
ειίδα 1 απφ 179 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ 

 

 

TMHMA ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΗΝ «ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ» 

 

 

 

ΘΔΜΑ : ΣΤΠΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ 

ΣΧΝ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά σο κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πξνο απφθηεζε 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή 

 

ΓΑΒΡΗΖΛ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

 

 

 

ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 



ειίδα 2 απφ 179 

UNIVERSITY OF PIRAEUS 

 

 

DEPARTMENT OF STATISTICS AND INSURANCE SCIENCE 

POSTGRADUATE PROGRAM IN APPLIED STATISTICS 

 

 

 

SUBJECT : PROFILE OF THE ELDERLY IN GREECE 

 

 

MSc Dissertation 

 

submitted to the Department of Statistics and Insurance Science 

of the University of Piraeus in partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Master of Science in Applied Statistics 

 

by EMMANOUEL GABRIEL 

 

 

 

 

 

APRIL 2012 

 

 



ειίδα 3 απφ 179 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ 

νξίζηεθε απφ ηε ΓΔ ηνπ ηκήκαηνο ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο ζηελ ππ’ αξηζκφ 4 / 15-2-2011 ζπλεδξίαζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή. 

 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ: 

 

 Καινγήξνπ ηακάηεο (Δπηβιέπσλ) 

 Βεξξνπνχινπ Γεσξγία 

 Σζίκπνο Κιέσλ 

 

Ζ έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δελ ππνδειψλεη απφ ην ηκήκα ηαηηζηηθήο θαη 

Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο δελ ππνδειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ 

ζπγγξαθέα. 

 



ειίδα 4 απφ 179 

 

Στους γονείς μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ζηε δηπισκαηηθή ήηαλ ν θαζεγεηήο θ. Καινγήξνπ ηακάηεο. Έλα ηεξάζηην 

επραξηζηψ είλαη ην ειάρηζην πνπ ζα κπνξνχζα λα εθθξάζσ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαηαλφεζε 

πνπ επέδεημε. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαζψο θαη φινπο πνπ 

ζηήξημαλ απηή ηελ εξγαζία. Απνηεινχλ φινη ηνπο πεγή έκπλεπζεο. 

 



ειίδα 5 απφ 179 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ γήξαλζε πιεζπζκνχ σο θαηλφκελν επεξεάδεη νιφθιεξν ησλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο, φπσο ε 

Διιάδα. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αθνξνχλ ηε δεκνγξαθηθή θαη ηαηξηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

εκαληηθή είλαη σζηφζν θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο 

πιεζπζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, λα εηζνδήκαηα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν πγείαο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ ειηθησκέλσλ δηακνξθψλνπλ έλα 

πξνθίι ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζην ρψξν. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ κε δεδνκέλα απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, λα αλαδείμεη ηα 

γεληθά θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ ειηθησκέλσλ, λα ηαμηλνκήζεη ηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο (λνκνχο ηεο Διιάδαο) κε βάζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα δψζεη ην πξνθίι ησλ 

νκάδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Ζ εξγαζία κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο 

ειηθησκέλνπο ηεο Διιάδαο. 
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ABSTRACT 

 

The aging population as a phenomenon affecting the entire population of a country like Greece. 

Most research are about demographic and medical dimension of the phenomenon. It is important, 

however, and the socioeconomic dimension of aging population and more specifically, the income, 

educational level, health status and activities of the elderly. These characteristics of the elderly form 

a profile which varies significantly in space. 

This study aims, from data of the census of 2001, to highlight the general and specific 

characteristics of the elderly, to classify the regions of Greece (Greek prefectures) based on these 

characteristics and give the profile of created groups. This thesis can help businesses of trade and 

services interested in providing specialized products and services to the elderly in Greece. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

 

1.1. ΣΑ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ο φξνο «ειηθησκέλνο» αλαθέξεηαη ζηo ιεμηθφ (Λεμηθφ Πάππξνο Λαξνχο Μπξηηάληθα, 1997), σο ν 

άλζξσπνο πνπ έρεη πεξηέιζεη ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπ, ε νπνία μεθηλά απφ θάπνηα ειηθία 

κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Απνηειεί κε άιια ιφγηα ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δσήο ελφο 

αλζξψπνπ, ρσξίο λα θαζνξίδεηαη κε απζηεξφηεηα ε αξρή ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ. 

 

Γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Αζίαο, ηεο Χθεαλίαο 

θαη ηεο Ν. Ακεξηθήο (Άξζξν ηνπ National Geographic, 2007.9), ειηθησκέλνο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζζεί έλαο άλζξσπνο γχξσ ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ. πλεπψο πξφθεηηαη γηα δηάθξηζε, ή 

θαιχηεξα γηα ραξαθηεξηζκφ κηαο ειηθηαθήο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία κεηαθηλείηαη δπλακηθά 

ζην ρξφλν, δηφηη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν κέζνο φξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ θάζε θξάηνπο, αλ φρη θαη κε πνηνηηθά φπσο ην βνησηηθφ επίπεδν θ.η.ι. Δπεηδή φκσο ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηνλ κέζν φξν ησλ πιεζπζκψλ παγθνζκίσο, ε 

έξεπλα θξαηάεη ηα πνζνηηθά, εζηηάδνληαο ζε επίζεκα ζηαηηζηηθά κέηξα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ 

απφ ηα δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνπλ νη επίζεκεο ηαηηζηηθέο Αξρέο (Κεβφξθ, 1991). 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ζηγεί θαη ε αληζνθαηαλνκή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (κε επίζεο 

δηαθνξέο ζε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν κέζνο φξνο δσήο, ε δηάξζξσζε ησλ ειηθηψλ θ.ι.π.) 

σο έλα κέηξν πνπ κελ είλαη ππαξθηφ, φκσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθηθή θαη εξεπλεηηθή αλαζθφπεζε, 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη. 

 

Με ηελ έλλνηα «εηδηθνί ιφγνη» ζα κπνξνχζακε λα θαηαγξάςνπκε γεγνλφηα, φπσο νη πφιεκνη γηα 

παξάδεηγκα, νη νπνίνη εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηδηαίηεξα ησλ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ, απμάλεη ην 

πνζνζηφ ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηηο φπνηεο έξεπλεο 

επηρεηξνχληαη ζε πεξηνρέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα. 

 

Αθφκα θαη ε εθδήισζε θάπνησλ αζζελεηψλ ή επηδεκηψλ, γηα ηηο νπνίεο ην έλα θχιιν 

απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλζεθηηθφ ζε ζρέζε κε ην άιιν, ζα κπνξνχζαλ ζε έλα 

κηθξφ ζχλνιν αλζξψπσλ, λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα, ζπλεπψο θαη ηα απνηειέζκαηα. 
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ηνλ ειιαδηθφ ρψξν παξαηεξήζεθαλ κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ιφγσ ηεο πςειήο ζλεζηκφηεηαο ησλ αλδξψλ, εμαηξψληαο ηε βηνινγηθή, 

ςπρνζσκαηηθή ηδηαηηεξφηεηα πνπ έρεη ην έλα απφ ην άιιν θχιν. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο δηπισκαηηθήο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ν παξάγνληαο θχιν, δελ επεξεάδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθησκέλσλ, αλ θαη ρξνληθά αξθεηνί απφ απηνχο δνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη θάπνηνη θαη θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ πνιέκσλ, φπσο 

βαιθαληθνί, πξψηνο παγθφζκηνο, κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη πάεη ιέγνληαο. 

 

Αθφκα θη αλ ππήξρε θάπνηνο «κηθξφο επεξεαζκφο» απηφο ζα θαηαλεκφηαλ νκνηφκνξθα ζηηο «54» 

πεξηνρέο δηεξεχλεζεο, άξα ζα ήηαλ κεδεληθφο. Δπηρεηξήκαηα ηνπ ηχπνπ : φηη ζε θάπνηα 

απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηεο Διιάδαο ιφγσ θηελνηξνθηθψλ απνθιεηζηηθά αζρνιηψλ ησλ θαηνίθσλ, ν 

πιεζπζκφο είλαη «αλδξνθξαηνχκελνο», ελψ ζε εγθαηαιεηκκέλα απφ ηνπο λένπο ρσξηά, ιφγσ ηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ησλ γπλαηθψλ, είλαη «γπλαηθνθξαηνχκελνο», δελ επζηαζνχλ δηφηη 

νη πεξηνρέο είλαη λνκνί θαη φρη κηθξά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα. 

 

Όζν γηα ην θξίζηκν εξψηεκα, πνην ην έηνο ηεο ειηθίαο πνπ ζα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία ηνπ 

δεηνχκελν δηαζηήκαηνο, απηφ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη ην εμεθνζηφ πέκπην (65
ν
) έηνο ηεο 

ειηθίαο, θη απηφ γηαηί ηαπηίδεηαη κε ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ κπνξεί λα θαηαζέζεη ζπλήζσο ν κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή εξγαδφκελνο, ηα ραξηηά ηνπ γηα ζχληαμε (Άξζξν Δθεκεξίδαο «Έζλνο» γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, 2011.9.25) (παξάγνληαο πνπ δίρσο άιιν απνηειεί απφ κφλν ηνπ 

ζηαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ). 

 

Σν ρξνληθφ ζεκείν ηεο αξρήο ηεο ζχληαμεο είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, δηφηη είλαη 

ε αξρή ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απνιακβάλεη ηνπο θαξπνχο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

θαηέβαιιε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε «ελεξγή» θάζε ηεο δσήο ηνπ. Σν γεγνλφο ηνπ φηη θάπνηνη 

εξγαδφκελνη έρνπλ βγεη λσξίηεξα ζηε ζχληαμε είλαη θάηη πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα, 

κηαο θαη ν ζπληαμηνχρνο ησλ 55 ή 60 εηψλ είλαη ζπληαμηνχρνο θαη ζηα 65. Όζν γηα εθείλνπο πνπ 

είραλ πεξηνξηζκέλε εξγαζία θαη δελ ζπκπιεξψλνπλ ηελ πιήξε ζπληαμηνδφηεζε (φπσο απηή 

νξηδφηαλ θαηά ην έηνο 2001, κε ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα πέληε εηψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ), ν 

λφκνο (Ηζηνζειίδα ηνπ Η.Κ.Α, πξνζπέιαζε 2011.10) πξνβιέπεη ηελ θαηάζεζε αηηήκαηνο κεησκέλεο 

ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. 
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Με άιια ιφγηα ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο, έρεη λνκηθά ηαπηηζηεί κε ην δηθαίσκα ηνπ Έιιελα πνιίηε 

γηα εζεινχζηα έμνδν ηνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Άξα είλαη ηαπηηζκέλν θαη κε ηε κείσζε ηνπ εηήζηνπ 

εηζνδήκαηνο, φρη ηνπ νιηθνχ (κηαο θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιιεο πεγέο εηζξνψλ φπσο ελνίθηα, 

κεξίζκαηα, ηφθνη θ.η.ι.), αιιά ηνπ κεξηθνχ, απηνχ δειαδή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εξγαζία πνπ 

ηξνπνπνηήζεθε ζε ζχληαμε θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20% θαη άλσ. 

 

 Έλαο ζπληαμηνχρνο ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ απνιακβάλεη ζχληαμε ίζε κε ην 80% ησλ 

ηειεπηαίσλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ, θη φια απηά εάλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο είλαη «ηδαληθέο», 

δειαδή εάλ έρεη πιήξε δηθαηψκαηα ζχληαμεο: ζπγθεθξηκέλα έλζεκα απφ κέξεο απαζρφιεζεο, 

επηζπκεηή θαηαλνκή ζε δηαθνξεηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ζπγθεθξηκέλε αλαινγία ζε 

επηθνπξηθά ή άιια ηακεία πνπ ζην κεηαμχ ελνπνηήζεθαλ κε άιια, ζπγθεθξηκέλα φξηα παξακνλήο 

ζε ζπγθεθξηκέλν αλά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ ηακείν θαη πάεη ιέγνληαο. 

 

Ζ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κφλε ηεο επεξεάδεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ 

πθίζηαληαη, πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ ειηθησκέλσλ πνπ βηνινγηθά (νη πεξηζζφηεξνη ηνπιάρηζηνλ) ζα 

αδπλαηνχζαλ λα αλαπιεξψζνπλ κε κία δεχηεξε, βνεζεηηθή ελαζρφιεζε). Αθφκα θη αλ ζπλαληά 

θαλείο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, πεξηπηψζεηο Διιήλσλ πνπ εξγάδνληαη γηα 

βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, ιφγνπο ζπκπιήξσζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ή ελίζρπζεο (κε ηελ έλλνηα 

ηεο πξνζαχμεζεο) ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, ή γηα θαζαξά πξνζσπηθνχο, ςπρνινγηθνχο ή άιινπο 

ιφγνπο, απηφ ε έξεπλα πξέπεη θαη ην εμεηάδεη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζεο. ηελ Διιάδα ν 

ειηθησκέλνο ηαπηίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ κε ηνλ ζπληαμηνχρν, πνπ γηα ην ρξνληθφ ζεκείν 

ηνπ 2001, αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο πνπ έζησ θαη γηα κία κέξα έρεη θιείζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο επίζεκεο ζηαηηζηηθήο αξρήο 1.483.616 ήηαλ νη ζπληαμηνχρνη ζε 

ζχλνιν 1.827.233 ειηθησκέλσλ (δειαδή άλσ ησλ 65 εηψλ), πνζνζηφ 81,2%. 

