δπνληηώλ 

                   18510 Πεηξαηάο         

ΣΖΛ. : 210 485 2897 - 210 485 2896         ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: 
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 ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Παξαθαιώ λα ζεκεηώζεηε : 

 Ώξα έλαξμεο ηεο ζπλέληεπμεο (π.ρ. 19:00)  …………………………………….        |_|_|:|_|_| 
 

 

 

Α1. Πόηε γελλεζήθαηε θαη ζε πνηα ρώξα; 

Έηνο γέλλεζεο : ………………………………………………………………………….     |_|_|_|_| 

Υψξα:  ……………………………………………………………………………………      |_|_|_|  

 

Α2.Πνηα είλαη ε ππεθνόηεηά ζαο; Αλ έρεηε δύν ππεθνόηεηεο παξαθαιώ, λα 

ζεκεηώζεηε θαη ηηο δύν ; 

 Πξψηε  ππεθνφηεηα: ……………………………………………………………….   |_|_|_|  

 Γεχηεξε ππεθνφηεηα: ……………………………………………………………….             |_|_|_|

       

Α3. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε ; 

       - Άγακνο/ε ............................................................................................………………..    �1 
- Έγγακνο/ε ..........................................................................................……………..…  �2 
- ε δηάζηαζε .......................................................................................………………..   �3 
- Υήξνο/α..............................................................................................….. ………… �4 
- Γηαδεπγκέλνο/ε ...................................................................................……………….. �5
  

Α4. Έρεηε κόληκν ζύληξνθν κε ηνλ νπνίν κέλεηε καδί ; 

- Ναη, είκαη παληξεκέλνο/ε…...........................................................................................  �1 

- Ναη, ζπγθαηνηθψ καδί ηνπ/εο…………………………………………………….………….  �2 

- Όρη …............................................................................................................................   �3 

 

 

 Β1. Παξαθνινπζείηε, ζήκεξα, θάπνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο ; 

- Ναη ..............................................................................................................................     �1  B2 

- Όρη ..............................................................................................................................     �2  Β3 

 

Β2. Πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο παξαθνινπζείηε ηώξα ; 

- Γεκνηηθφ ................................................................................................................... �1 

- Γπκλάζην ................................................................................................................... �2 

- Γεληθφ Λχθεην ……………………………………………………………………………… �3Α 

- Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, Δπαγγεικαηηθή ρνιή, Σερληθφ Δπ/θν Δθπαηδεπηήξην …… �3Β 

- IEK………………………………………………………………………………………….. �4 

- TΔΗ ...............................…………………………………………………………………… �5A 

- ΑΔΗ,  Αλψηαηεο ηξαηησηηθέο ρνιέο …………………………………………………….. �5B 

- Μεηαπηπρηαθά (ΜSc., ΜΒΑ)  ………………………………………………………….….. �5Γ 

- Γηδαθηνξηθφ (Ph.D)  ……………………………………………………………………….. �6 

                                                

 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ. ΔΤΔ. 

 

 

        Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 

Β. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
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Β3. Πνην είλαη ην πςειόηεξν επίπεδν πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, αλώηεξεο ή αλώηαηεο  

 εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε νινθιεξώζεη ; 

-Γελ παξαθνινχζεζα πνηέ θακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο……………………………….. �  Γ1 

 - Μεξηθέο ηάμεηο δεκνηηθνχ………………………………………………………………….. �1 

- Γεκνηηθφ …................................................................................................................ �2 

- Γπκλάζην ................................................................................................................... �3 

- Δληαίν, Γεληθφ Λχθεην ή Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Δθπαηδεπηήξην, ΣΔΛ, ΣΔ…………… �4 

- IEK………………………………………………………………………………………….. �5 

- TΔΗ ...............................…………………………………………………………………… �6A 

- ΑΔΗ,  Αλψηαηεο ηξαηησηηθέο ρνιέο ……………………………………………………. �6B 

- Μεηαπηπρηαθά (ΜSc., ΜΒΑ)  ………………………………………………………….….. �6Γ 

- Γηδαθηνξηθφ (Ph.D)  ………………………………………………………………………..       �7 

 

Β4. Πνην έηνο νινθιεξώζαηε ηελ πξναλαθεξζείζα βαζκίδα εθπαίδεπζεο; 

 

 Έηνο ………………………………………………………………………………….  |_|_|_|_| 

 

 

 

Γ1. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο; Δίλαη: 

Η απάληεζε λα είλαη απζφξκεηε. 

 - Πνιχ θαιή ..................................................................................................................... �1 

    - Καιή .............................................................................................................................. �2 

    - Μέηξηα ........................................................................................................................... �3 

    - Καθή ............................................................................................................................. �4 

- Πνιχ θαθή ......................................................................................................................  �5 

 

Γ2. Έρεηε θάπνην ρξόλην πξόβιεκα πγείαο ή ρξόληα αζζέλεηα ; 

Ωο ρξφλην πξφβιεκα πγείαο ή ρξφληα αζζέλεηα ζεσξείηαη ην πξφβιεκα ή ε αζζέλεηα πνπ δηαξθεί (ή 

πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη)πεξηζζφηεξνπο απφ 6 κήλεο.  

    - Ναη ................................................................................................................................ �1 

     - Όρη ................................................................................................................................. �2 

 

Γ3. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ή θαη πεξηζζόηεξν, έρεηε πεξηνξηζηεί/ δπζθνιεπηεί,     ιόγσ 

θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο,  ζε θάπνηεο από ηηο  ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο; 

- Ναη, πάξα πνιχ ............................................................................................................... �1 

- Ναη, αιιά φρη πάξα πνιχ............................................................................................ �2 

- Όρη, θαζφινπ................................................................................................................... �3 

 

 

 

 

 

Γ.ΤΓΔΗΑ 
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Γ4. Καηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο ππήξμε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάζηεθε λα 

ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο εθηόο νδνληηάηξσλ γηα δηθό ζαο πξόβιεκα 

πγείαο, αιιά δελ ηνλ ζπκβνπιεπηήθαηε/επηζθεθηήθαηε; 

(Η εμέηαζε είλαη πξνζσπηθή θαη δελ αθνξά π.ρ. ζηα παηδηά ζαο) 

 - Ναη,  ππήξμε ηνπιάρηζηνλ κία πεξίπησζε...................................................................… �1  Γ5 

 - Όρη .............................................................................................................................… �2  Γ6 

 

Γ5. Πνηνο ήηαλ ν θύξηνο ιόγνο πνπ δε ζπκβνπιεπηήθαηε γηαηξό νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο εθηόο 

νδνληηάηξσλ γηα δηθό ζαο πξόβιεκα πγείαο; 

  

- Γελ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα (πνιχ αθξηβή ε επίζθεςε/ ζπκβνπιή ή  δελ ππήξρε  
  θάιπςε απφ ην αζθαιηζηηθφ κνπ ηακείν) ………………..…………………………………... �1 

- Λίζηα αλακνλήο ..………………………… ………….………………………………………… �2 

- Έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζίαο ή θξνληίδαο παηδηψλ ή άιισλ αηφκσλ ………………. �3 

- Μεγάιε απφζηαζε απφ ην γηαηξφ / δελ ππάξρνπλ κέζα ζπγθνηλσλίαο…………………. �4 

- Φφβνο γηα ην γηαηξφ, ηα λνζνθνκεία, ηηο εμεηάζεηο, ηε ζεξαπεία………………………… �5 

- Πεξίκελα κήπσο ην πξφβιεκα ππνρσξήζεη/ βειηησζεί απφ κφλν ηνπ……………….… �6 

- Γε γλσξίδσ θάπνηνλ θαιφ γηαηξφ……...….…………………………………………………… �7 

- Άιινο ιφγνο, δειαδή :………………………………………………………………………….. �8 

 

Γ6.  Καηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο ππήξμε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάζηεθε λα 

ζπκβνπιεπηείηε νδνληίαηξν γηα δηθό ζαο πξόβιεκα πγείαο, αιιά δελ ηνλ     

ζπκβνπιεπηήθαηε/επηζθεθηήθαηε; 

(Η εμέηαζε είλαη πξνζσπηθή θαη δελ αθνξά π.ρ. ζηα παηδηά ζαο) 

 - Ναη,  ππήξμε ηνπιάρηζηνλ κία πεξίπησζε ................................................................... �1  Γ7 

 - Όρη ............................................................................................................................... �2  Γ1 

 

Γ7. Πνηνο ήηαλ ν θύξηνο ιόγνο πνπ δε ζπκβνπιεπηήθαηε νδνληίαηξν γηα δηθό ζαο πξόβιεκα πγείαο; 

 

 Γελ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα (πνιχ αθξηβή ε επίζθεςε/ ζπκβνπιή ή  δελ ππήξρε  

  θάιπςε απφ ην αζθαιηζηηθφ κνπ ηακείν) ………………..…………………………………...�1 

- Λίζηα αλακνλήο ..………………………… ………….…………………………………………�2 

- Έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζίαο ή θξνληίδαο παηδηψλ ή άιισλ αηφκσλ ………………. �3 

- Μεγάιε απφζηαζε απφ ην γηαηξφ / δελ ππάξρνπλ κέζα ζπγθνηλσλίαο…………………. �4 

- Φφβνο γηα ην γηαηξφ, ηα λνζνθνκεία, ηηο εμεηάζεηο, ηε ζεξαπεία………………………… �5 

- Πεξίκελα κήπσο ην πξφβιεκα ππνρσξήζεη/ βειηησζεί απφ κφλν ηνπ……………….…  �6 

- Γε γλσξίδσ θάπνηνλ θαιφ  νδνληίαηξν……...….…………………………………………… �7 

- Άιινο ιφγνο, δειαδή :……………………………………………………………………….. �8 
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Γ1. Καηά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, εξγαζηήθαηε κε ακνηβή ή γηα θέξδνο, έζησ θαη γηα κία ώξα ; 

 (Οη άκηζζνη βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζα απαληήζνπλ ΝΑΙ) 

- Ναη .....................................................................................................................…….. �1  Γ3 

- Όρη .....................................................................................................................…….. �2  Γ2 

 

Γ2. Καηά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, αθόκα θαη αλ δελ εξγαζηήθαηε κε ακνηβή, είραηε 

κηα κηζζσηή εξγαζία ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, από ηελ νπνία απνπζηάδαηε 

γηα θάπνηνπο ιόγνπο  (απεξγία, δηαθνπέο,  αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ, άδεηα ηνθεηνχ, 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, δηαθσλία κε ηνλ εξγνδφηε θιπ.) θαη ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα 

μαλαγπξίζεηε; 

- Ναη  ....................................................................................................................…….. �1 

- Όρη .....................................................................................................................……… �2 

( Αλ φρη , νη παξαδεθηέο ηηκέο ζηε Γ3 λα είλαη 3-9 ) 

Γ3. Πνηα είλαη ε θύξηα αζρνιία ζαο ; Δίζηε: 
 

 

 

 - Δξγαδφκελνο κε πιήξε απαζρφιεζε;……………………………………………………… �01  Ε1 

 - Δξγαδφκελνο κε κεξηθή απαζρφιεζε;……………………………………………………… �02  Ε1 

 - Άλεξγνο;.........................................................................................................…….....… �03 

 - Μαζεηήο, θνηηεηήο, κεηεθπαηδεπφκελνο, εξγαδφκελνο ρσξίο ακνηβή  γηα απφθηεζε      

εκπεηξίαο;....................................................……………………………………………..…. �04 

 - πληαμηνχρνο ζε θαλνληθή ειηθία ή κε ή έρεηε δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζήο ζαο �05 

 - Αθαηάιιεινο γηα εξγαζία ή έρεηε κφληκε αλαπεξία;………………………………………    �06 

 - ηξαηηψηεο; .................................................................................................................... �07 

 - Ννηθνθπξά;  .................................................................................................................... �08 

 - Άιιε πεξίπησζε κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ αηφκνπ;………………………………………….   �09 

Γ4. Καηά ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο αλαδεηήζαηε κηα εξγαζία;   

   (Γηα  άηνκα πνπ: 

o Πεξηκέλνπλ απάληεζε ζε αίηεζή ηνπο  
o Πεξηκέλνπλ λα ηνπο θαιέζνπλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ 
o Πεξηκέλνπλ ηα απνηειέζκαηα δηαγσληζκνχ γηα δηνξηζκφ ζην δεκφζην ηνκέα. 

 ε απάληεζε ζην εξψηεκα ζα είλαη ΟΥΗ) 

- Ναη  ...........................................................................................................................…… �1  Γ5 

 - Όρη ...........................................................................................................................……. �2  Δ1 

 

Γ5. Αλ βξίζθαηε ζήκεξα κηα εξγαζία, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ηελ αλαιάβεηε κέζα   

ζηηο επόκελεο 2 εβδνκάδεο ; 

- Ναη ....................................................................................................................………… �1 

- Όρη ...................................................................................................................…………. �2 

Η αζρνιία απηνθαζνξίδεηαη απφ ηνλ εξεπλψκελν θαη αθνξά ζην ζήκεξα.   

Γ. ΣΡΔΥΟΤΑ ΑΥΟΛΗΑ 
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Δ1. Έρεηε πνηέ εξγαζηεί; 

- Ναη ........................................................................................................................…… �1  Δ2 

 - Όρη ........................................................................................................................…… �2  Ζ1 

 

 

Δ2. Να πεξηγξάςεηε, κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, ην είδνο ηεο θύξηαο 

δξαζηεξηόηεηαο (επάγγεικα) πνπ είραηε ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο ή έρεηε ζηε 

ζεκεξηλή εξγαζία ζαο. 

            |_|_|  

 
Δ3. ηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο ή  ζηε ζεκεξηλή ζαο εξγαζία ήζαζηαλ/ είζηε: 

- Απηναπαζρνινχκελνο κε κηζζσηφ/νχο; ……………………………………………………   �1  Ζ1 

- Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο κηζζσηφ/νχο; ………………………………………………… �2  Ζ1 

- Μηζζσηφο;.………………………………………………………………………………………�3  Δ4 

- Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο ακνηβή; …………………………………….�4  Ζ1 

 

Δ4. ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Να ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκάησλ Γ1 θαη Γ2. 

 

- ην εξψηεκα Γ1 ή ζην εξψηεκα Γ2 ππάξρεη απάληεζε ΝΑΗ ……………………………. �1  Δ5 

- ην εξψηεκα Γ1 θαη ζην εξψηεκα Γ2 ππάξρεη απάληεζε ΟΥΗ…….……………………. �2  Δ9 

 

Δ5. Να πεξηγξάςεηε ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο (θαηάζηεκα, εξγνζηάζην, 

ππεξεζία θιπ.) ζηελ νπνία εξγαζηήθαηε, θαηά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα: 

                |_|_|  

 

 

      |_|_|  

 

Δ6. Πόζνη κηζζσηνί απαζρνινύληαλ ζηελ ηνπηθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο, ηνπ   

νξγαληζκνύ ή ηεο ππεξεζίαο πνπ εξγαζηήθαηε, θαηά ηελ πξνεγνύκελε 

εβδνκάδα; 

-1 έσο 10, δειαδή, ………….......................................................................................... |_|_|1 

-11 έσο  19 ..................................................................................................................... �2 

-20 έσο  49 ..................................................................................................................… �3 

-50 θαη άλσ ..................................................................................................................… �4 

-Γε  γλσξίδσ αθξηβψο, αιιά ιηγφηεξνη απφ 11 ……....................................................… �5 

-Γε γλσξίδσ αθξηβψο, αιιά πεξηζζφηεξνη απφ10 …….. ...........................................…  �6 

 

                                                

 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ. 