 

Μαθξνπξφζεζκα ίζσο ν Έιιελαο πνιίηεο δεη πεξηζζφηεξν, ζπλεπψο εξγάδεηαη ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία, νπφηε ελδερνκέλσο ππάξρεη θαη πξνζαξκνγή «ηνπ έξγνπ ηνπ λνκνζέηε», ζε λέα δεδνκέλα 

θαη «δηαζηήκαηα» ειηθηψλ, πνπ φκσο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 

(Πίλαθαο Π.02). 
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1.2. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗ ΓΟΜΗ 

 

ην ζεκείν παξαηίζεηαη κηα αλαθνξά ζηα θεθάιαηα ηα νπνία ζα αθνινπζήζνπλ κε ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηηο ελφηεηεο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ ρσξηζηά. Μεηά ινηπφλ ηελ εηζαγσγή φπνπ αλαιψζεθε 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ είλαη νη ειηθησκέλνη ηεο Διιάδαο, ε παξνχζα 

κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζα επηθεληξψζεη ζηα αθφινπζα. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξάζεζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, κε 

θπξίαξρα ζηνηρεία ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή αιιά θαη ηηο δηαζηάζεηο κηαο ηέηνηαο 

έξεπλαο ζε ζρέζε κε άιιεο επηζηήκεο πέξαλ ηεο ζηαηηζηηθήο. Θα γίλεη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζε ζρέζε κε άιιεο παξακέηξνπο ηνπ δηεξεπλνχκελνπ 

ζέκαηνο, ελψ ην θεθάιαην απηφ ζα θιείζεη κε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε παξφκνηεο 

έξεπλεο κε παξφκνηα ππνθείκελα. 

 

ην ηξίην θεθάιαην ε εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα  δεδνκέλα, δειαδή ζηηο πεγέο ζπιινγήο ηνπο, 

ζηελ φπνηα νκαδνπνίεζε επηρεηξήζεθε είηε ζ’ απηά θαζ’ απηά ηα δεδνκέλα, είηε ζηηο κεηαβιεηέο 

πνπ απηά αλαθέξνληαη. 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία. Λφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ζέκαηνο 

ζην θεθάιαην 4 ζα αλαιπζνχλ ν ξφινο ηεο ηαμηλφκεζεο κε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή αιιά 

θαη κηα πξψηε επαθή κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ζέκαηνο. Απφξξνηα ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ηαμηλφκεζεο ζα είλαη ε εθηελήο αλαθνξά ζηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο σο κεραληζκφο 

κφριεπζεο ηππνπνίεζεο ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο, ζηα βαζηθά ζηάδηα ηεο 

αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο, ζηα νθέιε απφ κηα ηέηνηα αλάιπζε, Αθφκα ζα ηνληζζεί ν ξφινο ηεο 

επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ, ν ξφινο ησλ ελλνηψλ ηεο απφζηαζεο θαη ηεο νκνηφηεηαο 

θαζψο θαη ε κέηξεζε απφζηαζεο ε νκνηφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη ε ηππνπνίεζε απηψλ κε ζθνπφ ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ επηζπκεηψλ ζπζηάδσλ. 

 

Πξηλ ηε αλάιπζε ησλ κεζφδσλ, ζηα κέζα ηνπ θεθαιαίνπ 4 ζα ηεζνχλ νη πξνβιεκαηηζκνί ηεο 

έξεπλαο κε ηηο φπνηεο γεληθέο αληηθεηκεληθέο αδπλακίεο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. Ζ 

πξψηε κέζνδνο είλαη  ε κέζνδνο K-Means κε παξάζεζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ 

αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κεζφδνπ θαη ηηο πξαθηηθέο επίιπζεο ησλ 

αδπλακηψλ ηεο. Παξφκνηεο ελφηεηεο ζα αθνινπζήζνπλ θαη γηα ηε δεχηεξε ζεκαληηθή κέζνδν απηή 

ηεο  ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο. Μάιηζηα ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ νκαδνπνίεζε ζα γίλεη αλαθνξά 

θαη γηα ηηο επηά (7) βαζηθέο επηκέξνπο κέζνδνπο ηεο ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο. 
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Λίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε άιιεο κεζφδνπο (ηξίηνη 

ελαιιαθηηθνί αιγφξηζκνη) ελψ μερσξηζηή ελφηεηα πνπ ζα αλαιχνληαη νη φπνηεο ηειηθέο επηινγέο. 

 

ην θεθάιαην 5 ζα απνηππσζνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, κε κηα πξψηε καηηά ζηηο 

νκάδεο κε αλαιπηηθά ζρφιηα αλά νκάδα γηα θάζε θξηηήξην. Αθφκα ζα επηρεηξεζεί ε ηππνιφγεζε 

ηνπ πξνθίι θαηά νκάδα κε ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα θάζε νκάδα ρσξηζηά. 

 

ην έθην θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη κηα εθηελήο ζπδήηεζε κε ηα ρξήζηκα ζεκεία ηεο έξεπλαο, ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο θαηά ζπζηάδεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, ηε ρξεζηκφηεηα γηα 

ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ρξεζηκφηεηα γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο κε θηιαλζξσπηθνχ 

ραξαθηήξα αιιά θαη γηα ηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο θηιαλζξσπηθνχ / κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα κε επηζεκάλζεηο θαη ηειηθά ζρφιηα. 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην 7 ππάξρεη ε απνηίκεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εξγαζίαο, ζην πνπ πέηπρε θαη ζην 

ηη αλέδεημε, ελψ ζα ππάξρεη θαη ζπλνπηηθφο επίινγνο. 

 



ειίδα 17 απφ 179 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

 

2.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΗ 

 

Ζ φιε αλάπηπμε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα έρεη σο «πξσηαγσληζηή» ηνλ εξεπλεηή. 

πλεπψο πξσηίζησο αιιά φρη απνθιεηζηηθά, ε πιεπξά ηνπ εξεπλεηή ζηα δηεξεπλψκελα δεηήκαηα, 

ζα έρεη ηνλ πξψην ιφγν. Δπνκέλσο απφ ην «ξφιν ηεο ηαμηλφκεζεο», κε ηελ επξχ έλλνηα ηεο θξάζεο, 

κέρξη θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ αλάιπζεο, ζα πεξηγξαθζνχλ θαη ζα επεμεγεζνχλ 

κφλν φηη «κπνξεί» λα είλαη επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά «εθαξκφζηκν» ελψ φπνηε θξίλεηαη 

ζθφπηκν ηε ζέζε ηνπ «εθαξκφζηκνπ» ζα ζπλππάξρεη κε ηηο φπνηεο «εκπεηξηθέο ηερληθέο» είλαη 

παγθνζκίσο δηαδεδνκέλεο (Κεβφξθ ,1991). Αλ θαη νη δχν ηειεπηαίεο έλλνηεο δελ είλαη ακνηβαία 

απνθιεηφκελεο, πνιιέο πξαθηηθέο πνπ πξνυπήξραλ ησλ «επίζεκσλ επηζηεκνληθψλ ηερληθψλ», 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο δεχηεξεο, δείρλνληαο φηη ε «εκπεηξηθή» έξεπλα ππνβνήζεζε θαη 

ππνβνεζήζεθε απφ ηελ επηζηήκε θαηά ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ εξεπλψλ. 

 

 

2.2. ΟΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Οη επηζηήκεο πνπ εκπιέθνληαη είλαη αξθεηέο, ελψ ε νξηνζέηεζε, ε πξνζθνξά, ην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ηνπο γίλεηαη δχζθνιε φηαλ ην ζέκα πξνο δηεξεχλεζε είλαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ. Ζ 

«θνηλσληθννηθνλνκηθή» δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο πιεζπζκνχ, δελ ην θαηαηάζζεη σο 

νηθνλνκηθφ κφλν ή σο θνηλσληθφ κφλν (Anderson, T.W., 1984). Αλ ζε φιν απηφ ην «θξάκα 

επηζηεκψλ» πξνζζέζνπκε ηηο πην ζπλήζεηο έξεπλεο ή εκπεηξηθέο πξαθηηθέο πξνζέγγηζεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δχν άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο επηζηήκεο απηέο ηηο δεκνγξαθίαο θαη ηεο ηαηξηθήο 

(Geer, J.P. Van De., 1971), ηφηε κφλν ην παξαθάησ ζρήκα ζα κπνξνχζε λα απεηθνλίζεη ηελ 

πνηθηιία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δηεξεπλάηαη: 

 



ειίδα 18 απφ 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.1 : Οη Γηαζηάζεηο Σεο Γήξαλζεο Σνπ Πιεζπζκνχ 

 

Οη παξαπάλσ «δηαζηάζεηο» δελ είλαη νη κνλαδηθέο, αιιά νη βαζηθέο. Πίζσ απφ απηέο θξχβνληαη 

επηκέξνπο «ππφ-δηαζηάζεηο» πνπ θαηά άιινπο εξεπλεηέο απνηεινχλ μερσξηζηέο «δηαζηάζεηο» 

πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

Δάλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα απνκνλψζεη ή λα θαηαλείκεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

«ζθηαγξαθνχλ» ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο (Άξζξν Δθεκεξίδαο 

«Διεπζεξνηππίαο» γηα ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, 2011.11.10), ηφηε πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζεη έλα λέν ζρήκα αιιειεπηδξάζεσλ πνιππινθφηεξν απφ εθείλν πνπ πξνεγήζεθε. 
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2.3. ΥΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

Ζ πεξηγξαθή κφλν, ησλ σο άλσ ελδεηθηηθψλ θαη φρη θαζνιηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζε 

ζπλάξηεζε θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο απηή ζα παξνπζηαζζεί δηεμνδηθά 

ζε επφκελα εδάθηα, «ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο», απηή θαζ’ απηή, αιιά θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δνζνχλ ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο, βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνηθίια 

επηζηεκνληθά πεδία (Anderberg, M.R., 1973). Πξηλ ηελ παξάζεζε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί 

ε αλάγθε επηβεβαίσζεο κε παξφκνηεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, ε αλάιπζε ζπγθξίζεσλ κε 

παξφκνηεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ειηθησκέλνπο, έηζη ψζηε λα είλαη αμηφπηζηε ε έλλνηα ηεο 

«εθαξκνγήο» ζηηο επηζηήκεο (Everitt, B.S., 1993): 

 

α) ηεο ηαηξηθήο, φπσο δεκηνπξγία ζπζηάδσλ ησλ αζζελψλ µε βάζε ηα θπζηνινγηθά ηνπο 

γλσξίζκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε αζζελεηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπο, αμηνπνηψληαο ζηνηρεία 

ζρεηηθήο έξεπλαο κε ηελ παξνχζα, 

 

β) ηεο γελεηηθήο, γηα ηε κειέηε ηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο εληφο θαη κεηαμχ πιεζπζκψλ πνπ 

δνπλ ζε παξφκνηα πεξηβάιινληα, κε ηελ έλλνηα ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο, ηεο επαηζζεζίαο ζε 

πξνδηαζέζεηο ζε αζζέλεηεο θαη πάεη ιέγνληαο), 

 

γ) ηεο γεσγξαθίαο, κε ηελ έλλνηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ηνπ θιίκαηνο ησλ 

πεξηνρψλ, ηεο χπαξμεο λεξνχ ζε πνηάκηα, ιίκλεο θιπ, ηεο ζάιαζζαο φπνπ πεξηβάιιεη λνκνχο) 

ζπλδπαζηηθήο κε αιιαγή πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Γηα παξάδεηγκα ε κφιπλζε ζην λεξφ 

ελφο πνηακηνχ πφζν επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ, ηελ κέζε λνζνθνκεηαθή θίλεζε θ.ι.π. 

 

δ) ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, φπσο ηαμηλφκεζε νκάδαο ειηθησκέλσλ ζε επίπεδν λνκψλ ηεο Διιάδαο, 

µε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, απφξξνηα ησλ ειιείςεσλ ζε ζρεηηθέο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο απφ ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ γηα πνιχ - πνηθίινπο ιφγνπο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

εληφο ζπλεζηζκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ), 

 

ε) ηνπ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, φπσο ε νκαδνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ - ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, 

µε βάζε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
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ζη) ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, κε αηρκή ηνλ θαηαλαισηή, γηα ηελ αλαγλψξηζε αηφκσλ µε ίδηεο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο βάζε θξηηεξίνπ ζπγθέληξσζεο κέζνπ εηζνδήκαηνο αλά λνκφ, ζρεηηθά κε 

ηηο πσιήζεηο ζηελ ίδηα πεξηνρή ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

 

Γηα παξάδεηγκα θάπνην ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ζα είρε ηε κέγηζηε δπλαηή αληαπφθξηζε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε απνζηνιή επηζηνιψλ (Direct Mailing), απεπζπλφηαλ ζε ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο 

µε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πηζαλφ λα αληαπνθξηζνχλ µε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ 

«ηκεκαηνπνίεζε» ηεο αγνξάο, φπσο αλαθέξεηαη, ζηνρεχεη λα δηαηξέζεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

ειηθησκέλσλ ζε θιάζεηο («ηκήκαηα»), έηζη ψζηε θάζε έλα απφ απηά ηα «ηκήκαηα» λα 

αληηκεησπηζηεί µε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα επηηχρεη µε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα κία ζεηηθή απάληεζε / 

απφθξηζε / ζπκκεηνρή. 