Δ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ Ή ΖΜΔΡΗΝΖ) 

Γηα φζνπο ζήκεξα δελ έρνπλ σο θχξηα αζρνιία ηελ εξγαζία 
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Δ7. Πόζεο ώξεο απαζρνιείζηε, ζπλήζσο, ηελ εβδνκάδα ζηελ θύξηα εξγαζία ζαο ; 

(Πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλήζνπο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, κε ή ρσξίο 

ακνηβή)  

- Ώξεο ηελ εβδνκάδα ........................................................................................................ |_|_| 

- Οη ψξεο εξγαζίαο πνηθίινπλ θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κέζνο φξνο.......................    �1 

 

Δ8. Γειώζαηε όηη, ζπλήζσο, εξγάδεζηε ΥΥ ώξεο ηελ εβδνκάδα, ζηελ θύξηα  εξγαζία ζαο 

(εξψηεκα Δ7). Πνηεο είλαη νη  κεληαίεο κεηθηέο θαη νη θαζαξέο απνδνρέο από ηελ εξγαζία 

ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλήζσλ ππεξσξηώλ, κε ακνηβή; 

Μεηθηέο: ζεσξνχληαη νη απνδνρέο πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ θξαηήζεσλ γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Καζαξέο: ζεσξνχληαη νη απνδνρέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ 

θξαηήζεσλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 

- Μεηθηφ κεληαίν πνζφ …………………………………………………      € |                          |      

- Καζαξφ κεληαίν πνζφ ….……………………………………………        € |                          |      

 

Δ9. Ση είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε είραηε /έρεηε ζηελ εξγαζία ζαο ; 

- Μφληκε ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ………………………………………………………………… �1 

- χκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ / ε εξγαζία είλαη πξνζσξηλή …………………… �2 

 

Δ10. ηελ εξγαζία ζαο, είραηε /έρεηε ηελ επνπηεία ή ην ζπληνληζκό θάπνηνπ πξνζσπηθνύ ; 

- Ναη ……………………………………………………………………………………………. �1  Ζ1 

- Όρη ……………………………………………………………………………………………. �2  Ζ1 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΗΣΗ: Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζηελ θχξηα εξγαζία ηνπ εξεπλσκέλνπ. 

Κχξηα εξγαζία ζεσξείηαη, γηα ηνπο εξεπλσκέλνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο, απηή 

ζηελ νπνία απαζρνινχληαη, ζπλήζσο, ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο. 

Ε1. Να πεξηγξάςεηε, κε ηε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα, ην είδνο ηεο θύξηαο 

δξαζηεξηόηεηαο (επάγγεικα) πνπ έρεηε ζηελ εξγαζία ζαο.    

  |_|_|  

 

Ε2. Να πεξηγξάςεηε ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο (θαηάζηεκα, 

εξγνζηάζην, ππεξεζία θιπ.), ζηελ νπνία εξγάδεζηε. 

 

  |_|_|  

 |_|_|  

                                                

 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ. 

Ε. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΚΤΡΗΑ ΔΡΓΑΗΑ 
Γηα φζνπο ζήκεξα έρνπλ σο θχξηα αζρνιία ηελ εξγαζία 
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Ε3. ηελ θύξηα εξγαζία ζαο είζηε: 

 

- Απηναπαζρνινχκελνο κε κηζζσηφ/νχο; ……….. ..…………………………………………. �1 

- Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο κηζζσηφ/νχο; ………………………………………………… �2 

- Μηζζσηφο; ………………………………………………………………………………………. �3 

- Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο ακνηβή; …………………………………….. �4 

 

Ε4. Πόζα άηνκα απαζρνινύληαη ζηελ ηνπηθή κνλάδα  ηεο επηρείξεζεο, ηνπ νξγαληζκνύ ή 

ηεο ππεξεζίαο πνπ εξγάδεζηε; 

- 1 έσο 10, δειαδή …………......................................................................................         |_|_| 1 

- 11 έσο  19 ...................................................................................................................…  �2 

- 20 έσο  49 ..................................................................................................................….  �3 

- 50 θαη άλσ ..................................................................................................................…  �4 

- Γε γλσξίδσ αθξηβψο, αιιά ιηγφηεξνη απφ 11 ……....................................................….       �5 

- Γε γλσξίδσ αθξηβψο, αιιά πεξηζζφηεξνη απφ10 ………...........................................…..     �6 

 

Ε5. Πόζεο ώξεο απαζρνιείζηε, ζπλήζσο, ηελ εβδνκάδα ζηελ θύξηα εξγαζία ζαο ; 

 (Πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλήζνπο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, κε ή ρσξίο ακνηβή) 

- Ώξεο ηελ εβδνκάδα ........................................................................................................ |_|_| 

- Οη ψξεο εξγαζίαο πνηθίινπλ θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κέζνο φξνο.......................    �1 

 

Ε6. ηελ θύξηα εξγαζία ζαο είζηε: 

 (ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ:Παξαθαιψ, ζπκπιεξψζηε ην εξψηεκα ζχκθσλα κε ην εξψηεκα Ε3)  

- Μηζζσηφο ………………………………………………………………………………………..�1  Ε7 

- Απηναπαζρνινχκελνο κε ή ρσξίο κηζζσηνχο ή βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε...�2  Ε10 

Ε7. Γειώζαηε όηη ζπλήζσο εξγάδεζηε ΥΥ ώξεο ηελ εβδνκάδα, ζηελ θύξηα εξγαζία 

ζαο (εξψηεκα Ε5). Πνηεο είλαη νη  κεληαίεο κεηθηέο θαη νη θαζαξέο απνδνρέο από ηελ  

εξγαζία ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλήζσλ ππεξσξηώλ, κε ακνηβή; 

 Μεηθηέο: ζεσξνχληαη νη απνδνρέο πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ θξαηήζεσλ 

γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε . 

Καζαξέο: ζεσξνχληαη νη απνδνρέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ 

θξαηήζεσλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε . 

- Μεηθηφ κεληαίν πνζφ ………………………………………………       € |                         |      

- Καζαξφ κεληαίν πνζφ …………..………………………………..       € |                         |      

 

Ε8. Ση είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε έρεηε ζηελ εξγαζία ζαο ; 

- Μφληκε ή ανξίζηνπ ρξφλνπ …………………………………………………………………… �1 

- χκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ / ε εξγαζία είλαη πξνζσξηλή ……………………… �2 

 

Ε9. ηελ εξγαζία ζαο, έρεηε ηελ επνπηεία ή ην ζπληνληζκό θάπνηνπ πξνζσπηθνύ ; 

- Ναη ………………………………………………………………………………………………. �1 

- Όρη ………………………………………………………………………………………………. �2 
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Ε10. Έρεηε αιιάμεη θύξηα εξγαζία, ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ; 

- Ναη ………………………………………………………………………………………………. �1  Ε11 

- Όρη ………………………………………………………………………………………………. �2  Ε12 

  

Ε11. Γηα πνην ιόγν ζηακαηήζαηε ηελ πξνεγνύκελε κηζζσηή ζαο εξγαζία ή ηελ  

επηρεηξεκαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα ; 

    (Παξαθαιψ, λα ζεκεηψζεηε ηνλ θπξηφηεξν ιφγν) 

- Βξήθαηε θαιχηεξε εξγαζία ή ζέιαηε λα αλαδεηήζεηε θαιχηεξε εξγαζία................……  �1 

- Έιεμε ε ζχκβαζή ζαο …………………………………...............................................….. �2 

- αο αλάγθαζε ν εξγνδφηεο λα ζηακαηήζεηε ................…………………………………     �3 

  (Απφιπζε, θιείζηκν επηρείξεζεο, κείσζε πξνζσπηθνχ, πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θιπ.)  

- Πνπιήζαηε ή θιείζαηε ηελ αηνκηθή ή νηθνγελεηαθή ζαο επηρείξεζε ................................ �4 

- Φξνληίδαηε παηδηά ή άιια εμαξηψκελα άηνκα…….……………....................................... �5 

- Άιιαμε ηφπν εξγαζίαο ν/ε ζχδπγνο/ζχληξνθνο, γάκνο......................................……… �6 

- Άιινο ιφγνο, δειαδή:………………………………………………………………………..   �7                                     

 

Ε12. Δξγάδεζηε, ζπλήζσο, ζε πεξηζζόηεξεο από κία εξγαζίεο ; 

- Ναη ……………………………………………………………………………………………… �1  Ε13 

- Όρη ……………………………………………………………………………………………… �2  Ε14 

 

Ε13. Πόζεο ώξεο, ζπλνιηθά, εξγάδεζηε ζε όιεο ηηο εξγαζίεο ζαο ; 

 

- Ώξεο ηελ εβδνκάδα ................................................................................................……  |_|_| 

- Οη ψξεο εξγαζίαο πνηθίινπλ θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κέζνο φξνο.......................   �1 

 

 

Ε14. ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Να ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκάησλ Ε5 ή θαη Ε13.  

   Ο εξεπλώκελνο εξγάδεηαη, ζπλήζσο, ζε όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ: 

- Ληγφηεξεο απφ 30 ψξεο;………………………………………………………………………. �1  Ε15 

- 30 ψξεο ή πεξηζζφηεξν;………………………………………………………………………. �2  Ζ1 

  

Ε15. Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο γηα ηνλ νπνίν 

εξγάδεζηε ιηγόηεξν από 30 ώξεο ηελ εβδνκάδα ; 

- Παξαθνινπζείηε θάπνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο …............ �1 

- Έρεηε πξφβιεκα πγείαο..........................................………………………………………… �2 

- Θέιεηε, αιιά δελ κπνξείηε  λα βξείηε εξγαζία κε πιήξε απαζρφιεζε  ή λα εξγαζηείηε 

  πεξηζζφηεξεο ψξεο ζηε ζεκεξηλή ζαο εξγαζία ………………………..........................…. �3 

- Γε ζέιεηε λα εξγαζηείηε πεξηζζφηεξεο ψξεο......................................................……… �4 

- Θεσξνχληαη σο πιήξεο απαζρφιεζε νη ψξεο αζρνιίαο ζε φιεο ηηο εξγαζίεο ζαο…….. �5 

- Έρεηε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο,  θξνληίδεηε παηδηά ή άιια άηνκα ….....................…. �6 

- Άιινο ιφγνο, δειαδή:………………………………………………………………………….. �7    
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Ζ1. ε πνηα ειηθία αλαιάβαηε γηα πξώηε θνξά θαλνληθή εξγαζία; 

 - Ζιηθία πξψηεο θαλνληθήο εξγαζίαο ………………………………………………………… |_|_|  Ζ2 

 - Γελ έρσ εξγαζηεί πνηέ ………………………………………………………………………..   �   Ζ3 

Ζ2. Πόζα ρξόληα ζπλνιηθά, θαηά πξνζέγγηζε, έρεηε εξγαζηεί σο κηζζσηόο ή σο  

απηναπαζρνινύκελνο; 

- Έηε ……………………………………………………………………………………………… |_|_| 

Ζ3. Γηα θάζε κήλα ηνπ 2007 θαη κέρξη ζήκεξα, πνηα ήηαλ ε θύξηα αζρνιία ζαο; 

 (Η αζρνιία απηνθαζνξίδεηαη απφ ηνλ εξεπλψκελν) 

    - Δξγαδόκελνο   

   Μηζζσηφο  κε πιήξε απαζρφιεζε ……………………………………………………….  01 

   Μηζζσηφο  κε κεξηθή  απαζρφιεζε ……………………………………………………… 02 

          Απηναπαζρνινχκελνο  κε πιήξε απαζρφιεζε (πεξηιακβάλεηαη θαη ν βνεζφο ζηελ 

  νηθνγελεηαθή επηρείξεζε)  ………………………… ……………………………………… 03  

         Απηναπαζρνινχκελνο  κε κεξηθή απαζρφιεζε (πεξηιακβάλεηαη θαη ν βνεζφο ζηελ 

 νηθνγελεηαθή επηρείξεζε)  …………………………………………………………………. 04  

 - Άλεξγνο ……………………………………………………………………………………. 05  

- πληαμηνχρνο ……………………………………………………………………………... 06  
- Μαζεηήο, ζπνπδαζηήο, θνηηεηήο …………………………………………………….. 07 
- Με νηθνλνκηθά ελεξγφο(εθηφο απφ ζπληαμηνχρνο θαη ζηξαηηψηεο).……………   08 

   (Μαζεηεπφκελνο ρσξίο ακνηβή, αζρνινχκελνο κε ηα νηθηαθά, ηε θξνληίδα παηδηψλ, 
  ππεξειίθσλ, αλίθαλνο γηα εξγαζία, εηζνδεκαηίαο θιπ.) 

 - ηξαηηψηεο ..………………………………………………………………………………. 09  

 

 

- Ηαλνπάξηνο 2007..........................................................................................................  |_|_| 

      - Φεβξνπάξηνο 2007......................................................................................................  |_|_| 

       - Μάξηηνο 2007..............................................................................................................  |_|_| 

       - Απξίιηνο 2007.........................................................................................................….  |_|_| 

       - Μάηνο 2007..............................................................................................................…  |_|_| 

       - Ηνχληνο 2007............................................................................................................…  |_|_| 

      - Ηνχιηνο 2007..........................................................................................................…..  |_|_| 

       - Αχγνπζηνο 2007...................................................................................................…..              |_|_| 

       - επηέκβξηνο 2007…...................................................................................................  |_|_| 

       - Οθηψβξηνο 2007.....................................................................................................…              |_|_| 

       - Ννέκβξηνο 2007…......................................................................................................   |_|_| 

       - Γεθέκβξηνο 2007........................................................................................................              |_|_| 

 - Ηαλνπάξηνο 2008.........................................................................................................  |_|_| 

      - Φεβξνπάξηνο 2008.....................................................................................................              |_|_| 

       - Μάξηηνο 2008.............................................................................................................              |_|_| 

       - Απξίιηνο 2008.........................................................................................................….  |_|_| 

       - Μάηνο 2008..............................................................................................................…  |_|_| 

       - Ηνχληνο 2008..............................................................................................................  |_|_| 

Ζ. ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

Πξνζνρή ζηνπο θσδηθνύο – δελ είλαη νη ίδηνη κε απηνύο ηνπ εξσηήκαηνο Ε3! 
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Θ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, είραηε θάπνην εηζόδεκα σο κηζζσηόο ή καζεηεπόκελνο,  
   δειαδή από κηζζνύο, εκεξνκίζζηα ή άιιεο παξόκνηεο ακνηβέο ; 
   (Πεξηιακβάλνληαη εηζνδήκαηα ηφζν απφ ηελ ηαθηηθή εξγαζία φζν θαη απφ ηελ δεπηεξεχνπζα,  

πεξηζηαζηαθή ή πξνζσξηλή εξγαζία) 

- Ναη ................................................................................................................................. �1  Θ2 

- Όρη ................................................................................................................................ �2  Κ1 

 
Θ2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, γλσξίδεηε πνηεο ήηαλ νη ζπλνιηθέο θαζαξέο απνδνρέο ζαο  

  από όιεο ζπλνιηθά ηηο εξγαζίεο ζαο ;  
 (Καζαξέο είλαη νη απνδνρέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ  εηζθνξψλ) 

 - Ναη .................................................................................................................................�1  Θ3 

     - Όρη, γλσξίδσ κφλν ηηο ηαθηηθέο κεληαίεο θαζαξέο απνδνρέο κνπ...................................�2  Θ4 

 
Θ3. Αλ ΝΑΗ, πνηεο ήηαλ νη ζπλνιηθέο θαζαξέο απνδνρέο πνπ είραηε σο κηζζσηόο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  2007;  
 

- πλνιηθφ πνζφ (εηήζην)  ………………………………………………  € |                         | Θ6 
 
 

Θ4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, πνην ήηαλ ην ύςνο ησλ ηαθηηθώλ κεληαίσλ απνδνρώλ ζαο; 
    Παξαθαιώ, λα αλαθέξεηε ην θαζαξό κεληαίν πνζό (δει. κεηά ηελ αθαίξεζε θφξσλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ). Aλ είραηε πεξηζζόηεξεο από κία εξγαζίεο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, 
λα θαηαρσξεζνύλ νη απνδνρέο ζπλνιηθά.  

      
Καζαξφ κεληαίν πνζφ...........................................................……… € |                       |     
 

 
Θ5. ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, πόζνπο κήλεο,  ιάβαηε απηό ην πνζό; 

 
- Αξηζκφο κελψλ ………………………………………………………………………………..          |_|_| 
 

Θ6. Αζθαιηζηήθαηε γηα πξώηε θνξά: 

- Μέρξη 31-12-1992……………………………………………………………………………    �1  Θ7 

- Απφ 1-1-1993………………………………………………………………………………...    �2  Θ7 

-     Γελ έρσ αζθαιηζηεί πνηέ……………………………………………………………………..  �3  Θ10 

 
Θ7. Πνην είλαη ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν; 

Σακείν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο                   |_|_| 
*
 

1
Ο
. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο:             |_|_| 

*
 

          2
Ο 

. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο:                             |_|_|*  

          1
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                                         |_|_| * 

          2
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :            |_|_| * 

          3
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :            |_|_| * 

- Μήλεο αζθάιηζεο θαηά ην 2007………………………………………………………………..     |_|_| 

-Γελ ήκνπλ αζθαιηζκέλνο ην 2007………………………………………………………………     � 

 
 

                                                
*
 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ 

 

Θ.ΔΗΟΓΖΜΑ ΜΗΘΧΣΧΝ 
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Θ8. Πόζα ρξόληα είζαζηε αζθαιηζκέλνη; …………………………………………………………   |_|_| 
 
Θ9. Καηαβάιιεηε επηπξόζζεηεο εηζθνξέο  ιόγσ έληαμεο ηνπ  επαγγέικαηόο ζαο ζηα βαξέα  
      θαη  αλζπγηεηλά; 

   - Ναη .................................................................................................................................    �1 

- Όρη .................................................................................................................................    �2 

 
Θ10. Ζ επηρείξεζε ή ν νξγαληζκόο πνπ εξγάδεζηε/εξγαδόζαζηαλ αλήθεη: 

- ην Γεκφζην ηνκέα( Τπνπξγεία, ΝΠΓΓ, Γεληθέο Γξακκαηείεο,Ννκαξρίεο);……………    �1 

- ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο;……………………………………………..   �2 

- ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο(ΓΔΖ, ΟΣΔ,ΝΠΗΓ);……………………………………………   �3 

- ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα;…………………………………………………………………………..  �4 

 
 
Θ11. Καηαβάιιεηε εζείο ή ν εξγνδόηεο ζαο εηζθνξέο ζε ρξεκαηνδνηνύκελα ζπζηήκαηα  
         αζθάιηζεο (νκαδηθά ζπκβόιαηα) πνπ αθνξνύλ παξνρέο ζύληαμεο ή πγείαο θιπ.; 

   - Ναη ................................................................................................................................. �1  Θ12 

- Όρη ................................................................................................................................ �2  Θ13 

 

Θ12. Δάλ ΝΑΗ, λα αλαθέξεηε  μερσξηζηά ην εηήζην πνζό πνπ θαηαβάιιεη ν εξγνδόηεο θαη  
   ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηε εζείο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηνύκελν επαγγεικαηηθό 
        ζύζηεκα αζθάιηζεο.  

α. Πνζφ (Δξγνδφηεο).................................................................…………………… € |                       |     
 
β. Πνζφ (Δξεπλψκελνο).................................................................…………………€ |                       | 

 

Θ13. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, είραηε θάπνην εηζόδεκα πξνεξρόκελν από ηηο παξαθάησ πεγέο     

εηζνδήκαηνο ; 

            

          ΝΑΗ  ΟΥΗ 

 Τπεξσξίεο………………………………………………………………………… 1  2 

 Ακνηβέο δηεπζπληψλ ζε επηρεηξήζεηο αλψλπκεο εηαηξηθήο κνξθήο…………. 1  2 

 Πξνκήζεηεο θαη θηινδσξήκαηα..…………………….…………………………... 1  2 

 Ακνηβέο κε ην θνκκάηη……………………………………………………………. 1  2 

 Δπίδνκα αλάδνρσλ νηθνγελεηψλ ..…………………………….……………….. 1  2 

 Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο θαη δψξα (bonus)……………………………………. 1  2 

 Δπίδνκα ιφγσ εξγαζίαο ζε παξακεζφξηα πεξηνρή,   

 επίδνκα /βνήζεκα γηα κεηαθνξά απφ /πξνο ηελ εξγαζία …………………… 1  2 

 Δπίδνκα αδείαο…………………………………………………………………… 1  2 

 Δπίδνκα παξαγσγηθφηεηαο …………………………………………………….. 1  2 

 Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ ή δψξν Πάζρα…………………………………………. 1  2 

 Βνήζεκα γάκνπ…………………………………………………………………... 1  2 

 Δπίδνκα νηθνδφκσλ (δσξφζεκα)….…………………………………………… 1  2 

 Άιιεο πεγέο, δειαδή:        1  2 
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Θ14. ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Να θαηαρσξήζεηε ηελ απάληεζε ζύκθσλα κε ην εξώηεκα Θ13. 

- Τπάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζεηηθή απάληεζε………………………………………………… �1  Θ15 

- Γελ ππάξρεη θακία ζεηηθή απάληεζε………………………………………………………... �2  Θ17 

Θ15. Δίλαη θάπνηα ή όια από ηα εηζνδήκαηα απηά επηπξόζζεηα ή πεξηιακβάλνληαη  

ζηα πνζά πνπ δειώζαηε ζηα εξσηήκαηα Θ3 ή Θ4; 

 - Ναη, νξηζκέλα ή φια είλαη επηπξφζζεηα  …...................................................................... �1  Θ16 

- Όρη, φια πεξηιακβάλνληαη  ……..……............................................................................. �2  Θ17 

Θ16.Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, πνηεο ήηαλ νη ζπλνιηθέο θαζαξέο απνδνρέο ζαο από ηηο 
πεγέο εηζνδήκαηνο ηνπ εξσηήκαηνο Θ13;  

Καζαξφ πνζφ...........................................................………….  € |                         |  Θ17  

 

 

Θ17. αο παξείρε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ν εξγνδόηεο ζαο απηνθίλεην, θιεηζηό 

θνξηεγό     ή άιιν όρεκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζαηε θαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε; 

 - Ναη .................................................................................................................................  �1  Θ18 

 - Όρη ................................................................................................................................. �2  Θ21 

Θ18. Παξαθαιώ λα αλαθέξεηε ηε κάξθα, ην κνληέιν θαη ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο 

    ηνπ νρήκαηνο. 
- Μάξθα 

 
- Μνληέιν 

 
- Έηνο  πξψηεο θπθινθνξίαο………………………………………………………….. |_|_|_|_| 

Θ19. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, γηα πόζνπο κήλεο ρξεζηκνπνηήζαηε ην πξναλαθεξζέλ  

όρεκα πνπ ζαο παξείρε ν εξγνδόηεο ζαο ; 

- Αξηζκφο κελψλ ……………………………………………………………………………...   |_|_| 

Θ20. Ο εξγνδόηεο θαηαβάιεη ρξήκαηα γηα ηελ αζθάιεηα, ηέιε θπθινθνξίαο ή ηελ 

επηζθεπή  ηνπ νρήκαηνο;        

                   ΝΑΗ      ΟΥΗ 

- Αζθάιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ……………………………………………… �1 �2   

- Σέιε θπθινθνξίαο……………………………………………………….. �1 �2   

- Σαθηηθέο επηζθεπέο …………………………………………………….. �1 �2   

   

 

Θ21. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ζαο παξείρε ν εξγνδόηεο ζαο : 

                                                                                                                        ΝΑΗ   ΟΥΗ 

- Γσξεάλ ή κε ζπκκεηνρή γεχκαηα,  κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο ζαο..  �1  �2 

- Γσξεάλ ή κε κεησκέλεο ηηκέο γηα ΓΔΖ, ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν,  

λεξφ θιπ…………………………………………………………………..  �1  �2 
- Γσξεάλ ή κε κεησκέλε ηηκή είδε πνπ παξάγεη ή εκπνξεχεηαη……….  �1  �2 

- Κνππφληα γηα δσξεάλ πξνκήζεηα αγαζψλ…………………………….  �1  �2 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Αλ ζην εξψηεκα Θ21 φιεο νη απαληήζεηο είλαη ΟΥΗ λα ζπλερίζεηε κε ην 

εξψηεκα Κ1. 

Θ. ΠΑΡΟΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Θ. ΑΛΛΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ 
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Θ22. Αλ ΝΑΗ, πνην ήηαλ ην ζπλνιηθό πνζό πνπ εμνηθνλνκήζαηε από ηηο 

παξαπάλσ παξνρέο; 

- Πνζφ εηήζην ……………………………………………………………..   € |                    | 

 

 

Κ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, είραηε θάπνην εηζόδεκα από απηναπαζρόιεζε, όπσο από δηθή 
ζαο επηρείξεζε, ειεύζεξν επάγγεικα, γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ππεξγνιαβία, παξνρή 
ππεξεζηώλ, εκπόξην θιπ.; Πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εηζνδήκαηα από ζπγγξαθηθά 
δηθαηώκαηα θαη δηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο. Πεξηιακβάλνληαη ηα εηζνδήκαηα από ελνηθίαζε 
θηηξίσλ, νρεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ ηεο επηρείξεζεο, θαζώο θαη νη ηπρόλ επηδνηήζεηο 
(γεσξγηθέο ή άιιεο) ή επηρνξεγήζεηο από ην θξάηνο ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Θεηηθή απάληεζε ζα δψζνπλ θαη νη κηζζσηνί, ζπληαμηνχρνη θιπ., νη νπνίνη έρνπλ 
εηζφδεκα π.ρ  θαη απφ γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε  θιπ.  

- Ναη............................................................................................................................… �1  Κ2 

- Όρη ...........................................................................................................................… �2  Λ1 

 

Κ2. Δθηόο από εζάο, ππάξρνπλ άιια άηνκα ζην λνηθνθπξηό ζαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ   

επηρείξεζε ή ηε δξαζηεξηόηεηα απηή; 

 (Πεξηιακβάλνληαη νη βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κε ή ρσξίο ακνηβή) 

- Ναη............................................................................................................................… �1  Κ3 

- Όρη .............................................................................................................................. �2  Κ5 

 

Κ3. Δζείο ή άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ είζηε ν θύξηνο ππεύζπλνο από ηνλ νπνίν 

ζα ιάβνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε ή ηε δξαζηεξηόηεηα απηή; 

- Δγψ, ν ίδηνο..........................................................................................................……. �1  Κ5 

- Άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ....................................................................................... �2  Κ4 

Κ4. Να αλαθέξεηε ηνλ α/α κέινπο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επηρείξεζε ή ηε 

δξαζηεξηόηεηα. 

Α/α κέινπο ………………………………………………………………………………… |_|_|   Κ18 

Κ5. Θεσξείηε όηη έρεηε κία: 

- Δξγαζία;………………..………….…………………………………………………………… �1 

- Δπηρείξεζε;……………………………………………………………………………………. �2 

- Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ;…………………………………………………………………... �3 

Κ6. Ζ επηρείξεζε ή δξαζηεξηόηεηα είλαη αηνκηθή ή έρεηε ζπλέηαηξν/νπο ; 

 Γε ζα ζεσξεζνχλ ζπλέηαηξνη άιια κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

- Αηνκηθή ……………..…………………………………………………………………………. �1 

- Με ζπλέηαηξν/νπο …………………………………………………………………………….. �2 

 

     

 

Κ7. Γηα πνηα ρξνληθή πεξίνδν (πην πξόζθαηε) έρεηε ζηνηρεία ; 

 

- Απφ   κήλα |_|_|   έηνπο |2|0|0|_|                έσο      κήλα |_|_|    έηνπο |2|0|0|_|            

 
 

Κ. ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Οη εξσηήζεηο, πνπ αθνινπζνχλ, αθνξνχλ κόλν ζην δηθό ζαο 
κεξίδην –ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα- απφ ηελ επηρείξεζε, δειαδή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα 

κεξίδηα ησλ ζπλεηαίξσλ ζαο 
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Κ8. Πνην ήηαλ ην εηήζην θέξδνο ή δεκία από ηελ επηρείξεζε ή ηε δξαζηεξηόηεηά ζαο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πεξηόδνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμόδσλ ηεο 
επηρείξεζεο;  
Χο έμνδα ζεσξνύληαη νη δαπάλεο γηα πξώηεο ύιεο, εμνπιηζκό, δηαλνκή εκπνξεπκάησλ, 
κηζζνύο ππαιιήισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ), ηα γεληθά 
έμνδα δηαρείξηζεο (ελνίθηα, ΓΔΖ, ΟΣΔ, θιπ.) θά. 

ην εηζφδεκα λα πεξηιεθζεί θαη ε αμία ησλ εηδψλ πνπ έιαβε ν απηναπαζρνινχκελνο απφ 
ηελ επηρείξεζε ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ γηα πξνζσπηθή θαηαλάισζε (ηδηνθαηαλάισζε), 
θαζψο θαη νη ηπρφλ επηδνηήζεηο (γεσξγηθέο ή άιιεο) ή επηρνξεγήζεηο απφ ην θξάηνο ή ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
Οη ακνηβέο (κηζζνί) ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη είλαη ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο, 
ζα θαηαρσξεζνχλ  ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο (εξσηήκαηα Θ1-Θ16). 
- Πνζφ ………………………………………………………………………  € |                       | 

Κ9. Σν πνζό ηνπ εξσηήκαηνο Κ8 αλαθέξεηαη ζε θέξδνο ή δεκία; 

- Κέξδνο  ………………………………… ........................................…............................. �1  Κ10 

- Εεκία...............................................................................................…………………….    �2  Κ18 

Κ10. Σν πνζό πνπ πξναλαθέξαηε ππόθεηηαη ζε θνξνιόγεζε ή ζε θξαηήζεηο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ; 

- Ναη, ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε ή θαη ζε θξαηήζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ …………. �1  Κ11 

- Όρη, δελ ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε ή θαη ζε θξαηήζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ………�2  Κ14 

- Γε γλσξίδσ αλ ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε ή αλ θξαηήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο…. �3  Κ12 

 

Κ11. ην πνζό πνπ δειώζαηε πεξηιακβάλεηαη ν θόξνο ή θαη νη αζθαιηζηηθέο   

εηζθνξέο;  

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλαθέξνληαη ζηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε ηφζν ηνπ επηρεηξεκαηία ηνπ ηδίνπ φζν θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

πνπ εξγάδνληαη σο άκηζζνη βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (εάλ ππάξρνπλ).  