 

Ο κηθξφο, ηδηαίηεξα εθιεθηηθφο, θαηάινγνο πνπ πξνεγήζεθε, ήηαλ κφλν ελδεηθηηθφο ηνπ πιήζνο 

ησλ εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 

ηφρνο ηνπ ήηαλ λα αλαδείμεη, γηαηί ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα έξεπλα, ε εχξεζε νκάδσλ θαη πνηνπο 

πξαθηηθνχο ζθνπνχο εμππεξεηεί (Aldenderfer, M.S. And R.K. Blashfield. 1984). Οη «πφινη» πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη κέζα απφ ηα επξχηεξα εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ δπζηπρψο παξά ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπο, δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ακέζσο επφκελε 

παξάγξαθν) πνιιέο ηαπηφρξνλα κνξθέο επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ (Cooley, W.W. And P.R. 

Lohnes, 1971). 
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2.4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί απφ δχν νπηηθέο: ε πξψηε αθνξά ην 

θαηλφκελν, απηφ θαζ’ απηφ ηεο γήξαλζεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ηε δηεζλή ηνπ δηάζηαζε, ελψ 

ε δεχηεξε απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φρη απαξαίηεηα ειηθησκέλσλ, 

αιιά ζε επίπεδα γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο, παξφκνησλ κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. 

 

Ππώηη οπηική διεπεύνηζηρ 

 

Γηα ηελ πξψηε νπηηθή ζα αλαδεηεζεί ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο κέζα απφ ηε 

δηεζλή έξεπλα εκπεξηέρνληαο θαη ηελ Διιάδα, κέζα απφ ην αθφινπζν ζρήκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.2 : Πξψηε Οπηηθή Γηεξεχλεζεο 

 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο επξσπατθήο έξεπλαο SHERE γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή αλαδείρζεθαλ πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο: 

 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ σο θαηλφκελν επεξεάδεη νιφθιεξν ησλ πιεζπζκφ κηαο θνηλσλίαο, ηφζν 

ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο σο άηνκα φζν θαη ηηο θνηλσλίεο ζην ζχλνιν αιιά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο. ε αηνκηθφ επίπεδν, ε γήξαλζε απνηειεί κηα εκπεηξία κε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, 

θαζψο επεξεάδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ 

ΓΖΡΑΝΖ 

ΓΗΔΘΝΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

ΔΛΛΑΓΑ ΛΟΗΠΔ  ΥΧΡΔ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
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Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, κεηά απφ κηα ζρεηηθά καθξά πεξίνδν ζηαζεξφηεηαο ζηε κέζε 

ειηθία, ε θάζε ηεο δσήο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνθαιεί κεγάιεο αλεζπρίεο θαη αβεβαηφηεηα. Ζ 

αηνκηθή εκπεηξία ηεο γήξαλζεο αθνξά επίζεο ηελ επηδείλσζε ηεο πγείαο, ηελ πηψζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αλεζπρία γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο πνηφηεηαο δσήο κεηά ηε ζχληαμε. Μέξνο 

ηεο αβεβαηφηεηαο νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο δηαθνξέο ηεο γήξαλζεο ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. 

 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσλίαο, ε γήξαλζε ζπληζηά κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηάζεηο ηνπ 21
νπ 

αηψλα. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ Δπξψπε, ε νπνία είλαη ήδε ε ήπεηξνο κε 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Απηή ε ηάζε γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο 

αηψλα. 

 

Ζ έξεπλα SHARE έρεη ηε κνξθή κηαο δηεπηζηεκνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ απφ νξηζκέλεο ρψξεο κε 

ζηνηρεία αλαθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο, θνηλσληθννηθνλνκηθνχ status, θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

δηθηχσλ γηα πάλσ απφ 45.000 άηνκα ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ. Πξφθεηηαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ζην 

αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ δεηνχζε “ηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ζέζπηζεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Κξάηε-Μέιε, κηαο Δπξσπατθήο Γηαρξνληθήο Έξεπλαο γηα ηε Γήξαλζε”. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηεο μεθίλεζε κφιηο ην 2002 ε έξεπλα SHARE 

ζπληζηά ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ππιψλεο ηεο Δπξσπατθήο Πεξηνρήο γηα ηελ 

Έξεπλα θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα κειινληηθά βήκαηα ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηηο 

Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο. 

 

 

Έληεθα ρψξεο έρνπλ πξνζθέξεη δεδνκέλα θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο SHARE ην 2004. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηζνξξνπεκέλε αληηπξνζψπεπζε δηάθνξσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο, απφ ηε 

θαλδηλαβία (Γαλία θαη νπεδία) ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε (Απζηξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, 

Βέιγην θαη Οιιαλδία) κέρξη ηε Μεζφγεην (Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διιάδα). ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ 

δεδνκέλα θαη απφ ην Ηζξαήι θαηά ην δηάζηεκα 2005-6. Γχν «λέα» κέιε απφ ηελ ΔΔ – ε Σζερία θαη 

ε Πνισλία – φπσο θαη ε Ηξιαλδία εηζήιζαλ ζηε SHARE ην 2006 θαη ζπκκεηείραλ ζην δεχηεξν 

θχκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 2006-07. Ζ SHARELIFE, ην ηξίην θχκα ηεο έξεπλαο SHARE, ζπιιέγεη 

ιεπηνκεξή δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο “δηαδξνκέο δσήο” ζε δεθαηέζζεξηο ρψξεο ην 

2008-2009. 



ειίδα 23 απφ 179 

 

 

Ζ έξεπλα SHARE έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα Κξάηε-Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ Φηιαλδία, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία θαη ινβελία είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ηέηαξην θχκα ηεο έξεπλαο (2010-2011). Ζ SHARE έρεη ελαξκνληζηεί κε 

αληίζηνηρεο κειέηεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηε Αγγιία (ε Αγγιηθή Μαθξνζθνπηθή Μειέηε 

ηεο Γήξαλζεο) θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (ε Έξεπλα γηα ηελ Τγεία θαη ηε πληαμηνδφηεζε). 

Έξεπλεο ζηελ Ηαπσλία, ηελ Κνξέα, ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία αθνινπζνχλ ην πξφηππν ηεο έξεπλαο 

SHARE. 

 

Ζ επηζηεκνληθή ηζρχο ηεο SHARE βαζίδεηαη ζηνλ πάλει ζρεδηαζκφ ηεο ν νπνίνο, δηακέζνπ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη ζε ζέζε 

λα ζπιιάβεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο. Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

ηεο SHARE κπνξεί θαη απνδίδεη ηελ πιήξε εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο. Ζ ηήξεζε 

απζηεξψλ δηαδηθαζηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνγξακκάησλ δηαζθαιίδνπλ ηελ exante ελαξκφληζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο ζε θάζε ρψξα κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

ήδε απφ ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο. 

 

Σα δεδνκέλα SHARE απνηππψλνπλ ιεπηνκεξψο ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζηελ Δπξψπε. Σα δεδνκέλα γηα ην εηζφδεκα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

λνηθνθπξηψλ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ παξέρνπλ λέα επξήκαηα γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πξηλ 

θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. Σα 

δεδνκέλα απηά ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα 

ηνπ εηζνδήκαηνο –θαηά πφζν δειαδή ην εηζφδεκα πνπ έρνπλ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ SHARE πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν εηζφδεκα ζεσξείηαη ιηγφηεξν επαξθέο ζηηο ρψξεο 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Πνισλία θαη Σζερία), ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο (Διιάδα, Ηηαιία 

θαη Ηζπαλία) θαζψο θαη ζην Ηζξαήι. ε απηέο ηηο ρψξεο πάλσ απφ ην 50% ησλ λνηθνθπξηψλ 

δειψλεη φηη ηα βγάδεη πέξα νηθνλνκηθψο κε δπζθνιίεο. Ζ επάξθεηα ηνπ εηζνδήκαηνο εκθαλίδεηαη 

πςειφηεξε ζηε νπεδία, ηε Γαλία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Διβεηία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην 

πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο λα ηα βγάιεη πέξα δε μεπεξλά 

ην 20%. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν δηαθνξνπνίεζεο ησλ ρσξψλ ζπκθσλεί απνιχησο κε άιια 

θξηηήξηα επεκεξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην εηζφδεκα. 
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Δπίζεο ηελ επηδείλσζε ηεο πγείαο, ηελ πηψζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αλεζπρία γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηεο πνηφηεηαο δσήο κεηά ηε ζχληαμε. Μέξνο ηεο αβεβαηφηεηαο νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο 

δηαθνξέο ηεο γήξαλζεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε ηεο έξεπλαο. Μέζα απφ ηελ πιεζψξα ησλ ζρεκάησλ, 

επηιέρζεθε σο ελδεηθηηθφ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ή έξεπλα SHARE αλέδεημε εθείλν 

ην ζρήκα ηνπ πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα ηα βγάινπλ πέξα 

νηθνλνκηθψο, αλά θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ησλ κειψλ. 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.3 : Φζίλνπζα Σαμηλφκεζε Γηαθνξνπνίεζεο Ζιηθησκέλσλ 

(κέζα απφ ην πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα ηα βγάινπλ πέξα 

νηθνλνκηθψο, αλά θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ηεο έξεπλαο SHARE) 

Πεγή: SHARE 2004-2006 
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ε απηφ αθξηβψο ην ζρήκα θαη ρσξίο λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε άιια (ή θαιχηεξα «φια φζα») 

θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο, πεγάδεη ε απιή δηαπίζησζε φηη νη φπνηεο αληζφηεηεο πξνέθπςαλ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ηφπν δηαλνκήο ηνπ ειηθησκέλνπ ζε επίπεδν θξάηνπο. Μηα κηθξή 

«κηθξνγξαθία» ζα απνηειέζεη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο αιιά θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα ε παξνχζα 

κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζε επίπεδν λνκνχ ηεο Διιάδαο. 

 

Έλα πξφηππν πνπ εκθαλίδεηαη θνηλφ ζε φιεο ηηο ρψξεο αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ 

εηζνδήκαηνο κε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο. Σα λνηθνθπξηά κε θαλέλα κέινο ζε θαηάζηαζε 

απαζρφιεζεο δειψλνπλ πην ζπρλά νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο λα ηα βγάινπλ πέξα ζε ζρέζε κε ηα 

λνηθνθπξηά ζηα νπνία ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο εξγάδεηαη. Ζ δηαθνξά απηή δε θαίλεηαη, σζηφζν, λα 

ζρεηίδεηαη κε ην γεληθφ επίπεδν επάξθεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ Πνισλία (ε ρψξα κε ηελ ρακειφηεξε επάξθεηα εηζνδήκαηνο) ην πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ πνπ δειψλεη φηη ην εηζφδεκα είλαη αλεπαξθέο εκθαλίδεηαη δεθαηξείο πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο πςειφηεξν ζηα λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ δελ εξγάδεηαη θαλέλα κέινο ζε ζρέζε κε ηα 

λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαδφκελν κέινο. ηε Γαλία (ηε ρψξα κε ηελ πςειφηεξε 

επάξθεηα εηζνδήκαηνο) ε αληίζηνηρε δηαθνξά εθηηκάηαη ζηηο έληεθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

Σα δεδνκέλα SHARE θαηαγξάθνπλ κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη πγείαο 

ζηνλ ειηθησκέλν πιεζπζκφ. απηφ ηζρχεη φρη κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν (άηνκα κε πεξηζζφηεξε 

κφξθσζε είλαη πην πγηή ζε ζρέζε κε ηα ιηγφηεξν κνξθσκέλα) αιιά θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ θαηαγξάςεη αλάινγα απνηειέζκαηα βαζηδφκελεο ζε δεδνκέλα 

ππνθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο πγείαο. Οη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία πνπ ζπιιέγνληαη 

απφ ηελ έξεπλα SHARE δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπο εξεπλεηέο λα μεπεξάζνπλ ηνπο έσο ηψξα 

πεξηνξηζκνχο θαη λα επηρεηξήζνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ βαζηδφκελεο ζε δείθηεο πγείαο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ αληηθεηκεληθά δεδνκέλα. 