- Μφλν ν θφξνο πεξηιακβάλεηαη ……………………………………….……………………�1 

- Μφλν νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πεξηιακβάλνληαη………………………………………..�2 

- Πεξηιακβάλνληαη ν θφξνο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο………..…….…………………�3 

- Γελ πεξηιακβάλνληαη ν θφξνο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο………..…………………..�4 

-   Γε γλσξίδσ…………………………………………………………………………………….�5  

Κ12. Να αλαθέξεηε, θαηά πξνζέγγηζε, ηα πνζά πνπ αλαινγνύλ ζην θόξν πνπ 
πξνθαηαβάιαηε γηα ηα έηε 2007 θαη 2008 αληίζηνηρα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007. 

 
  α. Φφξνο 2007.................………………………………………………………    € |                       | 
 

          β .Φφξνο 2008......................……………………………………………………  € |                       | 
 

     Κ13. Να αλαθέξεηε ην πνζό πνπ θαηαβάιιαηε γηα αζθαιηζηηθέο ζαο εηζθνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2007. 

  -Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο …………………………………………………………  € |                       | 

 
Κ14. Έρεηε απνξξνθήζεη ρξήκαηα από ην ινγαξηαζκό ηεο επηρείξεζεο –πνπ είλαη  κόλν 

γηα επηρεηξεκαηηθνύο ζθνπνύο- ή από ην ηακείν ηεο επηρείξεζήο ζαο γηα θάιπςε 
αλαγθώλ δηθώλ ζαο ή θαη ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο, ηα νπνία δελ έρεηε ζπκπεξηιάβεη ζην 
εξώηεκα Κ8 σο θέξδε ηεο επηρείξεζεο; 

Οη ακνηβέο γηα ηελ εξγαζία ζαο ζηελ επηρείξεζε (κηζζφο, bonus  θ.ά.) ζα πεξηιεθζνχλ 
ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο –εξσηήκαηα Θ1 – Θ16 ).  

 - Ναη............................................................................................................................… �1  Κ15 

      - Όρη ............................................................................................................................…    �2  Κ16 
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Κ15. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θαηά πξνζέγγηζε, ηη πνζό ιάβαηε, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζαο; 

- πλνιηθφ πνζφ.................................…...........................……..………. € |                       | 
 

Κ16. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θαηαβάιιαηε επηπιένλ θόξν γηα ηα εηζνδήκαηα 
παξειζόλησλ εηώλ (θιείζηκν βηβιίσλ, έιεγρνο πεληαεηίαο, πξόζηηκα θ.ά.); 

 
- Αλ ΝΑΗ, πνζφ ……………………………………………………………….. € |                       | 
- Όρη……………………………………………………………………………………………… � 
 

Κ17. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θαηαβάιιαηε επηπιένλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 
π.ρ. γηα αιιαγή αζθαιηζηηθήο θιάζεο , πξόζηηκα θιπ.; 

 
- Αλ ΝΑΗ, πνζφ ……………………………………………………………….. € |                       | 
- Όρη………………………………………………………………………………………………. � 

 
Κ18. Αζθαιηζηήθαηε γηα πξώηε θνξά: 

- Μέρξη 31-12-1992……………………………………………………………………………..  �1  Κ19  

- Απφ 1-1-1993………………………………………………………………………………….  �2  Κ19 

- Γελ έρσ αζθαιηζηεί πνηέ…………………………………………………………………….. �3  Λ1 
 

Κ19. Πνην είλαη ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν; 

Σακείν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο                    |_|_| 
*
 

1
Ο
. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο                      |_|_| 

*
 

          2
Ο 

. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο                             |_|_|* 

 1
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                |_|_| * 

          2
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :               |_|_| * 

          3
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                |_|_| * 

- Μήλεο αζθάιηζεο θαηά ην 2007………………………………………………………………..          |_|_| 

-Γελ ήκνπλ αζθαιηζκέλνο ην 2007………………………………………………………………           � 

 

Κ20. Πόζα ρξόληα είζαζηε αζθαιηζκέλνη; …………………………………………………………...  |_|_| 

Κ21. ε πνηα αζθαιηζηηθή θιάζε αλήθεηε;……………………………………………………………  |_|_| 

             

             

   

Λ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 εηζπξάμαηε ή πηζηώζεθε ζε ινγαξηαζκό ζαο θάπνην πνζό 

από ηόθνπο, ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα από θεθάιαηα πνπ επελδύζαηε ζε θάπνηα 

επηρείξεζε; 

 Πεξηιακβάλνληαη ηφθνη απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ή κεξίζκαηα απφ κεηνρέο, 

θέξδε απφ κεηνρέο, νκφινγα, repos, ακνηβαία θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

επελδχζεηο πνπ είλαη ζην φλνκά ζαο.  

- Ναη............................................................................................................................… �1  Λ2 

- Όρη ...........................................................................................................................… �2  Μ1 

 

 

                                                
*
 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ 

 

Λ. ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

ΓΖΜΑ ΑΠΟ  ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
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Λ2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ηη  θαζαξό εηζόδεκα ιάβαηε από ηηο επελδύζεηο πνπ είλαη ζην 

όλνκά ζαο; 

  - πλνιηθφ πνζφ.................................…...........................……..……….    € |                       |   Λ4 

       - Γε γλσξίδσ ην ζπλνιηθφ πνζφ………………………………………………………………..  •   Λ3  

Λ3. Αλ δε γλσξίδεηε ην αθξηβέο πνζό, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε, θαηά πξνζέγγηζε ην ζπλνιηθό 
πνζό  πνπ ιάβαηε από ηηο επελδύζεηο. 

    - Ληγφηεξν απφ 100 € ……………………………………………………………………………  •  1  

- 101   –   200€  …………………………………………………………………………………    •  2  

- 201   –   500€  …………………………………………………………………………………    •  3  

- 501   –  1000€  …………………………………………………………………………………    •  4  

- 1001 –   3000€  …………………………………………………………………………………    •  5  

- 3001 –   5000€  …………………………………………………………………………………    •  6  

- Πεξηζζφηεξν απφ 5000€  ………………………………………………………………………   •  7  

Λ4. Παξαθαιώ λα αλαθέξεηε ηε κνξθή επέλδπζεο:  

                                                                                                                                                            |_|  

  

     
 

Μ1.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνην εηζόδεκα από ηδησηηθό αζθαιηζηηθό πξόγξακκα;  
Πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο ζπληάμεηο γήξαηνο, ρεξείαο, αζζελείαο, αληθαλόηεηαο, αλεξγίαο, 
θ.ά., πνπ πιεξώζεθαλ από ηνλ ίδην ηνλ εξεπλώκελν ή από ηνλ/ηελ ζαλόληα /ζαλνύζα ζύδπγν 

  ή ζπγγελή θαη θαηαβάιινληαη ζε ηαθηηθή βάζε.  
 Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπληάμεηο ιφγσ εξγαζίαο, ηα θνηλσληθά επηδφκαηα  θιπ. 
Γελ πεξηιακβάλνληαη νη αζθάιεηεο δσήο πνπ απνδίδνπλ εθάπαμ πνζφ ζηελ σξίκαλζή ηνπο, 
θαζψο θαη νη ηδησηηθέο ζπληάμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ εηζθνξέο πνπ έρεη πιεξψζεη ν 
εξγνδφηεο ζαο. 

- Ναη............................................................................................................................… �1  Μ2 

- Όρη ............................................................................................................................... �2  Μ3 

Μ2. Αλ ΝΑΗ, λα αλαθέξεηε ην πνζό, ηνλ αξηζκό κελώλ θαηά ηνπο νπνίνπο ιήθζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2007. 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ 
ΤΝΣΑΞΖ 

  
Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 
θαηαγξάςεηε ην πνζό 

 
Αξηζκόο κελώλ 

 

χληαμε γήξαηνο 
ΝΑΗ  �      
ΟΥΗ � 

€ |                    | 
|_|_| 

 

 
Άιιε, δειαδή: 

 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                    | 
|_|_| 

 

 

Μ3. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θαηαβάιαηε αζθάιηζηξα γηα ηδησηηθό αζθαιηζηηθό πξόγξακκα κε 

δηθή ζαο πξσηνβνπιία;  

Να κε ζπκπεξηιεθζνχλ πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα πιαίζηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ζε ηδησηηθά ζρήκαηα κε πξσηνβνπιία ηνπ 

εξγνδφηε. 

- Ναη............................................................................................................................… �1  Μ4 

- Όρη ............................................................................................................................... �2  Ν1 

                                                

 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ. ΔΤΔ. 

Μ. ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΝΣΑΞΔΗ 
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Μ4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007,  πνην ήηαλ ην θαζαξό πνζό πνπ θαηαβάιαηε θάζε θνξά πνπ 

πιεξώλαηε θαη θάζε πόηε ην θαηαβάιαηε; 

Καζαξφ πνζφ...........................................................………..  € |                         |     

Πεξίνδνο  θαηαβνιήο : Έηνο  � 1      

      εμάκελν � 2     

  ηξίκελν � 3     

 

 

 

       ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ : ηα εξσηήκαηα ηεο ελόηεηαο Ν ζα απαληήζνπλ κόλν όζνη από ηνπο  

        εξεπλώκελνπο/λεο έιαβαλ επηδόηεζε, παξνρή, δάλεην θιπ.(π.ρ. Η επηδφηεζε ελνηθίνπ 

 ζα θαηαγξαθεί κφλν ζε έλα  απφ ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ δειαδή ζην κέινο πνπ ηε ιακβάλεη)  

 

ΝΑ1.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνηα επηδόηεζε ή άιιε παξνρή  από ην θξάηνο πνπ  

       αθνξά ζηελ θαηνηθία ζαο; (Πεξηιακβάλνληαη επηδόηεζε ελνηθίνπ, επηηνθίνπ, θιπ.).  

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  ΝΑ2 

 Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  ΝΑ4  

ΝΑ2.  Πνην ήηαλ ην κεληαίν πνζό πνπ ιακβάλαηε ; 
Παξαθαιψ  λα  ζπκπεξηιάβεηε  νπνηαδήπνηε  πνζά  θαηαβιήζεθαλ  άκεζα  ζηνλ  ηδηνθηήηε  ή   
απεπζείαο  ζηελ  Σξάπεδα   πνπ  παξέρεη  ην δάλεην  (γηα  πεξηπηψζεηο επηδφηεζεο  επηηνθίνπ  
ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ). 

- Μεληαίν πνζφ ……………………………………………………..…………..  € |                      | 

- Παξαθαιψ λα αλαθέξεηε ην επίδνκα:                                                       

       

ΝΑ3.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, γηα πόζνπο κήλεο ιακβάλαηε ην παξαπάλσ πνζό;  

     - Αξηζκφο κελψλ ………………………………………………………………………………. |_|_| 

ΝΑ4.  Γηα ηελ αγνξά ή ηελ θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο ζαο, κήπσο έρεηε ιάβεη 

δάλεην, ην νπνίν δελ έρεηε αθόκε εμνθιήζεη θαη γηα ην νπνίν πιεξώλεηε 

ηόθν; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  ΝΒ1  

 Αλ Ναη: 

 - Πόηε ιάβαηε ην δάλεην; ………………………………………….          Έηνο         |_|_|_|_|  

- Ση πνζό ιάβαηε; ………………………………………………….         Πνζφ € |                      |   

  (Αλ ζην λνηθνθπξηφ έρνπλ ιάβεη δάλεην δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε γηα  
 ηελ αγνξά ή ηελ θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο ζαο, λα ζεκεησζεί ην πνζφ  
 πνπ ιάβαηε εζείο πξνζσπηθά)  

   - Γηάξθεηα  δαλείνπ; …………………………………………..                  Έηε              |_|_|    

   -Πνην ην επηηόθην δαλείνπ…………………………………………………………..     |            |   

   - πλνιηθό πνζό πνπ καηαβάλλαηε ηο 2007…………………………… Πνζφ € |                      |  

  - Δίδνο δαλείνπ (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα επηζθεπαζηηθά, ηα άηνθα θιπ.)   

 

 

 

 

Γηα ηνλ εξεπλεηή:  Ζ πεξίνδνο ιήςεο ζα πξέπεη λα 

αληηζηνηρεί ζην πνζφ πνπ δειψλεηαη. 

ΝΑ. ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΔ 
ΓΑΝΔΗΑ 
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ΝΒ1. Λάβαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θάπνηα θνηλσληθή βνήζεηα από  ην  θξάηνο, 
   όπσο, ην  Δπίδνκα  Κνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο  πληαμηνχρσλ  (ΔΚΑ),   παξνρέο παιηλλνζηνχλησλ, 

πξνζθχγσλ, απνθπιαθηζκέλσλ, ηνμηθνκαλψλ,  αιθννιηθψλ,   παξνρέο καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 45-
65 εηψλ θιπ.; 
- Ναη ................................................................................................................................. � 1  

- Όρη ................................................................................................................................ � 2  ΝΓ1  
 

ΝΒ2. Αλ ΝΑΗ, πνην ήηαλ ην ζπλνιηθό θαζαξό κεληαίν  πνζό πνπ ιάβαηε θαζώο θαη ν αξηζκόο 

κελώλ θαηά  ηνπο νπνίνπο ιακβάλαηε ην επίδνκα; 

 

ΔΠΗΓΟΜΑ - ΠΑΡΟΥΖ 

  

Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιψ λα 

θαηαγξάςεηε ην θαζαξφ  

κεληαίν πνζφ 

 

Αξηζκόο κελώλ 
 

Δπίδνκα θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο  ζπληαμηνχρσλ 
(ΔΚΑ) 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Παξνρέο παιηλλνζηνχλησλ, 
πξνζθχγσλ, απνθπιαθηζκέλσλ, 
ηνμηθνκαλψλ,  αιθννιηθψλ 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Παξνρέο καθξνρξφληα αλέξγσλ 
ειηθίαο 45-65 εηψλ   

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Παξνρέο απφξσλ –εθάπαμ 
εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε θησρψλ 
λνηθνθπξηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζε 
νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο 
πεξηνρέο 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Παξνρέο ζε παηδηά < 16 εηψλ 
πνπ αλήθνπλ ζε θησρά 
λνηθνθπξηά (πξνζρνιηθφ θαη 
ζρνιηθφ επίδνκα) 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Βνεζήκαηα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξψησλ 
αλαγθψλ (587€ ) πιεγέλησλ 
απφ ζεηζκφ, πιεκκχξα 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

 
χληαμε ππεξειίθσλ 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

 
Άιια επηδφκαηα, δειαδή: 
 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

 

 

 

 

ΝΒ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 
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ΝΓ1. Δίραηε  θαηά   ηε   δηάξθεηα  ηνπ  2007, θάπνην εηζόδεκα από ελνηθίαζε πεξηνπζίαο (π.ρ. από 

ελνηθίαζε θηηξίνπ, θαηνηθίαο, δηακεξίζκαηνο, δσκαηίνπ ή γεο); Πεξηιακβάλνληαη ηα εηζνδήκαηα απφ 

ελνηθίαζε απηνθηλήησλ, ηαμί, θνξηεγψλ, θφηεξσλ ή  ζθαθψλ, εθφζνλ ν ηδηνθηήηεο απηψλ δελ έρεη σο 

θχξην επάγγεικά ηνπ ηελ ελνηθίαζή ηνπο (π.ρ. ζπληαμηνχρνο πνπ ελνηθηάδεη ην ηαμί). 

- Ναη ........................................................................................................................…  � 1  

- Όρη .............................................................................................................................  � 2  ΝΓ1 
 

ΝΓ2. Αλ ΝΑΗ, παξαθαιώ λα αλαθέξεηε ην είδνο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. (π.ρ. δηακέξηζκα, ηαμί, 
ρσξάθη, ζέζε ζηάζκεπζεο, ζθάθνο  θιπ.). Δάλ ην εηζόδεκα είλαη από ελνηθίαζε δηακεξίζκαηνο 
λα θαηαγξαθνύλ θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ αθηλήηνπ.  

    
Πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν  :   |_|_|_|η.κ. 

                                                                                        
Πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν  :  |_|_|_|η.κ. 
 
Πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν  :   |_|_|_|η.κ. 
 

 
ΝΓ3. Γλσξίδεηε  πνην  ήηαλ  ην  θαζαξό εηζόδεκα από ηελ ελνηθίαζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα   ηνπ 2007, αθνύ αθαηξέζεηε  έμνδα πνπ αθνξνύλ ζε ηόθνπο δαλείσλ, επηζθεπέο,  
ζπληήξεζε,  αζθάιεηα  θαη  ινηπά  έμνδα;   

  

- Ναη,  πνζφ          ……......................................................…..…………..             € |                     |    ΝΓ6 

- Μεδεληθφ θέξδνο (ηα έμνδα ήηαλ ίζα ή ππεξέβεζαλ ηα έζνδα) ………..…                          � 1      ΝΓ4 

- Όρη, δε γλσξίδσ........................................................................................ � 2      ΝΓ5 
 
ΝΓ4. Σα  έμνδα  πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θαη  ηα  νπνία  αθνξνύζαλ 

  ζε  επηζθεπέο, ζπληήξεζε, αζθάιεηα θιπ. ηεο πεξηνπζίαο ζαο,  ζε ηη  πνζό αλέξρνληαλ; 
 

-  Πνζφ          ……......................................................…..…………………          € |                     |   ΝΓ6 
 
ΝΓ5. Αλ δε γλσξίδεηε ην αθξηβέο πνζό, παξαθαινύκε λα καο ππνδείμεηε ζε πνηα από  

 ηηο παξαθάησ ηάμεηο κεγέζνπο θαηαηάζζεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, ην εηζόδεκά ζαο  
 από ελνηθίαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

- Κάησ απφ  1.000 € ........................................................………………………………    � 1 

- 1.001 - 3.000 € ..........…………………………………………………………………….    � 2 

- 3.001 - 5.000 € ……………………………………………………………………………    � 3 

- 5.001 - 10.000 € .......……………………………………………………………………..   � 4 

- 10.001 €  θαη άλσ...........................................................………………………………    � 5 

 

 

ΝΓ6. Φνξνινγεζήθαηε γηα ην παξαπάλσ πνζό; 
 

- Ναη ........................................................................................................................…  � 1  
- Όρη .............................................................................................................................  � 2  

 

 

 

 

 

 

 

ΝΓ. ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΝΟΗΚΗΑ 
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ΝΓ1.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ  2007, ιάβαηε θάπνην νηθνγελεηαθό επίδνκα ή παξνρή; 

 - Ναη ...............................................................................................................................…….� 1  

  - Όρη ...............................................................................................................................…….� 2  ΝΔ1 

 

ΝΓ2. Παξαθαιώ λα ζεκεηώζεηε  ην θαζαξό πνζό, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ θαηά  ηνπο 

νπνίνπο ιακβάλαηε ην επίδνκα. 

ΔΠΗΓΟΜΑ - ΠΑΡΟΥΖ 

  
Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 

θαηαγξάςεηε ην θαζαξό 
κεληαίν πνζό 

 
Αξηζκόο κελώλ  

Ηζφβηα ζχληαμε 
πνιχηεθλεο κεηέξαο 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Δπίδνκα ηξίηνπ παηδηνχ 
ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Δθάπαμ παξνρή ζε 
γπλαίθεο πνπ απνθηνχλ 
ηξίην,ηέηαξην θιπ. παηδί 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Δπίδνκα πνιπηέθλσλ  
ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Δπίδνκα νηθνγελεηαθψλ 
βαξψλ Γεκνζίσλ 
Τπαιιήισλ  

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Δπίδνκα θξνληίδαο 
αλάπεξσλ παηδηψλ  

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Δπίδνκα θπνθνξίαο-
ινρείαο  

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

Δπίδνκα γνληθήο άδεηαο  
ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | |_|_| 

 

Βνήζεκα ηνθεηνχ 
ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | |_|_| 

 
Φνηηεηηθφ επίδνκα 
ζηέγαζεο 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | |_|_| 

 
 
Άιια επηδφκαηα, δειαδή: 
 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ       � 

€ |                     | 
|_|_| 

 

1
ν
. Σακείν παξνρήο επηδνκάησλ:               |_|_| 

*
 

2
ν
. Σακείν παξνρήο επηδνκάησλ:               |_|_| * 

 

                                                
*
 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ. 

ΝΓ. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΔ 

 



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 165 - 

            

             

ΝΔ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, παξείραηε βνήζεηα ζε κέιε άιισλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ,  
   ζε ηαθηηθή βάζε; 

 (Πεξηιακβάλνληαη  πνζά  γηα  καζεηέο /θνηηεηέο  πνπ  δνπλ  καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο, 
βνεζήκαηα ζε ζπδχγνπο  ή  πξψελ  ζπδχγνπο (δηαηξνθή),  παηδηά  πνπ  δε  δνπλ  πηα   
καδί  ζαο,  ειηθησκέλνπο γνλείο, ζπγγελείο θ.ά. Γελ πεξηιακβάλνληαη δψξα ζε ρξήκα, 
Υξηζηνπγέλλσλ, γελεζιίσλ θιπ., θαζψο θαη πνζά πνπ δελ εληζρχνπλ ην εηζφδεκα ησλ 
άιισλ λνηθνθπξηψλ, πρ. απνπιεξσκέο δαλείσλ γηα εθπαίδεπζε). 

- Ναη .................................................................................................….............................. � 1  

- Όρη ................................................................................................................................. � 2  ΝΔ4   
    

 
ΝΔ2. Αλ ΝΑΗ, πνην ήηαλ ην είδνο ηεο παξνρήο θαη πνην ην ζπλνιηθό  εηήζην  πνζό; 

 

-  Δίδνο παξνρήο :                                                                                                              |_|  

-  πλνιηθφ πνζφ  (εηήζην)……………………………………………………            € |                        |     

   

 
ΝΔ3. Είταηε θοροελάθρσνζη από ην παξαπάλσ πνζό; 
 

- Ναη………..…………………………………………………………………………………. �1 
- Όρη ………………………………………..…………………………………………………          �2 

 
 
ΝΔ4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε βνήζεηα από κέιε άιισλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ,  
 ζε ηαθηηθή βάζε; 

  (Πεξηιακβάλνληαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη απφ γνλείο, παηδηά, ζπγγελείο, άιια  
  πξφζσπα (π.ρ. δηαηξνθή). Γελ  πεξηιακβάλνληαη δψξα ζε ρξήκα, Υξηζηνπγέλλσλ, 
  γελεζιίσλ θιπ., θαζψο θαη πνζά πνπ δελ εληζρχνπλ ην  εηζφδεκά ζαο, πρ. απνπιεξσκέο  
  δαλείσλ γηα εθπαίδεπζε). 
- Ναη ...........................................................................................................................…..  � 1  

- Όρη .............................................................................................................................… � 2  ΞΑ1 
 

 
ΝΔ5.  Αλ ΝΑΗ, πνην ήηαλ ην είδνο ηεο παξνρήο θαη πνην ην ζπλνιηθό  εηήζην  πνζό; 

-  Δίδνο παξνρήο :                                                                        |_|  

- πλνιηθφ πνζφ  (εηήζην)…………………………………………………….            € |                       |      

 
ΝΔ6. Φνξνινγεζήθαηε γηα ην παξαπάλσ πνζό; 
 

- Ναη  …………………………………………………………………………………………  �1 

- Όρη ………………………………………..……………………………………………………  �2 

 

 

                                                

 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ. ΔΤΔ. 

 

ΝΔ. ΠΑΡΟΥΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Δ / ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ  
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ΞΑ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνην επίδνκα / βνήζεκα αλεξγίαο, θαηάξηηζεο ή 

απνδεκίσζε ιόγσ απόιπζεο από ηελ εξγαζία ζαο; 

- Ναη............................................................................................................................……�1  ΞΑ2 

 - Όρη ...........................................................................................................................……�2  ΞΒ1 

 

ΞΑ2. Γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ επηδόκαηα/βνεζήκαηα λα θαηαρσξήζεηε ην  θαζαξό κεληαίν 
πνζό πνπ ιακβάλαηε, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ θαηά ηνπο νπνίνπο ην ιακβάλαηε.  

 
ΔΠΗΓΟΜΑ - ΠΑΡΟΥΖ 

 
 

Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 
θαηαγξάςεηε ην θαζαξό 

κεληαίν πνζό 

 
Αξηζκόο κελώλ 

 

Σαθηηθή επηδφηεζε 
αλέξγσλ 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Έθηαθηεο νηθνλνκηθέο 
εληζρχζεηο θαη παξνρέο 
ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο 
ηνπ εξγνδφηε (γηα 
απνιπκέλνπο ιφγσ 
πηψρεπζεο ηεο 
επηρείξεζεο θιπ.) 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Δπίδνκα πξφσξεο 
απνρψξεζεο απφ ηελ 
εξγαζία, πξφσξε 
ζχληαμε αγξνηψλ 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

 
Δπίδνκα θαηάξηηζεο 
αλέξγσλ 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Απνδεκίσζε ιφγσ 
απφιπζεο απφ ηελ 
εξγαζία  

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Δηδηθφ επνρηθφ επίδνκα 
αλεξγίαο γηα επνρηθά 
εξγαδνκέλνπο (π.ρ. 
εζνπνηνχο, δαζεξγάηεο, 
κνπζηθνχο, νηθνδφκνπο, 
μελνδνρνυπαιιήινπο) 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Δπίδνκα λέσλ απφ 20-
29 εηψλ (ΔΠΑ) 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Δπίδνκα ζηξάηεπζεο 
ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Δπίδνκα 
κεηεγθαηάζηαζεο 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

 
Άιια επηδφκαηα, 
δειαδή:…………….. 
 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

 

 

 

ΞΑ. ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΑΝΔΡΓΗΑ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 
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       ΞΒ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνηα ζύληαμε ; 
 Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο ζπληάμεηο γηα ηηο νπνίεο πιεξψζαηε εηζθνξέο 

εζείο ν ίδηνο, ελψ πεξηιακβάλνληαη φζεο ηδησηηθέο ζπληάμεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη 
πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ν εξγνδφηεο ζαο (παξάιιειε ζχληαμε απφ ηδησηηθφ 
θνξέα). 

- Ναη........................................................................................................................… �1  ΞΒ2   

- Όρη ......................................................................................................................... �2  ΞΓ1   

 

ΞΒ2. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ζπληάμεηο λα θαηαρσξήζεηε ην  θαζαξό κεληαίν 
πνζό πνπ ιακβάλαηε, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ θαηά ηνπο νπνίνπο 
ιακβάλαηε ηε ζύληαμε 

ΤΝΣΑΞΔΗ 

 

 
Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 

θαηαγξάςεηε ην θαζαξό κεληαίν 
πνζό 

 
Αξηζκόο κελώλ 

 

Κχξηα απφ δεκφζην 
θνξέα (ΗΚΑ, ΟΓΑ, 
Γεκνζίνπ, ΣΔΒΔ 
θιπ.) 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Δπηθνπξηθή απφ 
δεκφζην θνξέα 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Πξφσξε ιφγσ 
παξαίηεζεο 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Παξάιιειε απφ 
ηδησηηθφ θνξέα 
(απφ ηνλ εξγνδφηε) 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Δθάπαμ πνζφ 
ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
χληαμε εζληθήο 
αληίζηαζεο 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

Άιιεο  ζπληάμεηο, 
δειαδή:………….. 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 

Σακείν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο               |_|_| 
*
 

1
Ο
. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο              |_|_| 

*
 

          2
Ο 

. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο                                   |_|_| * 

         1
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                       |_|_| * 

          2
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                      |_|_| * 

          3
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :           |_|_| * 

                                                
*
 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ 

 

ΞΒ. ΤΝΣΑΞΔΗ 
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ΞΓ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνηα ζύληαμε , επίδνκα ή βνήζεκα 
από ην/ηε ζύδπγν ή από ηνλ γνλέα ; 
 Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο ζπληάμεηο, γηα ηηο νπνίεο πιήξσζε ηηο 
εηζθνξέο ν εθιηπψλ, φπσο επίζεο θαη ε δηαηξνθή απφ ηνλ/ηελ πξψελ ζχδπγν, 
ελψ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο ζπληάμεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη πιεξψζεη ηηο 
εηζθνξέο ν εξγνδφηεο ηνπ εθιηπφληνο (παξάιιειε ζχληαμε απφ ηδησηηθφ θνξέα) 

- Ναη............................................................................................................................…. �1  ΞΓ2 

- Όρη .............................................................................................................................… �2  ΞΓ1 
ΞΓ2. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ζπληάμεηο λα θαηαρσξήζεηε ην θαζαξό 

κεληαίν πνζό πνπ ιακβάλαηε, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ θαηά ηνπο 
νπνίνπο ιακβάλαηε ηε ζύληαμε.  

 

ΤΝΣΑΞΔΗ 

 

 
Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 

θαηαγξάςεηε ην θαζαξό κεληαίν 
πνζό 

 
Αξηζκόο κελώλ 

 

Κχξηα απφ δεκφζην 
θνξέα (ΗΚΑ, ΟΓΑ, 
Γεκνζίνπ, ΣΔΒΔ 
θιπ.) 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Δπηθνπξηθή απφ 
δεκφζην θνξέα 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Παξάιιειε απφ 
ηδησηηθφ θνξέα απφ 
ηνλ εξγνδφηε 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
χληαμε νξθαλψλ 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

χληαμε ζπκάησλ 
πνιέκνπ 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

Λνηπέο 
ζπληάμεηο/βνεζήκαηα 
δειαδή: ………….. 
……………………… 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ:  ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα παξαθάησ επηδφκαηα, εάλ 
θαηαρσξεζνχλ ζην εξψηεκα απηφ, δε ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζνχλ ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο 
ππεξεζίεο. 
Σακείν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο:               |_|_| 

*
 

1
Ο
. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο:             |_|_| 

*
 

          2
Ο 

. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο:                                  |_|_| * 

          1
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                       |_|_| * 

          2
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                      |_|_| * 

          3
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                       |_|_| * 

                                                
*
 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ 

 

ΞΓ. ΤΝΣΑΞΔΗ – ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ/ΣΖ ΤΕΤΓΟ 
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 ΞΓ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνην επίδνκα ή βνήζεκα ιόγσ αζζέλεηαο; 

(Πεξηιακβάλνληαη ηα επηδφκαηα ή βνεζήκαηα ιφγσ ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο αζζέλεηαο, ΟΥΗ 
φκσο απηά πνπ δίλνληαη ζε  άηνκα  κε  αλαπεξία. Πεξηιακβάλνληαη νη πιεξσκέλεο άδεηεο 
ιφγσ αζζέλεηαο ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη 
αζζέλεηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη  παξνρέο απφ ηδησηηθέο αζθάιεηεο αζζέλεηαο,γηα ηηο 
νπνίεο έρεη πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ν ίδηνο ν εξεπλψκελνο.) 