 

πγθξίλνληαο ην κέζν επίπεδν κφξθσζεο θαη ηε κέζε θαηάζηαζε πγείαο ζηηο ρψξεο ηεο έξεπλαο 

SHARE παξαηεξείηαη φηη νη αλαηνιηθέο ρψξεο θαη νη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη πγείαο ηαπηφρξνλα. Αληηζέησο, ζηηο βφξεηεο ρψξεο θαη ηελ 

Διβεηία, ηα άηνκα εκθαλίδνληαη πην πγηή θαη πην κνξθσκέλα ζε ζρέζε κε ην γεληθφ κέζν φξν. Σα 

άηνκα ρσξίο βαζηθή κφξθσζε εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαθήο πγείαο. Μεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηα δεδνκέλα SHARE θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αληζφηεηεο ζηελ πγεία πνπ 

νθείινληαη ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηηο 

θαλδηλαβηθέο ή ηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. 
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ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην εηζφδεκα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δηαπηζηψλεηαη 

απφ απηή ηελ παλεπξσπατθή έξεπλα φηη ε αληζφηεηα ζηελ θαηαλάισζε είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ 

ηελ ρξεκαηηθή αληζφηεηα. Σα δεδνκέλα SHARE γηα ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε αλαδεηθλχνπλ 

απξφζκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σν χςνο ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο γηα ηξφθηκα είλαη 

πνιχ ρακειφηεξν ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο (πρ νπεδία θαη Γαλία) ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο έξεπλαο. ε φιεο ηηο ρψξεο ε αληζφηεηα ζηελ θαηαλάισζε είλαη ρακειφηεξε 

ζε ζρέζε κε ηελ αληζφηεηα ζην εηζφδεκα, θαη ε αληζφηεηα ζην εηζφδεκα είλαη ρακειφηεξε ζε 

ζρέζε κε ηελ αληζφηεηα ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή επηζθάιεηα κεηξηάδεηαη απφ κε-ρξεκαηηθέο πεγέο. Δλψ ε θηψρεηα 

ζπλερίδεη λα απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο SHARE, ν θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζθάιεηαο πεξηνξίδεηαη εθφζνλ ιεθζεί ππφςε ε ηδηνθαηνίθεζε. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ηηο ρψξεο 

ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, ε εγγχηεηα κε ηα παηδηά (ζπγθαηνίθεζε ή δηακνλή ζε θνληηλή 

απφζηαζε) πξνζηαηεχεη απφ ηε θηψρεηα, φρη κφλν ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ζηε 

Γεξκαλία. 

 

ρεηηθά κε ηελ πγεία δηαπηζηψλνληαη επίζεο ηδηαίηεξεο ζεκαζηνινγίαο πξνηάζεηο φπσο πεξηιεπηηθά 

απνηππψλνληαη ζηηο ακέζσο επφκελεο παξαγξάθνπο. Οη θάηνηθνη ησλ ρσξψλ ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο 

είλαη πην πγηείο θαη πινπζηφηεξνη, αιιά νη θάηνηθνη ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο δνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα. 

 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ηζρχεη θπξίσο γηα ηνπο άλδξεο ησλ ρσξψλ ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαη γηα 

ηηο γπλαίθεο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Ζ πξφθιεζε γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ησλ παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεσλ: Σα αίηηα είλαη 

βηνινγηθά ή εμειίζζνληαη ζχκθσλα κε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη δηαθνξεηηθά 

πξφηππα δσήο; Ζ SHARE ζπιιέγεη θαη δηαζέηεη δεδνκέλα απαξαίηεηα γηα ηελ απάληεζε ηέηνησλ 

αιιά θαη άιισλ εξσηεκάησλ. 

 

Πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζε θαη ηεο πγείαο; ε φιεο ηηο ρψξεο, ππάξρεη 

κηα ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο πγείαο θαη ηνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ status. Άηνκα 

κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη 70 ηνηο εθαηφ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα κε γπκλάδνληαη ζε 

ζρέζε κε άηνκα πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο, ελψ εκθαλίδνπλ 50 ηνηο εθαηφ 

πςειφηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη παρχζαξθνη. 
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Τπάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζε θαη ηεο πξφιεςεο ζηελ θαηάζιηςε (κηα αζζέλεηα 

πνπ ζε κεγάια πνζνζηά πξνζβάιιεη ηελ νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ δηεζλψο. Ζ ηζρπξή ζχλδεζε ηεο 

πγείαο κε ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηζρχεη θαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ρσξψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο δηαθνξέο ζηελ 

εθπαίδεπζε. ην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα ή κε ιίγα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν ζπρλά πξνβιήκαηα φπσο ε θαηάζιηςε, θπξίσο ζηνλ 

Δπξσπατθφ Βνξξά. 

 

ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε επίζεο ππάξρνπλ δεηήκαηα έληνλεο δηαθνξνπνίεζεο. Τπάξρεη θάπνηα 

ζρέζε κεηαμχ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο; Ζ πξφιεςε πξνβιεκάησλ πγείαο 

απνδίδεη ηα κέγηζηα νθέιε φηαλ δηεξεπλάηαη έγθαηξα. Σα άηνκα κε θαιή θαηάζηαζε πγείαο 

ζπληαμηνδνηνχληαη ζρεδφλ δχν ρξφληα αξγφηεξα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε θαθή θαηάζηαζε πγείαο. 

Γαπαλψληαο ην 3% ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία γηα ηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ πγείαο απνδίδεη 

νθέιε δηαθπιάζζνληαο ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο. 

 

Σα θίλεηξα γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε επηθέξνπλ ηελ πξφσξε έμνδν απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

κεγεζχλνπλ ην αλαμηνπνίεην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Γηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

δεκηνπξγνχλ θαη δηαθνξεηηθά ειηθηαθά πξφηππα ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ζπλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζπρλά ζηηο ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο θαζψο θαη ηελ Απζηξία θαη ηελ Γαιιία, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ πξφσξε 

ζπληαμηνδφηεζε θαη/ή πξνζθέξνπλ πςειέο παξνρέο. 

 

Οη παξνρέο απφ ηελ αζθάιηζε αλαπεξίαο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, είλαη έλα 

αθφκε έξεπλα ηεο πνιππνίθηιεο απηήο έξεπλαο. Ζ ιήςε παξνρψλ αλαπεξίαο θαηά ηηο ειηθίεο 50-64 

εηψλ γχξσ απφ ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε δηαθέξεη δξακαηηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, 

απφ 16 ηνηο εθαηφ ζηε Γαλία έσο 3 ηνηο εθαηφ ζηελ Διιάδα. Απνηειψληαο ηελ πξψηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλδέεη απηέο ηηο δηαθνξέο κε δηεζλψο ζπγθξίζηκνπο δείθηεο πγείαο, ε SHARE 

θαλεξψλεη φηη νη δηαθνξέο ζηελ παξνρή επηδνκάησλ θαη ζπληάμεσλ αλαπεξίαο δελ νθείινληαη ζε 

δηαθνξέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ. 

 

Οη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ππνζηεξίδνπλ ηελ παξάηαζε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, είλαη έλα άιιν 

δήηεκα «αληηπαξάζεζεο» πγείαο θαη απαζρφιεζεο. Ζ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηα ρξφληα πξηλ ηε 

ζπληαμηνδφηεζε –γηα παξάδεηγκα πφζν έιεγρν αζθνχκε πάλσ ζηε δνπιεηά καο θαζψο θαη πφζν 

αληακείβνληαη νη πξνζπάζεηέο καο- δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο λα είλαη θαιχηεξε ζηελ Βφξεηα Δπξψπε ζε ζρέζε κε ηε Νφηηα. Δπίζεο, ε 

πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο ζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ επεκεξία: Ζ ρακειή πνηφηεηα απαζρφιεζεο 

ζπλνδεχεηαη απφ θαθή θαηάζηαζε πγείαο θαη θαηάζιηςε. 



ειίδα 28 απφ 179 

 

Κη αλ ζε απηή ηελ «ηεξάζηηα» (σο πξνο ην ρξφλν, ηελ γεσγξαθηθή θαηάζηαζε, ηηο «πιηθφ-ηερληθέο» 

θαη άιιεο πξνδηαγξαθέο) έξεπλα κπφξεζαλ λα θαλνχλ έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο, ζεκαληηθέο 

αληζφηεηεο ή αθφκα θαη δηαθξαηηθέο αδηθίεο κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ, πσο ζα κπνξνχζαλ φια απηά 

λα ηεθκεξησζνχλ θαη λα απνδνζνχλ ζε επίπεδν λνκψλ ηεο Διιάδαο, φηαλ ην «φιν» δε ζα ήηαλ ε 

φπνηα «νξηνζεηεκέλε» Δπξψπε αιιά ε Διιάδα, γηα ηελ νπνία δελ έρεη επηρεηξεζεί θάηη παξφκνην. 

 

Σν φθεινο φκσο απφ ην πέξαζκα ηνπ γεληθνχ (Δπξψπε) πξνο ην εδηθφ (Διιάδα) είλαη απηά 

αθξηβψο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλακέλεηαη λα «πξσηαγσληζηήζνπλ σο «πεγέο» 

δηαθνξνπνίεζεο αιιά θαη νπζηαζηηθήο δηακφξθσζεο ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ην νπνίν 

κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζηελ Διιάδα ρψξν νξηνζέηεζεο ελφο λνκνχ. 

 

Γεύηεπη οπηική διεπεύνηζηρ 

 

Αξθεηνί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ ζην λα δηαθνξνπνηνχλ ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο ή θαιχηεξα ηνπο 

πιεζπζκνχο ησλ λνκψλ απηψλ κε θξηηήξηα θπξίσο δεκνγξαθηθά, αιιά θαη άιια ρσξίο λα 

εληνπηζζεί αθξηβψο ην θεληξηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαλ άιινηε νκάδεο ησλ ειηθησκέλσλ, άιινηε 

ειηθησκέλνη κε δηαθνξεηηθή αθεηεξία ειηθηαθήο εθθίλεζεο θαη άιινηε κηθηέο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο. Σν γεγνλφο ην φηη δελ ήηαλ αθξηβψο απηφ πνπ «δεηνχζε» ε παξνχζα έξεπλα, δε ζεκαίλεη 

φηη δελ αληιήζεθαλ ρξήζηκα ζεκεία πνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπγγξαθή ησλ επφκελσλ 

θεθαιαίσλ αιιά θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο. 

 

Αθφκα θαη ε ηππνιφγεζε ηφζν ζαλ δηαδηθαζία, φζν θαη ζαλ πξνζπάζεηα απφδνζεο ραξαθηεξηζκψλ 

επίζεο είλαη επεξεαζκέλε απφ ηηο «παξφκνηεο» ηππνινγήζεηο «άζρεησλ» κε ην ζέκα εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ. Κη φηαλ αλαθέξεηαη ε θξάζε «πξνζπάζεηα απφδνζεο ραξαθηεξηζκψλ» ελλνεί είηε 

ηνπο επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο φπσο απηνί ελλννχληαη φπσο ε «γξακκαηηθή» ηνπο έρεη νξίζεη, 

είηε ηηο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κε ηελ έλλνηα ηεο πηζαλήο απφ ηνπο αξηζκνχο 

ζπκπεξαζκαηνινγίαο. Σφζν ηα «επίζεηα» φζν θαη νη «ηάζεηο» δελ κπνξνχλ θαη ίζσο δελ πξέπεη λα 

είλαη, καθξηά απφ ηελ αλάπηπμε, ηε δπλακηθή, ηε κνξθή ή ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε λνκνχ 

ρσξηζηά, ηνπ θάζε γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο ρσξηζηά θαη δελ κπνξνχλ λα κελ αλαδεηνχλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε λνκνχο πνπ κνηάδνπλ ή δηαθέξνπλ ζε φια ηα παξαπάλσ. 

 

Σα θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο φπσο θαίλνληαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα «θηιηξάξνπλ» αλάινγα κε 

ηε κνξθή ησλ θξηηεξίσλ «θσηίδνληαο» δηαθνξεηηθά πξνθίι λνκψλ ηεο Διιάδαο αλάινγα κε ην 

πφζα θαη πνηα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε δηαθνξεηηθή έξεπλα. 
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ρήκα 2.4 : Γεχηεξε Οπηηθή Γηεξεχλεζεο 

Αμηφινγε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ππήξμε ε εξγαζία ηππνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Νήζσλ κε εηζνδεκαηηθά θαη δεκνγξαθηθά θξηηήξηα (Καινγήξνπ ., 2010). Δληφο ηεο 

εξγαζίαο απηήο επηρεηξήζεθε ε ηππνιφγεζε σο απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο ηαμηλφκεζεο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο ηαρπδξνκηθνχο θψδηθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε βάζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά θξηηήξηα. Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ λα κπνξνχλ λα 

απαληψληαη  θαιχηεξα δηάθνξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απαηηνχλ γλψζεηο γηα ηε δεκνγξαθηθή 

δνκή, ην επίπεδν θαη ην είδνο ησλ εηζνδεκάησλ θαζψο θαη ηελ δπλακηθή θάζε πεξηνρήο κε βάζε ην 

επίπεδν ηεο κφξθσζεο. Πξαθηηθή εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα έρεη ε εξγαζία ζηε δηνηθεηηθή 

δηάξζξσζε ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θνηλσληθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θνξέσλ γηα ηελ 

εμάιεηςε ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ.

Κξηηήξηα Γηαθνξνπνίεζεο 
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Μεηαβιεηέο «ράξαμεο» ηεο πξνζπάζεηαο ηππνιφγεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ππήξμαλ ην 

θχιν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ, νη 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (μεθηλψληαο απφ ην «θακία εθπαίδεπζε» κε θιηκαθσηή εμέιημε πξνο ην 

επίπεδν «θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ») θαη ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πεγέο απηψλ 

ησλ εηζνδεκάησλ (εηζνδεκαηίεο, εηζνδήκαηα απφ πξσηνγελή παξαγσγή, δεπηεξνγελή, κηζζσηνί, 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζπληαμηνχρνη). 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο δελ ζα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα αμηνπνηεζεί ε ειηθηαθή 

νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ δηφηη αλαθέξεηαη σο εληαία άλσ ησλ 65 θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο. Σν ίδην ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη θαη γηα ηελ νκάδα ησλ ζπληαμηνχρσλ κηαο 

θαη ν ζπληαμηνχρνο δελ είλαη απαξαίηεηα ειηθησκέλνο, φπσο θαη ν ειηθησκέλνο ζα κπνξνχζε λα 

εξγάδεηαη ή λα δειψλεη εηζνδεκαηίαο αιιά θαη άιιεο παξφκνηεο παξαδνρέο νη νπνίεο θαλεξψλνπλ 

φηη ην «ζχλεζεο» δελ είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. 