- Ναη...........................................................................................................................……�1  ΞΓ2 

- Όρη ..........................................................................................................................….   �2  ΞΔ1 
 

ΞΓ2. Γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ επηδόκαηα/ βνεζήκαηα λα θαηαρσξήζεηε ην θαζαξό 
κεληαίν πνζό πνπ ιακβάλαηε, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ θαηά ηνπο νπνίνπο 
ην ιακβάλαηε.  
 

 

  

ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα παξαπάλσ επηδφκαηα, 
εάλ θαηαρσξεζνχλ ζην εξψηεκα απηφ, δε ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζνχλ ζην εηζφδεκα απφ 
κηζζσηέο ππεξεζίεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΓΟΜΑ - ΠΑΡΟΥΖ 

 

 
Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 

θαηαγξάςεηε ην θαζαξό κεληαίν 
πνζό 

 
Αξηζκόο κελώλ 

 

 
*Δπίδνκα αζζέλεηαο ΝΑΗ �      

ΟΥΗ  � 
€ |                       | 

|_|_| 
 

 
*Δπίδνκα εξγαηηθνχ 
αηπρήκαηνο 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ  � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
*Δπηδφκαηα 
ινπηξνζεξαπείαο, 
αεξνζεξαπείαο, θά. 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ  � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Δπίδνκα 
κεηαθηλνχκελσλ 
αζζελψλ 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ  � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

Λνηπά 
επηδφκαηα/βνεζήκαηα 
αζζελείαο, δειαδή: 
………………………… 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ  � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

ΞΓ. ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ – ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

ΑΘΔΝΔΗΑ 
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ΞΔ1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνηα ζύληαμε, επίδνκα ή βνήζεκα ιόγσ 
αλαπεξίαο ; 
(Πεξηιακβάλνληαη νη ζπληάμεηο αλαπεξίαο θαη ηα επηδφκαηα ή βνεζήκαηα ιφγσ ζσκαηηθήο ή 
ςπρηθήο αλαπεξίαο). Γελ πεξηιακβάλνληαη νη παξνρέο απφ ηδησηηθέο αζθάιεηεο έλαληη 
αλαπεξίαο γηα ηηο νπνίεο πιεξψλεη ηηο εηζθνξέο ν ίδηνο ν εξεπλψκελνο.) 

- Ναη............................................................................................................................ �1  ΞΔ2 

- Όρη ............................................................................................................................ �2  ΞΕ1 
 

ΞΔ2. Γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ επηδόκαηα/ βνεζήκαηα λα θαηαρσξήζεηε ην θαζαξό κεληαίν 
πνζό πνπ ιακβάλαηε, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ θαηά ηνπο νπνίνπο ην ιακβάλαηε.  

ΔΠΗΓΟΜΑ - ΠΑΡΟΥΖ 

 
 

Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 
θαηαγξάςεηε ην  θαζαξό κεληαίν 

πνζό 

 
Αξηζκόο κελώλ 

 

 
χληαμε αλαπεξίαο 
(Η  ζχληαμε   
αλαπεξίαο 
κεηαηξέπεηαη ζε 
ζχληαμε γήξαηνο  φηαλ  
ην  κέινο ζπκπιεξψζεη 
ην 65 έηνο 
 ηεο ειηθίαο ηνπ)  

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Δπίδνκα νηθνλνκηθήο 
ελζσκάησζεο αηφκσλ 
κε εηδηθέο αλάγθεο 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

Δπίδνκα θξνληίδαο 
αλαπήξσλ ζπγγελψλ 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 
Γηαηξνθηθφ επίδνκα 
δηαβεηηθψλ 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

Λνηπά επηδφκαηα 
αλαπεξίαο , δειαδή: 
………………………… 
 

ΝΑΗ �      
ΟΥΗ � 

€ |                       | 
|_|_| 

 

 ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα παξαθάησ επηδφκαηα, εάλ 
θαηαρσξεζνχλ ζην εξψηεκα απηφ, δε ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζνχλ ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο.  

 
Σακείν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο:               |_|_| 

*
 

1
Ο
. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο:             |_|_| 

*
 

          2
Ο 

. Σακείν θχξηαο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο:                                  |_|_| * 

          1
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                       |_|_| * 

          2
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                      |_|_| * 

          3
Ο
. Σακείν επηθνπξηθήο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο :                       |_|_| * 

                                                
*
 πκπιεξψλεηαη απφ ηε Γ.Γ.ΔΤΔ 

 

ΞΔ. ΤΝΣΑΞΔΗ – ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ / ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΑΝΑΠΖΡΗΑ- 

ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 
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ΞΕ1.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ιάβαηε θάπνην εθπαηδεπηηθό βνήζεκα ; 

 Πεξηιακβάλνληαη ηα βνεζήκαηα πνπ δίλνληαη ζε θνηηεηέο / ζπνπδαζηέο ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, νη ππνηξνθίεο θ.ά. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα επηδφκαηα επαγγεικαηηθήο 

επηκφξθσζεο/ επαλεθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηεγνξία «επηδφκαηα αλεξγίαο/ 

επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο». 

- Ναη.............................................................................................................................. �1  ΞΕ2 

- Όρη ...............................................................................................................................  �2  Π1 

 

ΞΕ2. Γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ επηδόκαηα/ βνεζήκαηα λα θαηαρσξήζεηε ην θαζαξό κεληαίν 

πνζό πνπ ιακβάλαηε, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ θαηά ηνπο νπνίνπο ην ιακβάλαηε.  

 

ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

  

Αλ ΝΑΗ: Παξαθαιώ λα 

θαηαγξάςεηε ην θαζαξό 

κεληαίν πνζό 

 

Αξηζκόο κελώλ 
 

 

Βνήζεκα ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

 

Τπνηξνθία 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

Λνηπά εθπαηδεπηηθά 

επηδφκαηα/βνεζήκαηα, (π.ρ. 

εθπαηδεπηηθή άδεηα) δειαδή: 

………………………..……… 

 

ΝΑΗ �      

ΟΥΗ � 
€ |                       | 

|_|_| 

 

 

 

 

ΞΕ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ 
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Π1. Σν έηνο 2008 ππνβάιαηε ή ζα ππνβάιεηε θνξνινγηθή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

έηνπο 2007;  

 

- Ναη, ππέβαια θνξνινγηθή δήισζε……………………………………………………..   �1  Π3 

- Σα εηζνδήκαηά κνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε θνξνινγηθή δήισζε θνηλή κε άιιν /α  

κέινο /ε ηνπ λνηθνθπξηνχ…………………………………………………………………. �2  Π2 

- Γελ ήκνπλ ππνρξεσκέλνο λα ππνβάισ θνξνινγηθή δήισζε………………………… �3  Ρ1 

- Γελ ππέβαια θνξνινγηθή δήισζε αλ θαη είκαη ππφρξενο……………………………. �4  Ρ1 

 

Π2. Παξαθαιώ, λα ζεκεηώζεηε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ α/α κέινπο από ην Μεηξών Μειώλ, 

ηνπ αηόκνπ ζηνπ νπνίνπ ηε θνξνινγηθή δήισζε ζπκπεξηιήθζεθαλ ή ζα ζπκπεξηιεθζνύλ 

ηα εηζνδήκαηά ζαο. 

- Ολνκαηεπψλπκν:             α/α κέινπο  |_|_|  Π9 

Π3. ηε θνξνινγηθή δήισζε ζπκπεξηιήθζεθαλ ή ζα ζπκπεξηιεθζνύλ εηζνδήκαηα δηθά ζαο 

κόλν ή θαη άιισλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο; 

- Γηθά κνπ εηζνδήκαηα κφλν………………………………………………………………….. �1  Π5 

- Δηζνδήκαηα θαη άιισλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ…………………………………………… �2  Π4 

 

Π4. Να ζεκεηώζεηε ηνπο α/α ησλ άιισλ κειώλ, ησλ νπνίσλ ηα εηζνδήκαηα ζπκπεξηιήθζεθαλ ή 

ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε. 

 - Α/α 1
νπ

 κέινπο…………………………………………………………………………… |_|_| 

 - Α/α 2
νπ

 κέινπο…………………………………………………………………………… |_|_| 

 

 Π5. Παξαθαιώ, λα αλαθέξεηε αλ θαηαβάιαηε, ην έηνο 2007, πνζό θόξνπ κε ηελ  εθθαζάξηζε ηεο  

θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ εηζνδεκάησλ έηνπο 2006. 

- Ναη,  θαηέβαια.  Πνζφ θφξνπ ……………………………………………..€ |                    |   Π7 

- Ναη, θαη δε γλσξίδσ ην αθξηβέο πνζφ θφξνπ………………………………………………�1  Π6 

- Όρη δελ πιήξσζα θφξν………………………………………………………………………�2  Π7  

 

Π6. ε πνηα από ηηο παξαθάησ ηάμεηο κεγέζνπο θαηαηάζζεηαη ην πνζό θόξνπ πνπ θαηαβάιιαηε; 

- Κάησ απφ  501 € ........................................................………………………………… � 1 

- 501    -  1.000 € ..........…………………………………………………………………...   � 2 

- 1.001 -  3.000 € …………………………………………………………………………. � 3 

- 3.001 -  5.000 € .......……………………………………………………………………. � 4 

- 5.001 - 10.000€………………………………………………………………………..… � 5 

- 10.001 €  θαη άλσ...........................................................…………………………….. � 6 
 

 

 

Π. ΦΟΡΟΗ  ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
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Π7. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θαηαβάιαηε θάπνην ζπκπιεξσκαηηθό /επηπξόζζεην 

θόξν, πνπ έρεη πξνέιζεη από εθθαζάξηζε εθπξόζεζκε ή ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε 

θ.ά., γηα όια ηα εηζνδήκαηά ζαο; 

- Ναη, πνζφ θφξνπ……………………………………………………         € |                      |   Π9 

- Γε γλσξίδσ ην πνζφ απηνχ ηνπ θφξνπ………………………………………………….. �  Π8  

   - Όρη…………………………………………………………………………………………… �  Π9 

Π8. ε πνηα από ηηο παξαθάησ ηάμεηο κεγέζνπο θαηαηάζζεηαη ην πνζό ηνπ 

επηπξόζζεηνπ θόξνπ πνπ πιεξώζαηε; 

- Κάησ απφ  501 € ........................................................………………………………… � 1 

- 501    -  1.000 € ..........…………………………………………………………………...   � 2 

- 1.001 -  3.000 € …………………………………………………………………………. � 3 

- 3.001 -  5.000 € .......……………………………………………………………………. � 4 

- 5.001 - 10.000€………………………………………………………………………..… � 5 

- 10.001 €  θαη άλσ...........................................................…………………………….. � 6 
 

 

 

 

 

Π9.  πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, θάπνην πνζό ππνρξεσηηθώλ από ην λόκν  εηζθνξώλ 

(ΟΑΔΔ, ΣΑΤ, θά.) θαζώο θαη πνζό εηζθνξώλ πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε ηακεία πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί κε λόκν; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π10 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π11 

Π10. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 
 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………   € |                       | 
 

Π11. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, θάπνην  πνζό γηα δσξεέο ζην  Γεκόζην θηι., ζε Ν.Π.Γ.Γ, 

θνηλσθειή Ν.Π.Η.Γ θηι.; 

 Θεηηθή απάληεζε ζα θαηαρσξεζεί γηα πνζά πνπ ζπλνιηθά ππεξβαίλνπλ ηα 100€. 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π12 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π13 

 

Π12. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………   € |                       | 

Π13. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, θάπνην πνζό γηα ρνξεγίεο ζε  πνιηηηζηηθά Ν.Π.Η.Γ (κε 

θεξδνζθνπηθά); 

 Θεηηθή απάληεζε ζα θαηαρσξεζεί γηα πνζά πνπ ζπλνιηθά ππεξβαίλνπλ ηα 100€. 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π14 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π15 

 

 

Π. ΜΔΗΧΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΦΟΡΟΤ 
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Π14. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………   € |                       | 

 

Π15 πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, θάπνην πνζό πνπ θαηαβάιαηε γηα ελνίθην θαηνηθίαο ησλ 

παηδηώλ ζαο πνπ ζπνπδάδνπλ ζηο εζωηερικό; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π16 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π17 

 

Π16. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

- Δηήζην πνζφ  ………………………………………………………………   € |                       | 

 

 Π17. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008      γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, δαπάλε γηα αιιαγή εγθαηάζηαζεο θαπζίκνπ, γηα 

εγθαηάζηαζε θπζηθνύ αεξίνπ ή ειηνζεξκηθώλ ή θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαηνηθία ζαο;  

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π18 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π19 

 

Π18. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ    ………………………………………………………………   € |                       | 

 

Π19. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, θάπνην πνζό  γηα δσξεέο ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ θηι. ζε 

λνζνθνκεία θηι.; 

 Θεηηθή απάληεζε ζα θαηαρσξεζεί γηα πνζά πνπ ζπλνιηθά ππεξβαίλνπλ ηα 100€. 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π20 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π21 

 

Π20. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………     € |                       | 

 

Π21. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, θάπνην πνζό  γηα δαπάλε ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο 

ειηθησκέλσλ; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π22 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π23 

 

Π22. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………   € |                       | 

Π23. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007,  θάπνην πνζό  γηα δηαηξνθή, πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ 

έλα ζύδπγν ζηνλ άιιν, ην νπνίν επηδηθάζηεθε ή ζπκθσλήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π24 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π25 
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Π24. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………   € |                       | 

 

Π25. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007,  θάπνην πνζό  γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη  λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π26 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π27 

 

Π26. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………   € |                        

Π27. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, θάπνην πνζό γηα δίδαθηξα θξνληηζηεξίσλ,  εθπαηδεπηηθώλ 

καζεκάησλ ή μέλσλ γισζζώλ; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π28 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π29 

 

Π28. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ ………………………………………………………………   € |                       | 

 

Π29. Δίραηε δηθαίσκα αύμεζεο αθνξνινγήηνπ πνζνύ ηνπ πξώηνπ θιηκαθίνπ εηζνδήκαηνο 

(έθπησζε θόξνπ) ιόγσ αλαπεξίαο 67%  και άνω, ποσ κάναηε ή θα κάνεηε τρήζη ζηη 

θορολογική δήλωζη ηοσ οικονομικού έηοσς 2008 για ηα ειζοδήμαηα ηοσ 2007; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2 

 

Π30. Αλήθαηε ζηελ θαηεγνξία ησλ νιηθώο ηπθιώλ, θηλεηηθά αλαπήξσλ 80%  και άνω και ηο 

δηλώζαηε ζηη θορολογική δήλωζη ηοσ οικονομικού έηοσς 2008 για ηα ειζοδήμαηα ηοσ 2007; 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2 

 

Π31. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, εηζνδήκαηα από  κηζζσηέο ππεξεζίεο, (εθεκεξίεο ηαηξψλ 

ΔΤ, ΙΚΑ, επηδφκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ),  ηα νπνία  απαιιάζνληαη από θόξν ή 

θνξνινγνύληαη κε εηδηθό ηξόπν;  

 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π32 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π33 

 

Π32. Πνην ήηαλ ην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

- Δηήζην πνζφ    ………………………………………………………………   € |                       | 

 



Μνληέια πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ - 176 - 

Π33. πκπεξηιάβαηε ή ζα ζπκπεξηιάβεηε ζηε θνξνινγηθή ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2008 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2007, δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα απόθηεζεο πξώηεο θαηνηθίαο, αλαζηήισζεο θιπ. δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ;  