 

Απφ ηελ εξγαζία φκσο απηή πεγάδνπλ αξθεηά θαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. ε κηα νκάδα κφιηο 

25 πεξηνρψλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηέζζεξηο νκάδεο πνπ αλ θαη δφζεθαλ αξρηθά ηπραία απφ ηνλ 

εξεπλεηή εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφηαηεο δηαθνξνπνηήζεηο αιιά θαη ηάζεηο 

αλαδεηθλχνληαο νπζηαζηηθνχο πφινπο δηαθνξεηηθψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Μάιινλ ηπραίν 

δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάηη ηέηνην κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ K-Means, κηαο θαη είρε 

πξνεγεζεί ε ελδεδεηγκέλε (ίζσο θαη απφ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα) επηινγή κεηαβιεηψλ θαζψο θαη 

πξνεηνηκαζία απηψλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 

πλεπψο ε παξνχζα δηπισκαηηθή ζα πξέπεη απφ εξγαζίεο φπσο απηή λα «δαλεηζηεί» ην ξφιν ηεο 

επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ, ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα επηινγήο θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ επεμεξγαζίαο ησλ «έηνηκσλ δεδνκέλσλ», έηζη 

ψζηε νη «αξηζκνί» λα κπνξνχλ απφ κφλνη ηνπο λα «κηιήζνπλ» θαη λα δψζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ ηππνιφγεζε (ζην πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ) ησλ πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη νη 

φπνηεο νκάδεο (νκάδεο λνκψλ ηεο Διιάδνο). 

 

Άμηα πξνζνρήο απνηειεί θαη ε πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδαο (Κακαξηαλάθε Γ., 

Κνληνχ Γ., 2001) ζχκθσλα κε ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, θνηλφ ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Αξρηθά αληιήζεθαλ δεδνκέλα 348 κεηαβιεηψλ απφ 862 Καπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο κε πιεζπζκφ 

άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. Ζ έξεπλα απνηέιεζε επέθηαζε αληίζηνηρεο ηνπ 1991 (Κακαξηαλάθε Γ., 

Πξναζηάθνο Π., 2001) παξνπζίαζε δεθαηέζζεξηο νκάδεο πεξηγξάθνληαο αθφκα κηθξέο νκάδεο 

φπσο ηα παξαζαιάζζηα ζέξεηξα ή ηνπο κηθξνχο δήκνπο κεηνλνηήησλ ηεο Θξάθεο (Ηζηνζειίδα 

www.iacm.forth.gr/regional/people/kamarianakis.html). 
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εκαζία έρεη φηη νη δεθαηέζζεξηο νκάδεο παξ’ φιν πνπ πξνήιζαλ απφ πνιππνίθηιεο κεηαβιεηέο, 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηψλ θαηά ηελ 

απνηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ είλαη δχζθνιν λα επηζεκαλζνχλ θάπνηεο δηαθνξέο. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη κεηαβιεηέο είραλ θπξίσο θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη ιηγφηεξν 

νηθνλνκηθφ, ελψ νη πιεξνθνξίεο αλ θαη πνζνηηθά πνιιέο ήηαλ αλεπαξθείο σο πξνο ηελ αλάιπζε 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ νη εξεπλεηέο επηζπκνχζαλ λα δψζνπλ. 

 

Αλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δήκσλ ζαθψο είλαη κηα πην ζχλζεηε εξεπλεηηθή ππφζεζε κηαο θαη 

απνηεινχλ ζρεηηθά έλα «κηθξφθνζκν», κ’ απηφ ηνπ λνκνχ, νη πνιιέο κεηαβιεηέο δελ είλαη ε ιχζε 

ζην πξφβιεκα, ην ίδην ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζπκπεξάλεη θαη γηα ην αλ νη πνιιέο νκάδεο κπνξνχλ 

πάληα λα απνδψζνπλ ζσζηά (δηαθξηηά) ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ φπνηνπ πξνθίι. 

 

Μία αθφκε έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηελ ηππνιφγεζε ησλ πφιεσλ κε θξηηήξηα γεσγξαθηθήο 

εκβέιεηαο (Λνπθάθεο Π. - Θενδψξα Γ.,2005). Απφ πιεπξάο πιήζνπο νη πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ 

είλαη πεξίπνπ νη πφιεηο ηεο έξεπλαο κε εμαίξεζε ην Ν. Αηηηθήο φπνπ ε Αζήλα δελ αληηζηνηρεί κε ηηο 

ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο ζε ζρέζε έλα πξνο ελφο. Δληχπσζε πξνθαιεί ε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη 

ζηηο πέληε νκάδεο πνπ ε έξεπλα εκπεξηέρεη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο. Μεηαβιεηέο φπσο ε γεσγξαθηθή 

ζέζε (ηξίηηκε), ε γεσπνιηηηθή ζέζε (δίηηκε), αιιά θαη κηα ζεηξά κε απνθιεηφκελσλ κεηαβιεηψλ 

φπσο νη ππεξεζίεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, νη ππνδνκέο ζε ΑΔΗ / ΣΔΗ, ηα δίθηπα κεηαθνξψλ, νη 

ππνδνκέο παξαγσγήο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο αιιά θαη άιιεο, πξνβιεκαηίδνπλ γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ «ζπλζεθψλ δσήο». Όια απηά αληαλαθινχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο φρη κφλν 

απηψλ θαζ’ απηψλ ησλ πφιεσλ αιιά θαη ησλ λνκψλ, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα φηη «θαζξεθηίδνπλ» 

ην βνησηηθφ επίπεδν, άξα ην πξνζδφθηκν δσήο, ηε κφξθσζε, ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ή θαη ηηο 

επξχηεξεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηελ ελαζρφιεζε, ην επίπεδν ηεο πγείαο, ηα εηζνδήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ, ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πινχηνπ επξχηεξα αιιά θαη πιήζνο άιια ζεκεία πνπ κεηξψληαη 

ζε παξφκνηνπ ηχπνπ έξεπλεο. 

 

Ζ χπαξμε ή κε ππνδνκψλ, αιιά θαη νη ζέζεηο ησλ πεξηνρψλ ζην γεσγξαθηθφ ράξηε, 

πξνβιεκάηηζαλ πεξηζζφηεξν ζαλ ην «αίηην» πνπ παξαηεξνχληαη απηέο νη δηαθνξέο ζηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ άξα θαη ησλ ειηθησκέλσλ πνπ κειεηψληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

Σέινο εληχπσζε πξνθάιεζε ε θαιή ζπκπεξηθνξά πνπ είρε ε επηινγή ησλ πέληε νκάδσλ (αζηηθά 

θέληξα εζληθήο / δηεζλνχο, θέληξα δηαπεξηθεξεηαθήο / εζληθήο, θέληξα πεξηθεξεηαθήο, θέληξα 

δηαλνκαξρηαθήο θαη ηέινο θέληξα λνκαξρηαθήο εκβέιεηαο), κε απνηειέζκαηα λα ζηεξηρζεί κε ζαθή. 

δηαθξηηά αιιά θαη εκθαλή ε ηππνιφγεζε ζην πξνθίι απηψλ ησλ αζηθψλ θέληξσλ. 
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2.5. ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δελ αξθέζηεθε κφλν ζηηο δχν νπηηθέο (ζηνπο δχν πφινπο πνπ 

ζρεκαηηθά αιιά θαη ιεθηηθά αλαπηχρζεθαλ) δηεξεχλεζεο. Αθνινχζεζε αλίρλεπζε ζε 

αλαγλσξηζκέλεο επηζηεκνληθέο ηζηνζειίδεο δεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, κεηά 

απφ πξνζπέιαζε ηζηνζειίδσλ ησλ θπξηφηεξσλ εθδνηηθψλ νίθσλ θαζψο θαη επί ηφπνπ επηζθέςεηο ζε 

κεγάια βηβιηνπσιεία ησλ Αζελψλ, δεθάδσλ παξαπιαλεηηθψλ ηίηισλ πνπ αθνξνχζαλ ηε γήξαλζε 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ αιιά κφλν σο πξνο θάπνηεο δηαζηάζεηο δεκνγξαθηθέο, ηαηξηθέο, 

νηθνλνκηθέο. πάληα ππήξμαλ έξεπλεο πνπ εκπεξηείραλ ζπλδπαζκνχο ή δηαζηαπξψζεηο κε άιιεο 

ζρεηηθέο έξεπλεο, έηζη ψζηε λα πξνζεγγηζηεί κε ζθαηξηθφ ηξφπν ην θαηλφκελν ηε γήξαλζεο ζε 

επίπεδν λνκνχ. 

 

ε ηαηξηθφ (δηεπξπκέλνο ηνκέαο πγείαο) επίπεδν θαίλεηαη φηη έρεη γίλεη ε πην κεγάιε πξνζπάζεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ ιφγσ ίζσο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θνηλήο γλψκεο θαη 

εξεπλεηψλ. Κη φηαλ αλαθέξεηαη ε θξάζε «ηαηξηθφ επίπεδν» ε γήξαλζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

αλαιψλεηαη κέζα απφ ην πξίζκα πηζαλψλ αζζελεηψλ πνπ πξνζβάιινπλ θπξίσο απηή ηελ ειηθηαθή 

νκάδα,, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζαλάησλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο (θαξθίλνο, 

θαξδηνινγηθά λνζήκαηα, θ.α.). Αθφκα θαη ζε απηέο ηηο δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ή ηε ζπγγξαθή 

«ηαηξηθψλ» αιιά θαη «ςπρνινγηθνχ ππφβαζξνπ» βηβιίσλ, φπσο ε άλνηα, ε θαηάζιηςε δελ γίλεηαη 

θακία ζαθή αλαθνξά γηα δηαθνξνπνίεζε ζην ρψξν, κε ρσξηθή δηάζηαζε λνκνχ ηεο Διιάδαο.  

 

πλήζσο κηα έξεπλα παλειιαδηθνχ ηχπνπ ζε επίπεδν λνκνχ ζα απαηηνχζε ζπλεξγαζία φρη κφλν 

δηαθφξσλ εξεπλεηψλ αιιά θαη δηαθνξεηηθήο επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ εξεπλεηέο. Αθφκα ζα 

απαηηνχζε πφξνπο νηθνλνκηθνχο θαη άιινπο, θάηη πνπ δελ παξέρνληαη ζηελ Διιάδα γηα ηέηνηνπ 

είδνπο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο;. 

 

Αθφκα θη φηαλ αλ έγηλε επί ηφπνπ αλάγλσζε ζε ζπγθεθξηκέλα αλαγλσζηήξηα βηβιηνζεθψλ απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Εσγξάθνπ, ε πξνζέγγηζε ηεο ηαηξηθήο, ηεο ςπρνζχλζεζεο, ηεο θνηλσληθφηεηαο 

ησλ ειηθησκέλσλ είρε κφλν κηα κηθξή ρξνληθή πξνζέγγηζε θαη ζε θακηά πεξίπησζε ρσξηθή. Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξρε ρσξηθή αιιά θαη ρξνληθή ζαθή «ηνπνζέηεζε», απιά ήηαλ 

απνζπαζκαηηθή κε ηελ έλλνηα φηη ε εξεπλεηέο «θσηνγξαθίδνπλ» ηελ πεξηνρή ηεο έξεπλαο ηνπο 

ρσξίο ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε παξφκνηνπ ηχπνπ έξεπλεο ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα άιιεο 

πεξηνρέο. 
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Έηζη φηαλ ε έξεπλα δελ κπνξεί λα ζπιιέμεη κφλε ηεο ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν λνκψλ ηεο Διιάδαο, 

ηε ιχζε δίλνπλ ππεξεζίεο φπσο ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε Γεληθή Γξακκαηεία ησλ 

Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ αιιά θαη άιιεο ππεξεζίεο ζπλαξκφδησλ ηνπ «εξεπλεηηθνχ θεληξηθνχ 

εξσηήκαηνο» Τπνπξγείσλ πνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα πνπ ζπλζεηηθά 

θαη ζπγθξηηηθά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα παξαγθσληζηνχλ θαηά 

θάπνην ηξφπν γεληθφηεηεο φπσο κεηά ηα 70 ή κέρξη ηα 80 ρσξίο αλαθνξέο ζπγθεθξηκέλεο ζε αξηζκφ 

ειηθησκέλσλ αλά ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγηθή πεξίνδν πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο απνζπαζκαηηθέο 

έξεπλεο ησλ βηβιηνζεθψλ κεηά ηελ επί ηφπνπ δηεξεχλεζε πνπ αλαθέξζεθε. 

 

Αθφκα θαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ «θιηληθέο έξεπλεο» πνπ «αιηεχηεθαλ» θαηά ηε 

βηβιηνγξαθηθή πξνζπάζεηα ζπιινγήο παξφκνησλ ζεκάησλ, ή έξεπλεο ζε 100, 200 κέρξη 1000 

ειηθησκέλνπο πνπ δελ κλεκφλεπαλ πάληνηε ηελ αθξηβή ειηθηαθή ζηνπο ζχλζεζε (έζησ ζε εχξε ησλ 

πέληε εηψλ), αιιά νχηε ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία απηή πξνέξρνληαλ (ζε επίπεδν λνκψλ 

δηαθνξεηηθψλ). Καη δελ είλαη κφλν απηφ, νη έξεπλεο απηέο γίλνληαλ ζε δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο 

δχν, ηξηψλ εηψλ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα. Πσο ζα 

κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη απνζπαζκαηηθέο έξεπλεο απφ δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ απιά 

νκαδνπνηήζεθαλ θαζαξά γηα θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (νηθνλνκηθνχο, ηαηξηθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θ.α.) αιιά φρη γηα λα δψζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ 

ιφγσλ / αηηηψλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη κάιηζηα φινπο καδί ηαπηφρξνλα; 

 

Αθφκα θαη ζε ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ ν ιφγνο νκαδνπνίεζεο δελ ήηαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε 

θάπνηεο αζζέλεηεο (φπσο παρπζαξθία, θάπληζκα, ζηξεο, θαηάζιηςε θ.ι.π.), νη ίδηεο ζπλζήθεο 

εθδήισζεο ησλ αζζελεηψλ, νη πξνιήςεηο γηα ηελ απνθπγή ηνπο, ε αγσγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπο θ.ι.π., ην απνηέιεζκα ήηαλ πάιη ην ίδην. 

 

Αιιά θαη ζε άιια ζέκαηα φπσο «ε γπκλαζηηθή θαη νη αζθήζεηο ησλ αλζξψπσλ άλσ ησλ 65 εηψλ» ή 

«ε δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε ζπληάμηκε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο» ή θαη άιια 

παξφκνηα, δελ αλαθέξνληαη παξά κφλν ζε νκάδεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζρεηηθά θέληξα φπσο 

Κ.Α.Π.Ζ. , γεξνθνκεία, αζιεηηθέο ελψζεηο, νξεηβαηηθά ζσκαηεία, ζπλεηαηξηζκνχο παξαγσγήο 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, ζπιιφγνπο ηνπηθνχο εζεινληηθνχ ραξαθηήξα θαη πξσηνβνπιίεο, 

γηα ηα νπνία παξαπάλσ είλαη απηαπφδεηθην φηη δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ν θαζέλαο απφ ηνπο 

ειηθησκέλνπο ηεο Διιάδαο. 
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Έηζη παξά ην ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, ζηηο νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ φια ηα πξναλαθεξζέληα θαζίζηαηαη αδχλαηε αθφκα θαη απηή ε θαηαγξαθή ηνπο, κε 

εμαίξεζε ηα Κ.Α.Π.Ζ. θαη ηα γεξνθνκεία δεκφζηα ή ηδησηηθά (έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη 

απηνί αθφκα νη νίθνη θηινμελίαο θαη ςπρηθήο – ζσκαηηθήο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ) πνπ θαη απηά 

άληζν-θαηαλέκνληαη ηνπ πιεζπζκνχ κηαο θαη επεξεάδνληαη απφ ην ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο φισλ 

ησλ Διιήλσλ. 

 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ ρσξηψλ φπνπ αθφκα θαη εάλ ππάξρνπλ ελψζεηο ησλ 

ειηθησκέλσλ γεληθνχ ή εηδηθνχ ζθνπνχ, παξακέλνπλ παληειψο άγλσζηεο αλ θαη ζεκαληηθέο, θαζψο 

θαη ην παξάδεηγκα ησλ κεγαινππφιεσλ φπνπ νη ειηθησκέλνη απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

απφ ηνπο λένπο (ιφγσ ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ ηεο δσήο) αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο φπσο ηα Κ.Α.Π.Ζ. 

αιιά θαη απφ ηελ άιιε κεξηά εγθαηαιείπνληαη πάιη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δπλαηψλ δεζκψλ (πνπ 

πηζαλψο ππήξραλ θάπνηε ζηα ρσξηά θαη ηηο κηθξέο θσκνπφιεηο ηεο ρψξαο) ζε γεξνθνκεία, νίθνπο 

επγεξίαο ή κε άιια ιφγηα ζε θέληξα θηινμελίαο θαη ςπρηθήο – ζσκαηηθήο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ 

εάλ ζέιεη θαλείο λα σξαηνπνηήζεη ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο πνπ έξρνληαη λα γεκίζνπλ ηα θελά ησλ 

ζπλαλζξψπσλ ηνπο αιιά πξσηίζησο ην θελφ ηεο πνιηηείαο. 

 



ειίδα 35 απφ 179 

 

 

2.6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

Ζ γήξαλζε πιεζπζκνχ δελ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαηλφκελν κφλν γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

ηνπ επξχηεξνπ «δπηηθνχ θφζκνπ», άξα θαη ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ησλ ινηπψλ αλαπηπγκέλσλ ή θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε. Καιχηεξα αθφκε, είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

κειεηεζεί νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν, ζε νπνηαδήπνηε θξάηνο ηεο πθειίνπ ιεηηνπξγεί έζησ θαη 

ππνηππσδψο κία ηαηηζηηθή Αξρή. Υσξίο ηε δεκνγξαθηθή κφριεπζε, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ δελ 

ππάξρεη «κέηξεζε», άξα δελ ππάξρεη αληηθείκελν. 

 

Γηα παξάδεηγκα ηνλ 19ν αηψλα, ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, πεγέο ηνπ θαηλνκέλνπ «γήξαλζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ» ππάξρνπλ απφ εζεινληηθέο πεξηπιαλήζεηο ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, ηεξαπνζηφισλ, 

εθπαηδεπηψλ θαη ινηπψλ νκάδσλ θξνληίδαο, νη νπνίνη μεθηλνχζαλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε 

ζθνπφ λα δψζνπλ ρακφγειν θπξίσο ζην λέν πιεζπζκφ (θπξίσο ζηα λενγέλλεηα. ζηα παηδηά θαη 

ηνπο εθήβνπο), θαη φρη λα αζρνιεζνχλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο. Απιά θαηέγξαθαλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ ζπγθπξηαθά, επθαηξηαθά θαη κάιινλ κε ηπραίεο θαη απζαίξεηεο 

κεζφδνπο. Άιισζηε φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε νξηνζέηεζε ηνπ εχξνπο ηεο ειηθίαο ησλ 

ειηθησκέλσλ δηεζλψο είλαη δπλακηθή. 

 

Πξνζπαζψληαο λα βξεη ζεκεία αθεηεξίαο γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, βάζε 

πνξηζκάησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζα έπξεπε λα αλαηξέμεη ζε κνληέια εξεπλψλ εζσηεξηθήο 

πξνέιεπζεο (θπξίσο) πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα δψζνπλ «αξρηθέο ζπκπεξηθνξέο» 

κεηαβιεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιεηπή θαη απνζπαζκαηηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηελ (κέρξη ηε 

ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο) θαηαγξαθή ζρεηηθψλ πεγψλ δελ κπφξεζε ε παξνχζα έξεπλα λα αμηνπνηήζεη 

ζηαηηζηηθά κέηξα, φπσο ηα θέληξα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ή νηηδήπνηε 

πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα «νηθνδνκεζεί» ην επφκελν βήκα ηεο έξεπλαο. 

 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα δαλεηζηεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή ζπκπεξηθνξέο απφ κηα πιήξε έξεπλα ζε 

κεγαιχηεξν ρσξηθφ επίπεδν φπσο απηφ ησλ θξαηψλ ή ζε κηθξφηεξν φπσο ηα παξαδείγκαηα πνπ 

παξαηήζεθαλ έζησ θαη «επηγξακκαηηθά» Ζ «ιχζε» ηεο αμηνπνίεζεο «κέηξσλ» ζε έλα ηέηνην ζέκα, 

αθφκα θαη απφ έλα θξάηνο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά πνπ κειεηψληαη ζα ήηαλ «ιάζνο». 

Άιισζηε  ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ (χπαξμε πνιιψλ λεζησηηθψλ ζπκπιεγκάησλ, 

αλνκνηνκνξθία ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, αδπλακία πξφζβαζεο νιφθιεξσλ πεξηνρψλ ζε 

θνηλσληθά αγαζά φπσο εθπαίδεπζε – πεξίζαιςε αιιά θαη πνιιά αθφκα) ζπλεγνξεί ζηελ αζηνρία 

ελφο ηέηνηνπ επηρεηξήκαηνο. 
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Άξα κφλν ε πνηφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη φρη νη «αξηζκνί» ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα, αλεμάξηεηα κε ην εχξνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Έηζη πξνζέγγηζε 

ζα κπνξνχζε λα επηρεηξεζεί, κφλν ζε απηφ ην ζθέινο ηεο βνεζεηηθήο πξφηαζεο ηνπ θεληξηθνχ 

εξσηήκαηνο: «ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζην ρψξν», θαη ζην νπνίν κία επηζηήκε πνπ έρεη 

δψζεη πνιιά θαη εμαθνινπζεί θαη δίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο, 

απηή ηεο ηαηηζηηθήο Δπηζηήκεο ζα απνθαλζεί γηα ην αλ ην πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο 

(ζε επφκελα θεθάιαηα εδάθηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο): 

 

α) δελ κεηαβάιιεηαη (θακία δηαθνξνπνίεζε αλά πεξηνρή), 

β) κεηαβάιιεηαη ζε κηθξφ βαζκφ (κηθξή δηαθνξνπνίεζε αλά πεξηνρή), 

γ) κεηαβάιιεηαη ζε κέηξην βαζκφ (κέηξηα δηαθνξνπνίεζε αλά πεξηνρή), 

δ) κεηαβάιιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ (κεγάιε δηαθνξνπνίεζε αλά πεξηνρή), 

ε) κεηαβάιιεηαη ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ (κφλν δηαθνξνπνίεζε αλά πεξηνρή), 

 

ε απηφ ινηπφλ ην ζεκείν, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα απζαηξεηήζεη θαη λα θάλεη κφλν ππνζέζεηο γηα 

ην πξσηεχνλ ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο (ειιείςεη ζρεηηθψλ αμηνπνηήζηκσλ εξεπλψλ) , κηαο θαη ε 

επηινγή ησλ φπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ζα επεξεάζεη, φπσο 

γίλεηαη ζε φιεο ηηο έξεπλεο (είλαη απηαπφδεηθην) θαη ην βαζκφ κεηαβνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην ρψξν. 

 

Θέινληαο ε παξνχζα δηπισκαηηθή λα απνθχγεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν 

ηξφπν, ζα έβαδαλ ζε θίλδπλν ηελ παξνχζα έξεπλα, αξθέζηεθε ζε γλσξίζκαηα πνπ απνηππψλνπλ κε 

αδηακθηζβήηεην ηξφπν, ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Διιάδαο. 

 

Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: 

 

α) ε ειηθηαθή δηάξζξσζε 

β) ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

γ) ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

δ) ηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε / νη δξαζηεξηφηεηεο (ή ηε κε ελαζρφιεζε αληίζηνηρα) 

ε) ην επίπεδν πγείαο (ζε κέηξεζε λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο) 

ζη) ην εηζφδεκα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

 

3.1. ΠΗΓΔ ΤΛΛΟΓΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Βαζηθή πεγή ησλ δεδνκέλσλ ππήξμε ε απνγξαθή ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαηά ην έηνο 

2001. Γηα ηελ πξνζήθε κφλν δχν αθφκα κεηαβιεηψλ απηήο ηεο κέζεο λνζνθνκεηαθήο θίλεζεο θαη 

ηνπ κέζνπ εηήζηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

 

 

3.2. ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Ζ νκαδνπνίεζε πξνέθπςε κε ζθνπφ λα ζπζηαζνχλ έμη βαζηθά γθξνππ κεηαβιεηψλ, ψζηε λα 

ππάξρεη έλα θξηηήξην γηα θάζε γθξνππ κεηαβιεηψλ. Σα θξηηήξηα θαη ηα γθξνππ ησλ κεηαβιεηψλ 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 

α) ην θξηηήξην «ηεο ειηθίαο ηνπ θάζε ειηθησκέλνπ» κε επηκέξνπο κεηαβιεηέο: 

 ηελ ειηθία απφ θαη 65 έσο 70 

 ηελ ειηθία απφ θαη 70 έσο 75 

 ηελ ειηθία απφ θαη 75 έσο 80 

 ηελ ειηθία απφ θαη 80 έσο 85 

 ηελ ειηθία απφ θαη 85 θαη άλσ 

 

β) ην θξηηήξην «ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε ειηθησκέλνπ» » κε επηκέξνπο κεηαβιεηέο: 

 δηδαθηνξηθφ (βαζκίδα κέγηζηε θιίκαθαο 10) 

 κάζηεξ / κεηαπηπρηαθφ (βαζκίδα θιίκαθαο 9) 

 πηπρίν Α.Δ.Η. (κφλν Αλψηαηεο & Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο βαζκίδα θιίκαθαο 8) 

 πηπρίν Σ.Δ.Η. (Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ πξψελ ΚΑΣΔΔ 

θιίκαθαο 7) 