 

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  Π34 

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  Π35 

 

Π34. Πνην ήηαλ ην εηήζην πνζό πνπ δειώζαηε/ ζα δειώζεηε; 

 

       - Γηα ζπκβάζεηο δαλείσλ πνπ ζπλάθζεθαλ κερξη 31/12/1999 …………     € |                       | 

       - Γηα ζπκβάζεηο δαλείσλ πνπ ζπλάθζεθαλ απφ 1/1/2000 θαη 

         κέρξη 31/12/2002 ……………………………………………………….…     € |                       | 

      -  Γηα ζπκβάζεηο δαλείσλ πνπ ζπλάθζεθαλ απφ 1/1/2003  θαη κεηά..…     € |                       | 

 

Π35. Τπνβάιαηε ή ζα ππνβάιεηε ηε θνξνινγηθή  ζαο δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2008 γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2007 κεζσ δηαδηθηύνπ (ειεθηξνληθά);  

- Ναη……………………………………………………………………………………………… �1  

- Όρη……………………………………………………………………………………………… �2  

 

   

 

P1. Δμνηθνλνκήζαηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, θάπνην εηζόδεκα από νηθηαθή παξαγσγή 

        ηξνθίκσλ ή πνηώλ ; 

 

 -Ναη………………………………………………………………………………………………. … • 1 

  -Όρη………………………………………………………………………………………………. • 2  1  

 

P2. Αλ ΝΑΗ, πνην είλαη θαηά πξνζέγγηζε ην πνζό πνπ εμνηθνλνκήζαηε από ηελ θαηαλάισζε 

 εηδώλ δηαηξνθήο; 

 

- πλνιηθφ πνζφ  (εηήζην)…………………………………………………….  € |                       |    

 

 

 

 

1. ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Παξαθαιώ, λα ζεκεηώζεηε  ηελ ώξα θαη ηελ   

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπλέληεπμεο  

 

 Ώξα νινθιήξσζεο ηεο ζπλέληεπμεο (π.ρ. 19:25)  ……………………….   |_|_|:|_|_| 

  

  Ζκεξνκελία ηεο ζπλέληεπμεο:    Ζκέξα  |_|_|  Μήλαο   |_|_|   Έηνο   2008  

. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα είδε δηαηξνθήο πνπ έρνπλ ιεθζεί σο δψξν απφ άιια λνηθνθπξηά.                               

Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα εηζνδήκαηα πνπ εμνηθνλνκνύληαη από ηελ θαηαλάισζε εηδώλ δηαηξνθήο 

πνπ πξνέξρνληαη από επηρείξεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηξνθίκσλ ή πνηώλ(αγξνηηθή, θηελνηξνθηθή 

εθκεηάιιεπζε, βηνκεραλία, εκπόξην  ηξνθίκσλ ή πνηώλ) 

P. ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ Δ ΔΗΓΟ 
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ       

      ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΣΗΣΗΚΩΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  Κσδηθόο              |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 

                       ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ   Ννηθνθπξηνύ:     

   

ΣΜΖΜΑ:        ΔΗΓΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ  Α/α Μέινπο: ……………………………………………..   |_|_| 

Σαρ. Γ/λζε:    Πεηξαηψο 46 θαη Δπνληηψλ 

                      18510  Πεηξαηάο        

Σειέθσλα:   210 4852897, 210 4852174    

Fax:   210 4852906    Ολνκαηεπώλπκν  

   

                                           Δξεπλεηήο                                                                 |_|_|_| 
               

                                          

 

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

2008 

(πκπιεξώλεηαη έλα εξσηεκαηνιόγην γηα θάζε λνηθνθπξηφ) 

       

 

     

 

    

   

 

       

 
Η έξεπλα απηή γίλεηαη ζε δείγκα λνηθνθπξηψλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε Γ. Γ. ΔΤΔ κε ηπραίν ηξφπν. Η παξνρή ησλ ζηνηρείσλ 
είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΔ (Ν.Γ.3627/1956, Ν.2392/1996 θαη 
Ν.3470/2006, άξζξν 14). 

 

  

 

Πεηξαηάο,  2008 

 

 

 

 

Αd hoc Module 

 

ΤΠΔΡΥΡΔΧΖ ΚΑΗ 
ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ 

ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

ΔΡ.ΔΗ. 5  ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 
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        Σα εξσηήκαηα  αθνξνχλ ζηηο παξαθάησ πεξηφδνπο  αλαθνξάο: 

 
 

Δξσηήκαηα Αθνξνχλ ζε: Πεξίνδνο αλαθνξάο 

Δξσηήκαηα 11-19  Δθπξφζεζκεο/ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 12 ηειεπηαίνη κήλεο 

Δξσηήκαηα 20 θαη 21 
Μείσζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπ λνηθνθπξηνχ 
12 ηειεπηαίνη κήλεο 

Eξψηεκα 22 Πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ 12 επφκελνη κήλεο 

Δξσηήκαηα 7 θαη 8 
Οθεηιφκελν ππφινηπν πηζησηηθήο 

θάξηαο ή θάξηαο θαηαζηήκαηνο   
3 ηειεπηαίνη κήλεο 

Λνηπά εξσηήκαηα   Ζκέξα ηεο ζπλέληεπμεο 

 

Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θαη Τπέξβαζε πηζησηηθνύ νξίνπ (ππεξαλάιεςε)  

 

       Ωο ηξερνύκελνο ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο ζεσξείηαη ν ινγαξηαζκφο θαηαζέζεσλ πνπ παξέρεη 
δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ρξεκάησλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, φπσο γηα παξάδεηγκα δηάθνξεο επέιηθηεο κεζφδνπο 
πιεξσκήο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα δηαλέκνπλ ρξήκαηα άκεζα ζε ηξίηνπο. ηηο ζπλήζεηο ππεξεζίεο 
πνπ παξέρνληαη απφ ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη ε έθδνζε  κπινθ επηηαγψλ, ε δπλαηφηεηα 
πξαγκαηνπνίεζεο πάγησλ εληνιψλ θαη  απηφκαηεο ρξέσζεο θαη πιεξσκήο κέζσ ρξεσζηηθήο θάξηαο. Ο 
ινγαξηαζκφο θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ δε ζπληζηά ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ φηαλ δελ παξέρνληαη νη δπλαηφηεηεο 
απηέο. 
       Τπέξβαζε ηνπ πηζησηηθνύ νξίνπ - ππνινίπνπ ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ππεξαλάιεςε): ην 
λνηθνθπξηφ έρεη, επί ηνπ παξφληνο, αξλεηηθφ ππφινηπν ζε, ηνπιάρηζηνλ, έλαλ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο 
ινγαξηαζκνχο ηνπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ (επείγνπζα αλάγθε ρξεκάησλ, νη δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηα 
έζνδα θιπ.). Σν νθεηιφκελν πνζφ βαξχλεηαη κε ηφθν. Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο δελ είλαη απαξαίηεην λα 
είλαη ηξερνχκελνο ινγαξηαζκφο. 
 
 

1.  Δζείο ή θάπνην άιιν κέινο  ηνπ λνηθνθπξηνύ έρεηε ηξερνύκελν ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 
  (φρη ηακηεπηεξίνπ);  

 -Ναη.…………………………………………………………………………………………….         1  2 

 -Όρη …………………………………………………………………………………………….         2  5 
 

2.  Δζείο ή θάπνην άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ έρεηε, ζήκεξα, ρξεσζηηθό ππόινηπν, ην νπνίν έρεη    
πξνθύςεη από ππέξβαζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ θαηαζέζεώλ ζαο  (ππέξβαζε πηζησηηθνύ νξίνπ - 
ππεξαλάιεςε) ζε θάπνηνλ από ηνπο  ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ζαο ιόγσ νηθνλνκηθώλ 
δπζθνιηώλ;  
 (Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηξερνχκελνο ινγαξηαζκφο) 

 -Ναη.……………………………………………………………………………………………..       1 3 

 -Όρη ……………………………………………………………………………………………...      2 5 

 
 

3. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή νθεηιή από ηελ ππέξβαζε ηνπ πηζησηηθνύ νξίνπ ησλ ηξαπεδηθώλ 
ινγαξηαζκώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο;  

 - πλνιηθφ πνζφ.................................…...........................……..…………….. € |                       |  5 

 - Γε γλσξίδσ ην αθξηβέο πνζφ……………….…………………………………………………      4 

 

 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ απαληψληαη απφ ηνλ/ ηελ ππεχζπλν/ ε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη αθνξνχλ ζε 
νιφθιεξν ην λνηθνθπξηφ 
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4. Αλ δε γλσξίδεηε  ην αθξηβέο πνζό, παξαθαιώ λα ππνδείμεηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ ηάμεηο 

κεγέζνπο θαηαηάζζεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, ε ζπλνιηθή  νθεηιή ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο.  

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………...  1  
 - 73  –     145 € ……..………………………………………………………………………..  2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….   3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….….  4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….   5  
 - 726 –  1.450 €……………………………………………………………………………….  6  

        - 1.451  –  2.900 €……………………………………………………………………………….  7  
 - 2.901  –  4.350 €……………………………………………………………………………….  8  

        - 4.351 € θαη άλσ………………………………………………………………………………..   9 
 

Πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη  θάξηεο θαηαζηεκάησλ 

 

Οη πηζησηηθέο θάξηεο (Visa, MasterCard, Diners θιπ.) παξέρνπλ ζηνλ  θάηνρφ ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 
πξαγκαηνπνηεί αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο άκεζε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο εληφο, βέβαηα, ησλ 
πηζησηηθψλ νξίσλ ηνπο, απφ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε ηνλ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ πνπ ηηο 
εμέδσζε. Σα ρξήκαηα δαλείδνληαη ζηνπο θαηφρνπο, κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ αγνξάδνπλ αγαζά θαη ηνπ ρξφλνπ 
ηεο πιήξνπο απνπιεξσκήο ηνπ πνζνχ απηνχ. Σν λνηθνθπξηφ ιακβάλεη κεληαία αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ 
πνπ πξαγκαηνπνηεί κε πηζησηηθή θάξηα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη εθηφο απφ ην ζπλνιηθφ νθεηιφκελν πνζφ, 
ην ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο ρξεκάησλ. 

Ζ ρξεσζηηθή θάξηα δελ είλαη πηζησηηθή. ηε ρξεσζηηθή θάξηα ηα ρξήκαηα πνπ ρξεψλνληαη ζ΄απηήλ 
αθαηξνχληαη ακέζσο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ κε ηνλ νπνίνλ απηή είλαη ζπλδεδεκέλε. 

Οη θάξηεο θαηαζηεκάησλ είλαη πηζησηηθέο θάξηεο πνπ εθδίδνληαη απφ κία επηρείξεζε / θαηάζηεκα θαη 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αγνξέο κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε / θαηάζηεκα. 

Οθεηιόκελν ππόινηπν ζεσξείηαη ην  πνζφ πνπ ην λνηθνθπξηφ δελ έρεη θαηαβάιεη «ζην ηέινο ηνπ 
κήλα», δειαδή νιφθιεξν ην πνζφ (λέν ππφινηπν) πνπ νθείιεηαη ζε ινγαξηαζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ ή 
θαξηψλ θαηαζηεκάησλ.  

 

5.  Δζείο ή θάπνην  άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ δηαζέηεηε πηζησηηθή/εο θάξηα/εο ή θαη θάξηα/εο   
θαηαζηεκάησλ;  
 

-Ναη.…………………………………………………………………………………………….  1  6           

-Όρη …………………………………………………………………………………………….  2 9               
 
 

6.  Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο (3) κήλεο έρεηε εζείο ή άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ θάπνηα νθεηιή  
(ρξεσζηηθό ππόινηπν) πνπ πξνέξρεηαη από ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ή θαη θάξηαο 
θαηαζηεκάησλ θαη ε νπνία δελ έρεη εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο,  ιόγσ νηθνλνκηθώλ 
δπζθνιηώλ; 

 
        ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Σν εξψηεκα αθνξά κφλν ζηε ζπλνιηθή κεληαία νθεηιή θαη ΟΥΗ  ζηελ ειάρηζηε 

κεληαία θαηαβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ ην  λνηθνθπξηφ δελ έρεη απνπιεξψζεη ηε ζπλνιηθή  κεληαία θαηαβνιή 
ηεο πηζησηηθήο θάξηαο γηα δχν κήλεο θαη απνπιήξσζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνλ ηξίην κήλα (δειαδή ην κεληαίν 
αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη κεδέλ θαηά ηνλ ηξίην κήλα) ηφηε ζα απαληήζεη ζην εξψηεκα  Όρη. 

        -Ναη.…………………………………………………………………………………………….   1 7 

 -Όρη …………………………………………………………………………………………….  2 9      
 
7. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή κεληαία νθεηιή ηνπ λνηθνθπξηνύ από ρξήζε πηζησηηθήο/ώλ θάξηαο/ώλ  ή  θαη 

θάξηαο θαηαζηεκάησλ κέινπο ή κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ; 

 

 - πλνιηθφ πνζφ.................................…...........................……..……………   € |                       |  9 

 - Γε γλσξίδσ ην αθξηβέο πνζφ…………………………………………………………………     8 
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8. Αλ δε γλσξίδεηε  ην αθξηβέο πνζό, παξαθαιώ λα ππνδείμεηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ ηάμεηο     

κεγέζνπο θαηαηάζζεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, ε ζπλνιηθή κεληαία νθεηιή ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο. 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………...  1  
 - 73  –     145 € ……..………………………………………………………………………..  2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….   3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….….  4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….   5  
 - 726 –  1.450 €……………………………………………………………………………….  6  

        - 1.451  –  2.900 €……………………………………………………………………………….  7  
 - 2.901  –  4.350 €……………………………………………………………………………….  8  

        - 4.351 € θαη άλσ………………………………………………………………………………..   9 
 

Πεγέο ησλ δαλείσλ θαη ηεο πίζησζεο 
 

Οη πηζηώζεηο θαη ηα δάλεηα  πεξηιακβάλνπλ νπνηεζδήπνηε εκπνξηθέο πηζηψζεηο ή δάλεηα κε 
πξνγξακκαηηζκέλε εμφθιεζε βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο, κε εμαίξεζε ηα ελππφζεθα δάλεηα γηα θχξηα 
θαηνηθία. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη δπλαηφηεηεο ππεξαλάιεςεο, νη πηζησηηθέο θάξηεο ή νη θάξηεο 
θαηαζηεκάησλ κε κε πξνγξακκαηηζκέλε εμφθιεζε, θαζψο, επίζεο, θαη δαλεηζκφο απφ θίινπο θαη ζπγγελείο 
(άηππε πίζησζε). 