 πηζηνπνηεηηθνχ Η.Δ.Κ. (ή αληίζηνηρν ηίηιν κεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο βαζκίδα θιίκαθαο 6) 

 γεληθνχ Λπθείνπ (ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ σο ηζνδχλακνπ ηνπ ζεκεξηλνχ Λπθείνπ θιίκαθαο 

5) 

 ηερληθνχ Λπθείνπ (ή αληίζηνηρεο ρνιήο ηζνδχλακεο ηνπ ζεκεξηλνχ ΔΠΑΛ / ΔΠΑ / ΣΔΔ / 

ΣΔ / ΣΔΛ θιίκαθαο 4) 

 ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ (ην εμαηάμην αλήθεη ζε αλψηεξε βαζκίδα, θιίκαθαο 3) 

 εμαηάμην Γεκνηηθνχ (βαζκίδα θιίκαθαο 2) 

 θακία εθπαίδεπζε / θαλέλαο ηίηινο ζπνπδψλ («αγξάκκαηνο» θιίκαθαο 1) 
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γ) ην θξηηήξην «ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε ειηθησκέλνπ» κε επηκέξνπο κεηαβιεηέο: 

 άγακνο / ε 

 έγγακνο / ε 

 δηαδεπγκέλνο / ε 

 ζε δηάζηαζε 

 ρήξνο / α 

 

δ) ην θξηηήξην «ηνπ είδνο ελαζρφιεζεο ηνπ θάζε ειηθησκέλνπ» κε επηκέξνπο κεηαβιεηέο: 

 εξγαδφκελνο / ε 

 ζπληαμηνχρνο 

 εηζνδεκαηίαο 

 νηθηαθά (ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ, δειαδή θακία δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθέξεη έζνδα) 

 

ε) ην θξηηήξην «ηεο πξφζβαζεο ζηε λνζειεία κέζσ ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θάζε 

ειηθησκέλνπ» κε κία κφλν κεηαβιεηή: 

 κέζε λνζνθνκεηαθή θίλεζε (ζε επίπεδν λνκνχ ηεο Διιάδαο) 

 

ζη) ην θξηηήξην «ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο δεισζέληνο εηήζηνπ εηζνδήκαηνο» κε κία 

κφλν κεηαβιεηή: 

 κέζν εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα (ζε επίπεδν λνκνχ ηεο Διιάδαο) 

 

 

3.3. ΥΧΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζην επίθεληξν ελδηαθέξνληνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ 

ειηθησκέλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα πξνθίι ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζην ρψξν. Ο ρψξνο 

είλαη ε Διιάδα, έλα θξάηνο πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αλαδηαξζξψζεη (φρη ιίγεο θνξέο) 

δηνηθεηηθά ηηο ππεξεζίεο, είηε κε ηε κνξθή πεξηθεξεηψλ, είηε κε ηε κνξθή δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

Άξα πξνέρεη ε ηνπνζέηεζε πξψηα ζην ρξφλν, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη απφ ηελ ηειεπηαία, ε ρσξηθή 

νξηνζέηεζε. Ζ ηειεπηαία απνγξαθή, απηή ηνπ 2011, βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο θαηαρψξηζεο. 

πλεπψο ε πξνεγνχκελε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ηνπ 2001, φπσο απηή 

δεκνζηεχεηαη απφ ηελ ηαηηζηηθά Τπεξεζία (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2001), ππήξμε ε 

αθεηεξία ζπιινγήο ησλ βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειηθησκέλσλ. Όζνλ αθνξά 

ην πψο ρσξίδεηαη δηνηθεηηθά ε Διιάδα, ηελ απάληεζε κπνξεί θαλείο λα ηε δψζεη, θαηαγξάθνληαο 

ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, φπσο απηνί εηθνλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ζε πνιινχο ράξηεο ν λνκφο Αηηηθήο φπσο πξνθχπηεη απφ ράξηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο Google Maps Τγείαο (Ηζηνζειίδα Google Maps, 2011) , ηππψλεηαη κε έλα ρξψκα, ε 

ζπγθέληξσζε ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεζπζκνχ εληφο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, επηηάζζεη ηε δηάθξηζε ζηηο 

λνκαξρίεο Αζήλαο, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο, «αδηαθνξψληαο» θαηά θάπνην ηξφπν 

γηα ην ζεκεξηλφ ξφιν ηεο ππέξ-λνκαξρίαο (ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθά), φπσο δφζεθαλ απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2001) ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα. Με απηέο ηηο ηέζζεξηο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ / λνκψλ, φπνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, 

γίλνληαη 55. 

 

Ηδηαίηεξε επηζήκαλζε αμίδεη λα γίλεη, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, πνπ αλ θαη είλαη 

«απηνδηνίθεηε», απνηειεί γεσγξαθηθή πεξηνρή ζπγθέληξσζεο θπξίσο ειηθησκέλσλ. Παξά ην 

δεκνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζηεξείηαη ζπγθξηηηθψλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ κε ζπκπιεξσκέλα ζηνηρεία πνπ ζηέιλεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κέζσ 

ΚΔΠΤΟ (Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ -ΓΓΠ, 2011), θπξίσο γηα δχν ιφγνπο. 

 

Ππώηορ Λόγορ Δξαίπεζηρ ηος Αγίος Όποςρ 

 

Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα δηφηη νη ειηθησκέλνη ηνπ Αγίνπ Όξνπο δελ 

δειψλνπλ εηζφδεκα, κηαο θαη νη βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ θνλδχιηα, πνπ δελ 

πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηηθφ αληίηηκν ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο (κφιηο 3,63% ησλ ειηθησκέλσλ) θαη 

πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ θάπνηα ζχληαμε (κφιηο 2,31% ησλ ειηθησκέλσλ ιακβάλεη θάπνηνπ 

είδνπο ζχληαμε, πξνθαλψο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή), φπσο πξνθχπηνπλ απφ πίλαθα πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζην παξάξηεκα κεηά απφ ζηνηρεηψδεο κέηξν πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (Πίλαθαο Π.03). 

 

Γεύηεπορ Λόγορ Δξαίπεζηρ ηος Αγίος Όποςρ 

 

Ο δεχηεξνο έρεη λα θάλεη κε ην παξάγνληα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ 

πξνζπέιαζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

πξνζπέιαζε 2011.10), ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ δηαζέηεη θακία απνιχησο λνζνθνκεηαθή ή 

αλάινγνπ είδνπο ππνδνκή. Τπνζέηνληαο φηη νη ειηθησκέλνη ηεο πεξηνρήο πιεξνχλ ηηο αλάγθεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε άιιεο πεξηνρέο, γεγνλφο απηαπφδεηθην, αιιά ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ 

πνζνζηνχ (ζρεδφλ κεδεληθνχ) πνπ θαηαιακβάλνπλ παλειιαδηθά (κφιηο 303 ειηθησκέλνη ζε ζχλνιν 

1.827.233), απηαπφδεηθην είλαη επίζεο φηη δελ αιινηψλνπλ νχηε ηα πνζνζηά γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. 
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Άξα ζπλνςίδνληαο, νη δχν ιφγνη πνπ αλαιχζεθαλ, κε πξνζηηζέκελε ηελ κεδεληθή επίδξαζε ελφο 

ακειεηένπ ζηαηηζηηθά πιεζπζκνχ, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ εμαίξεζε ηεο πεξηνρήο απφ ηελ έξεπλα. 

Αθφκα θη αλ επηρεηξνχζε κηα νπηηθή παξαηήξεζε ησλ κεγεζψλ ζα δηαπίζησλε φηη ε νπνηαδήπνηε 

νκαδνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ Όξνπο κε άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο ζα ήηαλ νπζηαζηηθά 

αδχλαηε. 

 

πλεπψο νη πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ζα δεηεζεί λα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ έξεπλα, νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο νκνηφηεηαο ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ, είλαη 54. Όζν γηα επξχηεξεο πεξηνρέο, απηέο δελ 

ζα απαζρνιήζνπλ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, δειαδή ηελ έξεπλα δελ ζα ηελ απαζρνιήζεη 

γηα ην αλ π.ρ. νη Ννκνί Αραΐαο θαη Ζιείαο αλήθνπλ ζηελ γεσγξαθηθή νκάδα ηεο Πεινπνλλήζνπ ή 

ζηε Ννκαξρία ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. 

 

Θα πεξηνξηζηεί ζηηο «γεσγξαθηθά ζχλνξα» ησλ λνκψλ ηεο Διιάδαο κε ζθνπφ αλαδείμεη «νκάδεο» 

φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ειηθησκέλσλ, θαη φρη απφ 

δηνηθεηηθέο, πνιηηηθέο θαη άιινπ είδνπο «γεηηληάζεηο» ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ. 

 

Σα δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα γηα ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο πξνέξρνληαη απφ ηα Αλνηρηά Γεκφζηα 

Γεδνκέλα (Ηζηνζειίδα Αλνηρηψλ Γεκφζησλ Γεδνκέλσλ, 2011) θαη ε πεγή ηνπο είλαη ν Οξγαληζκφο 

Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (Ο.Κ.Υ.Δ.). 

 

 

3.4. ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Μεηά απφ δνθηκέο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ θξίζεθε αλαγθαία γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ νη νκαδνπνίεζε ησλ δέθα (10) αξρηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ είδνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο (4): 

 

 Κάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γ΄ζκηα), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (βαζκίδα κέγηζηε θιίκαθαο 10), θαηφρνπο κάζηεξ / 

κεηαπηπρηαθνχ (βαζκίδα θιίκαθαο 9), θαηφρνπο πηπρίνπ Α.Δ.Η. (κφλν Αλψηαηεο & 

Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο βαζκίδα θιίκαθαο 8) θαη θαηφρνπο πηπρίνπ Σ.Δ.Η. (Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ πξψελ ΚΑΣΔΔ θιίκαθαο 7) 
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 Κάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Β΄ζκηα) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

θαηφρνπο πηζηνπνηεηηθνχ / παξαθνινχζεζεο Η.Δ.Κ. (ή αληίζηνηρν ηίηιν κεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο βαζκίδα θιίκαθαο 6), απφθνηηνπο γεληθνχ Λπθείνπ (ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ 

σο ηζνδχλακνπ ηνπ ζεκεξηλνχ Λπθείνπ θιίκαθαο 5), απφθνηηνπο ηερληθνχ Λπθείνπ (ή 

αληίζηνηρεο ρνιήο ηζνδχλακεο ηνπ ζεκεξηλνχ ΔΠΑΛ / ΔΠΑ / ΣΔΔ / ΣΔ ΣΔΛ θιίκαθαο 

4). 

 

 Κάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Α΄ζκηα) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

απνθνίηνπο ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ (ην εμαηάμην αλήθεη ζε αλψηεξε βαζκίδα θιίκαθαο 3), {κε 

ηελ επηζήκαλζε φηη κφλν ην εμαηάμην γπκλάζην ζεσξείηαη φηη ηζνδπλακεί ηελ σο άλσ 

πεξηγξαθείζα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο κεηαιπθεηαθέο ζρνιέο 

π.ρ. Η.Δ.Κ. θ.ι.π.} θαη θπξίσο νη απφθνηηνη ηνπ εμαηάμην Γεκνηηθνχ (βαζκίδα θιίκαθαο 2) 

πνπ ηελ επνρή ηεο θνίηεζεο ησλ ειηθησκέλσλ ήηαλ ππνρξεσηηθή. 

 

 Κακία εθπαίδεπζε / θαλέλαο ηίηινο ζπνπδψλ («αγξάκκαηνο» θιίκαθαο 1) 

 

 

3.5. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Οη σο άλσ κεηαβιεηέο πξνεηνηκάζηεθαλ σο πνζνζηηαίεο δειαδή ζε επίπεδν θάζε λνκνχ ρσξηζηά, 

νη παξαηεξήζεηο εκθάληζεο ηεο θάζε κεηαβιεηήο γηα λα είλαη ζπγθξίζηκε, παξνπζηάδεηαη σο 

πνζνζηφ γηα λα εμαιεηθζεί ζε πξψηε θάζε ην θαηλφκελν ηεο πιεζπζκηαθήο αληζνθαηαλνκήο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο πάληα ζε επίπεδν λνκνχ. 

 

ε δεχηεξε θάζε φπσο πξνθχπηεη ζε επφκελεο ελφηεηεο, αθνινπζήζεθε δηαδηθαζία «ηππνπνίεζεο 

ησλ ηηκψλ» κε ηε βνήζεηα ηνπ κέζνπ θαη ηεο δηαθχκαλζεο, γηα αμηφπηζηα κεηά απφ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία απνηειέζκαηα (βι. Κεθάιαηα 5 θαη 6). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

 

4.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
 

 

4.1.1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

Ζ ηαμηλφκεζε είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπνπ ζπρλά ε ζεσξία ιείπεη θαη ην πξψην βήκα ζηελ έξεπλα 

είλαη ζπλήζσο λα αληρλεπζεί θάπνηα δνκή ζηα δεδνκέλα. Οη κέζνδνη ηαμηλφκεζεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελν αηψλα ζηε βηνινγία, φπνπ ε νκαδνπνίεζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζχκθσλα µε ην είδνο θαη ην γέλνο ηνπο απνηειεί ηε βάζε γηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα. 