 
9. Δζείο ή θάπνην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ έρεηε ιάβεη, απηή ηελ πεξίνδν,  πίζησζε ή δάλεηα  από   

εκπνξηθνύο αληηπξνζώπνπο, ηξάπεδεο θιπ.; 

       -Ναη.…………………………………………………………………………………………….   1 10         

 -Όρη …………………………………………………………………………………………….    2 11     

 
10. Γηα πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο εζείο ή θάπνην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ έρεηε ιάβεη πίζησζε 

ή δάλεηα; 
         (Γεθηέο πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

               ΝΑΗ    ΟΥΗ 

 - Αγνξά ή αλαθαίληζε ηεο δεπηεξεχνπζαο ή εμνρηθήο θαηνηθίαο ………..…………………      1  2 
 - Αγνξά αγαζψλ κε δφζεηο (leasing, απηνθηλήηνπ, κνηνζπθιέηαο ή άιινπ ηερληθνχ  

     εμνπιηζκνχ)……………………………………………………………………………………  1  2 
- Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία (κηθξέο επηζθεπέο, δηαθφζκεζε, αγνξά νηθηαθψλ 

 ζπζθεπψλ θιπ.)………………………………………………………………………………..  1  2         

 - Γηαθνπέο, δηαζθέδαζε……………………………………………………………………….  1  2 

 - Δθπαίδεπζε ή θξνληίδα παηδηψλ……………………………………………………………  1  2 

 - Λφγνη πγείαο ………………………….………………………………………………………  1  2 

 - Δπελδχζεηο ή γηα λα αλνίμεηε δηθή ζαο επηρείξεζε……………………………….………  1  2 
 - Μεηαθνξά ππνινίπσλ, πιεξσκή άιισλ ρξεψλ, θάιπςε ηεο ππέξβαζεο ησλ  

     πηζησηηθψλ νξίσλ, πηζησηηθέο θάξηεο θαη άιινη ινγαξηαζκνί θιπ. …………………….  1  2 
 

 
Δθπξόζεζκεο / Λεμηπξόζεζκεο νθεηιέο 

 
Δθπξόζεζκεο / ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο (ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο, ελνίθηα, πιεξσκή ρξεψλ / 
ππνζεθψλ) ζεσξνχληαη ηα πνζά πνπ νθείινληαη  θαη δελ έρνπλ εμνθιεζεί εκπξφζεζκα, θαηά ηνπο   
ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 
πλνιηθό πνζό ησλ ηξερνπζώλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξερνπζψλ  
νθεηιψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, νη νπνίεο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εμνθιεζνχλ εκπξφζεζκα. 
Λνγαξηαζκνί / πιεξσκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηέγαζε ζεσξνχληαη ην ελνίθην, ε εμφθιεζε δαλείνπ 
αγνξάο θχξηαο θαηνηθίαο θαη νη ινγαξηαζκνί ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο (λεξφ, ειεθηξηθφ, αέξην, ζέξκαλζε 
θιπ.) 
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Δμόθιεζε ινηπώλ δαλείσλ θαη πηζηώζεσλ ζεσξνχληαη ηα ρξεκαηηθά δάλεηα (εθηφο δαλείσλ αγνξάο 
θχξηαο θαηνηθίαο) ή νη δφζεηο γηα κίζζσζε θαη εμαγνξά θαη άιια ζπλαθή (π.ρ. θαηάινγνη παξαγγειηψλ 
κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αγνξά απηνθηλήηνπ θιπ.). Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη 
ειάρηζηεο εμνθιήζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ ή θαξηψλ θαηαζηεκάησλ. 
 
Άιινη ινγαξηαζκνί ηνπ λνηθνθπξηνύ πνπ δε  ζρεηίδνληαη κε ηε ζηέγαζε, φπσο γηα εθπαίδεπζε, πγεία 
θιπ. 

 
 

11. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο  ην λνηθνθπξηό ζαο θαζπζηέξεζε λα πιεξώζεη ην ελνίθην ή ηε    
δόζε δαλείνπ γηα αγνξά ηεο θύξηαο θαηνηθίαο ή θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο  ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,    
λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θιπ. ηεο  θύξηαο  θαηνηθίαο, ιόγσ νηθνλνκηθώλ 
δπζθνιηώλ; 

 -Ναη κία θνξά………………………………………………………………………………….  1  12 

 -Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο…………………………………………………………….   2  12           

 -Όρη.…………………………………………………………………………………………….   3  14           

 - Γε κε αθνξά………………………………………………………………….…………….  4  14 
 

12. Πνην είλαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ην λνηθνθπξηό νθείιεη, ζήκεξα, θαη δελ έρεη θαηαθέξεη λα        
πιεξώζεη κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο (δόζε δαλείνπ, ελνίθην ή ινγαξηαζκνύο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο, λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θιπ.); 

   (Αλ ζήκεξα δελ ππάξρεη ζπλνιηθή νθεηιή, ην πνζφ είλαη κεδέλ) 

 - πλνιηθφ πνζφ.................................…...........................……..…………….  € |                       |  14 

 - Γε γλσξίδσ ην αθξηβέο πνζφ……………………………………………………………………  13  

 
13. Αλ δε γλσξίδεηε ην αθξηβέο πνζό, παξαθαιώ λα ππνδείμεηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ ηάμεηο         

κεγέζνπο θαηαηάζζεηαη, θαηά πξνζέγγηζε,  ε ζπλνιηθή νθεηιή. 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………...  1  
 - 73  –     145 € ……..………………………………………………………………………..  2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….   3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….….  4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….   5  
 - 726 –  1.450 €……………………………………………………………………………….  6  

        - 1.451  –  2.900 €……………………………………………………………………………….  7  
 - 2.901  –  4.350 €……………………………………………………………………………….  8  

        - 4.351 € θαη άλσ………………………………………………………………………………..   9 
 

14. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο  12 κήλεο, εζείο ή θάπνην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαζπζηεξήζαηε λα  
πιεξώζεηε ινγαξηαζκνύο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, όπσο ππεξεζίεο θαη είδε 
εθπαίδεπζεο, πγείαο θιπ. ιόγσ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ; 

 -Ναη κία θνξά………………………………………………………………………………….   1  15 

 -Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο…………………………………………………………….   2  15           

 -Όρη.…………………………………………………………………………………………….   3  17           

 - Γε κε αθνξά………………………………………………………………….…………….  4  17 
 

 

15. Πνην είλαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ην λνηθνθπξηό ζαο νθείιεη, ζήκεξα, θαη δελ έρεη θαηαθέξεη λα    
πιεξώζεη κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο (ππεξεζίεο θαη είδε εθπαίδεπζεο, πγείαο θιπ.); 

   (Αλ ζήκεξα δελ ππάξρεη ζπλνιηθή νθεηιή, ην πνζφ είλαη κεδέλ) 

 - πλνιηθφ πνζφ.................................…...........................……..……………..€ |                       |  17 

 - Γε γλσξίδσ ην αθξηβέο πνζφ…………………………………………………………………      16 
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16. Αλ δε γλσξίδεηε, παξαθαιώ λα ππνδείμεηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ ηάμεηο κεγέζνπο 
θαηαηάζζεηαη, θαηά πξνζέγγηζε,  ε ζπλνιηθή νθεηιή. 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………...  1  
 - 73  –     145 € ……..………………………………………………………………………..  2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….   3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….….  4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….   5  
 - 726 –  1.450 €……………………………………………………………………………….  6  

        - 1.451  –  2.900 €……………………………………………………………………………….  7  
 - 2.901  –  4.350 €……………………………………………………………………………….  8  

        - 4.351 € θαη άλσ………………………………………………………………………………..   9 
 
   17. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο εζείο ή θάπνην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαζπζηεξήζαηε λα   

πιεξώζεηε  ηηο δόζεηο ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ ή ηνπ δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο, αγνξά 
απηνθηλήηνπ θ.ά. ή ηηο αγνξέο κε δόζεηο, ιόγσ  νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ; 

          (Γελ  πεξηιακβάλνληαη νη δφζεηο  δαλείνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηελ αγνξά θχξηαο θαηνηθίαο) 

 -Ναη κία θνξά………………………………………………………………………………….   1  18 

 -Ναη δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο…………………………………………………………….   2  18           

 -Όρη.…………………………………………………………………………………………….   3  20           

 - Γε κε αθνξά………………………………………………………..………….………….  4  20 
 

18. Πνην είλαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ  ην λνηθνθπξηό ζαο ζήκεξα νθείιεη θαη δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
  πιεξώζεη κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο (δόζεηο ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ ή δαλείνπ γηα   

νηθνζθεπή,    δηαθνπέο θ.ά. ή ηηο αγνξέο κε δόζεηο θιπ.); 
  (Αλ ζήκεξα δελ ππάξρεη ζπλνιηθή νθεηιή, ην πνζφ είλαη κεδέλ) 

 - πλνιηθφ πνζφ.................................…...........................……..…………….. € |                       |  20 

 - Γε γλσξίδσ ην αθξηβέο πνζφ…………………………………………………………………..      19 

 
19. Αλ δε γλσξίδεηε ην αθξηβέο πνζό, παξαθαιώ λα ππνδείμεηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ ηάμεηο              

κεγέζνπο θαηαηάζζεηαη, θαηά πξνζέγγηζε,  ην ζπλνιηθό πνζό. 
 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………...  1  
 - 73  –     145 € ……..………………………………………………………………………..  2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….   3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….….  4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….   5  
 - 726 –  1.450 €……………………………………………………………………………….  6  

        - 1.451  –  2.900 €……………………………………………………………………………….  7  
 - 2.901  –  4.350 €……………………………………………………………………………….  8  

        - 4.351 € θαη άλσ………………………………………………………………………………..   9 
 

Μείσζε ζπλνιηθνύ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ 
 

Αθαζάξηζην εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ  ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απνιαβψλ ζε ρξήκα ή θαη ζε είδνο 
όισλ ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ, πνπ πξνέξρεηαη απφ εξγαζία ή θαη άιιεο πεγέο (κηζζνί, ζπληάμεηο, 
θέξδε απφ γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο, εκπνξηθέο θιπ. επηρεηξήζεηο, έζνδα απφ ελνηθίαζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο, ηφθνη θαη κεξίζκαηα, θνηλσληθά επηδφκαηα θιπ.), πξηλ  ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ θαη ησλ πνζψλ 
πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.   
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20. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο  12 κήλεο, κήπσο κεηώζεθε ζεκαληηθά ην αθαζάξηζην ζπλνιηθό εηζόδεκα 
      ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο;  

       

 -Ναη.………………………………………………………………………………………….    1 21     

       -Όρη …………………………………………………………………………….……………   2 22    
    

   21. Πνηνο ζεσξείηε όηη ήηαλ ν θπξηόηεξνο ιόγνο από ηνπο παξαθάησ γηα ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηόο ζαο;   
          (Γεθηή κφλν κία απάληεζε)  
 

 - Απψιεηα εξγαζίαο / απφιπζε απφ ηελ εξγαζία ιφγσ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ…  1     
       - Αιιαγή σξψλ εξγαζίαο ή θαη ησλ απνδνρψλ…………………………………………..   2    

 - Αληθαλφηεηα γηα εξγαζία ιφγσ αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο …………………………….…  3     

       - Μεηξφηεηα – Γνληθή άδεηα – Φξνληίδα παηδηψλ ………………………………………..   4    

 - πληαμηνδφηεζε …………………………………..……………………………………..…  5     
       - Γηάιπζε γάκνπ / δηαθνπή ζρέζεο ……………..………………………………………..   6    

 - Λνηπέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ……………………………………….…  7     
       - Άιινο ιφγνο …………………………………….…………………………………………..   8    
 

 
Πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ 

 
22. Καηά ηνπο επόκελνπο  12 κήλεο, πηζηεύεηε όηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο: 

         (Τπνθεηκεληθή γλψκε) 
 

 - Θα βειηησζεί;…………………………………………………………………………….…  1     
       - Θα παξακείλεη πεξίπνπ ε ίδηα;………………..………………………………………….   2    

 - Θα ρεηξνηεξέςεη;…………………………………………..…………………………….…  3     
       - Γε γλσξίδσ ……………………………………….………………………………………..   4    
 
 
 
   ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: (Αλ εξψηεκα 1=Ναη θαη εξψηεκα 5=Ναη θαη εξψηεκα 9=Ναη Σέινο ηεο Έξεπλαο) 

                                           
 

Υξεκαηνπηζησηηθόο  απνθιεηζκόο 
 

  Σα εξσηήκαηα, πνπ αθνινπζνχλ, αθνξνχλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνηθνθπξηφ έρεη δειψζεη φηη δε 
δηαζέηεη ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ. (Γειαδή ζην εξψηεκα 1= Όρη) 
 
 

            

23. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν εζείο ή θάπνην άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ δε δηαζέηεηε ηξερνύκελν 
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό είλαη ην όηη δελ ηνλ ρξεηάδεζηε θαη πξνηηκάηε λα ζπλαιιάζζεζζε κε 
κεηξεηά;   

 

  -Ναη…………………………………………………………………………………………….   1 25    

  -Όρη………………………………………………………………………………………………………..    2 24  
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24. Αλ Όρη, γηα πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο θαλέλα κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο δε δηαζέηεη          
ηξερνύκελν ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό; 

 
 

 - 24.1   Οη επηβαξχλζεηο / ρξεψζεηο είλαη πνιχ πςειέο…………………………………  1   2    
        
 - 24.2   Γελ ππάξρεη ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο  θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ή  

    εξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ………………..…………………………     1    2  
  

 - 24.3   Έρεη  θάλεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ινγαξηαζκνχ ε νπνία απνξξίθζεθε …….  1  2     
       

 - 24.4   Οη ηξάπεδεο ζα απέξξηπηαλ ηελ αίηεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ …………………….   1   2   
 
 
 

 Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην λνηθνθπξηό δελ έρεη πηζησηηθή θάξηα ή εκπνξηθή πίζησζε 
 
 

Σα εξσηήκαηα, πνπ αθνινπζνχλ, αθνξνχλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνηθνθπξηφ έρεη δειψζεη φηη δελ 
έρεη πηζησηηθή θάξηα ή θάξηα θαηαζηεκάησλ θαη δελ έρεη ιάβεη θάπνηα πίζησζε ή δάλεην, δειαδή ζην 
εξψηεκα 5 ή ζην εξψηεκα 9 ππάξρεη ε απάληεζε Όρη.  
Ννηθνθπξηά πνπ έρνπλ δαλεηζηεί απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη απφ θίινπο ζα εξσηεζνχλ. 
 

       Ωο εκπνξηθή πίζησζε ζεσξνχληαη νη  πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο, νη πηζησηηθέο θάξηεο, νη θάξηεο 
θαηαζηεκάησλ, νη ππνζήθεο θαη άιια δάλεηα ή πηζηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε αγνξέο. 

 
 

25. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν εζείο ή θάπνην άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ δε δηαζέηεηε πηζησηηθή θάξηα ή 
θάξηα θαηαζηεκάησλ ή δελ έρεηε ιάβεη θάπνηα πίζησζε ή δάλεην είλαη ην όηη δελ έρεηε αλάγθε 
δαλεηζκνύ;   

  -Ναη………………………………………………………………………………………   1  Σέινο ηεο  έξεπλαο 

  -Όρη…………………………………………………………………………………………………   2  26 

 
 

26. Αλ Όρη, γηα πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο θαλέλα κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο δελ έρεη   
πηζησηηθή θάξηα ή θάξηα θαηαζηεκάησλ ή πίζησζε; 

 

 
 

 - 26.1  Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί απφ ζπγγελείο θαη θίινπο ………………………  1   2    
        

    - 26.2  Γελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνθιήζεη ην ρξένο ……………..……………………..     1    2  
  

 - 26.3  Δίρε ππνβάιεη αίηεζε γηα πίζησζε ε νπνία απνξξίθζεθε ……………………….  1  2     
       

 - 26.4  Δίρε πίζησζε αιιά απηή ε δπλαηφηεηα  δελ παξέρεηαη πιένλ ……………………   1   2   
  

 - 26.5  Θα απέξξηπηαλ ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε πίζησζεο ζην λνηθνθπξηφ ……………   1   2   
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