Αλ θαη θάπνηα αξρηθή έξεπλα ζηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο έγηλε απφ βηνιφγνπο πνπ επηδίσθαλ λα 

ηαμηλνκήζνπλ θπηά, ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ απηψλ απνηεινχλ ηα επξέσο 

εξκελεχζηκα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

 

 

4.1.2. Η ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ 

 

Ζ ηαμηλφκεζε απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, ε νπνία κε αληηθεηκεληθά 

«κέηξα» θαιείηαη λα νκαδνπνηήζεη παξαηεξήζεηο φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ. ε αθξαίεο 

ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε θάζε παξαηήξεζε λα απνηειεί νκάδα πιήζνπο κίαο παξαηήξεζεο. Όπσο ζα 

δηεξεπλεζεί θαη παξαθάησ ε αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο, απνηειεί κέζνδν, γη’ απηφ θαη δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηελ έλλνηα ηεο ηαμηλφκεζεο (Κεβφξθ, 1991). Σν πξφβιεκα πνπ 

θαιείηαη λα επηιχζεη ε αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα λα είλαη, ππφ θάπνηα έλλνηα, 

φκνηεο κεηαμχ ηνπο. Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη απιή, αλ ηα αληηθείκελα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηα εληαία κεηξήζηκε πνζφηεηα, φπσο ην εηζφδεκα. Απηφ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί είλαη ε 

«ζπγθέληξσζε» εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ παξφκνην εηζφδεκα. Δίλαη αιήζεηα φηη ζα πξέπεη 

λα απνθαζίζεη ν εξεπλεηήο πσο νξηνζεηείηαη ε ιέμε «παξφκνην», αθνχ απηφ ζα είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηελ ηαμηλφκεζε. Σν πξφβιεκα είλαη δπζθνιφηεξν εάλ ε απφθαζε γηα ηελ 

επηινγή ηεο νκνηφηεηαο είλαη ππνθεηκεληθή ή βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ. Όηαλ γηα παξάδεηγκα ν ελ ιφγσ εξεπλεηήο πξνζπαζήζεη λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

νκνηφηεηα δχν ζρνιείσλ, ελδερνκέλσο λα ππάξρεη έλα ζχλνιν πηζαλψλ ζρεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

φπσο ην κέγεζνο, ε ηνπνζεζία, ε πνηθηιία εζληθνηήησλ θαη πάεη ιέγνληαο. 
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Σν εξψηεκα είλαη πψο κπνξεί λα γίλεη κία ζχλνςε ηεο πνηθηιίαο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο έηζη ψζηε 

λα ππάξρεη ζσζηή θξίζε γηα ηελ νκνηφηεηα. Ζ ηδηνκνξθία απηή θαζηζηά ηελ αλάιπζε θαηά 

ζπζηάδεο κηα πνιπκεηαβιεηή ηερληθή (Παπαδεκεηξίνπ Η., 1998). Πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλεί ηη 

πεξηιακβάλεηαη ζην λα βαζηζηεί ε απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηεο απφζηαζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία κεηαβιεηέο, επηβάιιεηαη σο πξνυπφζεζε λα ππάξρνπλ ζε πξψην ζηάδην δχν κεηαβιεηέο πνπ 

θάζε µία κεηξηέηαη ζε ζπλερή θιίκα. 
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4.2. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑ ΤΣΑΓΔ 
 

 

4.2.1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο είλαη κία κέζνδνο πνπ ζθνπφ έρεη λα θαηαηάμεη ζε νκάδεο ηηο 

ππάξρνπζεο παξαηεξήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζε θάπνηεο κεηαβιεηέο. 

Με άιια ιφγηα ε αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο εμεηάδεη πφζν φκνηεο (θαηά άιινπο ζηαηηζηηθνχο 

αλαιπηέο «νκνηνγελείο») είλαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο σο πξνο θάπνηνλ αξηζκφ κεηαβιεηψλ µε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο απφ παξαηεξήζεηο πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο (Παπαδεκεηξίνπ 

Η.,1998). 

. 

Μηα επηηπρεκέλε αλάιπζε ζα πξέπεη λα θαηαιήμεη ζε νκάδεο γηα ηηο νπνίεο νη παξαηεξήζεηο κέζα 

ζε θάζε νκάδα λα είλαη φζν γίλεηαη πην νκνηνγελείο (έλαο ραξαθηεξηζκφο πνπ αλαθέξνπλ σο 

απψηεξν ζηφρν θάζε εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, αθφκα θαη νη ζηαηηζηηθνί πνπ απνθεχγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα, αλ θαη εκκέζσο ζε απηφλ απεπζχλνληαη), αιιά παξαηεξήζεηο δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ λα δηαθέξνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν -ζπαληφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο αλνκνηνγελείο 

(Aldenderfer, M.S. And R.K. Blashfield,. 1984). 

 

Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κεζφδνπ απφ ηε δηαθξηηηθή αλάιπζε, είλαη πσο ζηε δηαθξηηηθή αλάιπζε 

ζπλήζσο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή θάπνηα νκαδνπνίεζε σο πξνο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, θαη ν εξεπλεηήο απνδεηά λα θηηάμεη θάπνηνλ θαλφλα πνπ ζα βνεζήζεη ηελ 

θαηάηαμε θαηλνχξγησλ παξαηεξήζεσλ. 

 

ε άιιεο επηζηεκνληθέο αλαθνξέο (Chatfield, C. And Collins, A.J., 1992), ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ 

φξνπ ζπζηάδεο ν φξνο δέζκεο. Με άιια ιφγηα ε αλάιπζε ζε ζπζηάδεο ή δέζκεο (ή νκάδεο) 

νξίδεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ «θαηά πφζν», κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, νη παξαηεξήζεηο 

είλαη φκνηεο κεηαμχ ηνπο, ζπληζηνχλ δειαδή νκνηνγελείο νκάδεο, ηφζν ψζηε λα ζεσξεζεί φηη 

θαζεκηά απφ απηέο απνηεινχλ κέινο κηαο θαη κνλαδηθήο θνηλήο ζπζηάδαο. 
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4.2.2. Η ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΑ ΤΣΑΓΔ Χ ΜΟΥΛΔΤΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ 

ΣΧΝ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ δηεπξπκέλνπ νξηζκνχ πνπ κφιηο δφζεθε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην επίθεληξν 

ην δηεξεπλνχκελν ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Σν ζχλνιν ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα «ηππνινγεζεί» έηζη ψζηε λα δψζεη 

κέζα απφ κηα νκαδνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ζηνλ ρψξν ,ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ηνπο. 

Όια απηά βέβαηα ζηηο 54 πεξηνρέο πνπ νξηνζεηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηεο εξγαζίαο 

θαη πνπ εκπεξηέρνπλ ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε κφλε εμαίξεζε ηελ 

πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο - απηνδηνίθεην. 

 

Μνινλφηη ηφζν ε αλάιπζε ζε ζπζηάδεο φζν θαη ε δηαθξηηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ππνθεηκέλσλ (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ειηθησκέλσλ, ελψ ζε άιιεο νκάδσλ 

αηφκσλ, νξγαληζκψλ, παξαηεξήζεσλ, θ.ι.π.) ζε νκνηνγελείο θαηεγνξίεο, ε δηαθξηηηθή αλάιπζε 

πξνυπνζέηεη ηε γλψζε εθ ησλ πξνηέξσλ ηεο έληαμεο ησλ παξαηεξήζεσλ ζε νκάδεο, κε βάζε ηελ 

νπνία είλαη δπλαηή ζηε ζπλέρεηα ε πξφβιεςε γηα ηελ ηαμηλφκεζε κηαο λέαο παξαηήξεζεο 

(Anderberg, M.R., 1973). 

 

Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ δηάθνξεο νκάδεο ειηθησκέλσλ πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο πεξηπηψζεηο ειηθησκέλσλ κε δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην εηζφδεκα, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν πγείαο, ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα, νη δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη άιια 

ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηνλ «ηαμηλνκηθφ θαλφλα» πνπ ζα 

πξνθχςεη ζα είλαη δπλαηή ε ηαμηλφκεζε ησλ ειηθησκέλσλ κε άγλσζηε κία ή θαη παξαπάλσ 

παξακέηξσλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηε δεδνκέλε νκάδα ή θαη ππννκάδα (Everitt, B.S., 1993). 

 

Αληηζέησο, ζηελ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο δεκηνπξγνχληαη νη νκάδεο (ζπζηάδεο), ζηηο νπνίεο 

εληάζζνληαη νη παξαηεξήζεηο θαη δελ είλαη γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ νχηε ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ 

νχηε θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζε δεδνκέλε νκάδα. Σν ηδηφκνξθν ηεο αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο θαζηζηά 

ηε κέζνδν εξγαιείν δηεξεπλεηηθφ, κε ηελ αλαδήηεζε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ππάξρνπλ ζηε 

δηάζεζε ηνπ εξεπλεηή θπζηθέο θαη ρξήζηκεο νκαδνπνηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη 

ππφλνηα φηη είλαη αλνκνηνγελή (Cooley, W.W. And P.R. Lohnes, 1971). 
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4.2.3. ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Δ ΤΣΑΓΔ 

 

Ζ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη φρη µφλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε νκαδνπνίεζεο 

παξαηεξήζεσλ (πνπ είλαη θαη ε ζπλήζεο πεξίπησζε) αιιά θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε νκαδνπνίεζεο 

κεηαβιεηψλ. Χο πξνο ηε δηαδηθαζία, ελψ γηα ηελ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο παξαηεξήζεσλ ρξεηάδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ µία πνζνηηθή κεηαβιεηή, ζηελ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο κεηαβιεηψλ ρξεηάδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (Giri N.G., 1996). ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νη κεηαβιεηέο θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

 

 Ζιηθία (πέληε ειηθηαθέο νκάδεο αλά πέληε έηε, κε ηελ ηειεπηαία απφ ηα 85 έηε θαη άλσ) 

 Δθπαίδεπζε (δέθα θιίκαθεο μεθηλψληαο απφ (10-Γηδαθηνξηθφ έσο 01-«Αγξάκκαηνο») 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (άγακνο, έγγακνο, δηαδεπγκέλνο, ζε δηάζηαζε, ρήξνο) 

 Δλαζρφιεζε (εξγαδφκελνο, ζπληαμηνχρνο, εηζνδεκαηίαο, νηθηαθά) 

 Μέζν δεισζέλ εηήζην εηζφδεκα ειηθησκέλσλ αλά πεξηνρή 

 Δηήζηα λνζνθνκεηαθή θίλεζε ειηθησκέλσλ αλά πεξηνρή 

 

Ζ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο κπνξεί λα γίλεη είηε µε ηελ ηερληθή ηεο ηεξαξρηθήο αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο, 

είηε µε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο Κ - κέζσλ (SPSS 1999α:308). Ζ δεχηεξε ζπληζηάηαη 

ζηελ πεξίπησζε κεγάινπ κεγέζνπο δείγκαηνο παξαηεξήζεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο αθνινπζεί κηα ζεηξά θάζεσλ - ζηαδίσλ, φπσο (SPSS 

1999a:ch.15): 

 

α) Τπνινγηζκφο ηεο κήηξαο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ κέηξνπ ησλ απνζηάζεσλ 

(ζπλήζσο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ επθιείδεησλ απνζηάζεσλ) ή ησλ νκνηνηήησλ, γηα 

φια ηα δπλαηά δεχγε ησλ παξαηεξήζεσλ χζηεξα απφ ηελ ηππνπνίεζή ηνπο (ζπλήζσο ζε ηηκέο z) - 

εθηφο θη αλ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ εθ ησλ πζηέξσλ, µε 

δεδνκέλν κέηξν απφζηαζεο. 

 

β) Καζνξηζκφο ηεο κεζφδνπ (θξηηεξίνπ) σο πξνο ηελ απφζηαζε µε βάζε ηελ νπνία ζα 

ζπλδπαζηνχλ παξαηεξήζεηο ή ζπζηάδεο (ε εγγχηεηα ή ην απφκαθξν ησλ παξαηεξήζεσλ θαη 

ζπζηάδσλ). 
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γ) Παξνπζίαζε ησλ ζπζηάδσλ θαηά ζηάδηα ζε δηάγξακκα θάζεησλ ζρεκαηηζκψλ θαη εξκελεία ησλ 

ελδείμεσλ. Να ζεκεησζεί φηη ζπρλά δελ ππάξρεη µία απιή εξκελεχζηκε ιχζε, αιιά πνιιέο, απηφ 

εμαξηψκελν απφ ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο ηνπ εξεπλεηή. Δπίζεο, φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

παξαηεξήζεσλ είλαη κεγάινο θαη δελ ελδηαθέξνπλ ηφζν ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο, είλαη 

δπλαηή ε απνηχπσζε ιχζεσλ γηα νξηζκέλν αξηζκφ ζπζηάδσλ ή θαη ε απνηχπσζε απνηειεζκάησλ 

αλά k ζηάδηα. Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ, ε ρξεζηκνπνίεζε 

δηαγξάκκαηνο θάζεησλ ζρεκαηηζκψλ κπνξεί λα µελ θαιχπηεη ην ρψξν γηα ηελ απνηχπσζε (φξηα 

ηεο ζειίδαο). ηελ πεξίπησζε απηή ε απνηχπσζε γίλεηαη ζε δηάγξακκα νξηδφληησλ ζρεκαηηζκψλ. 

 

δ) Παξνπζίαζε ζπλνπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ζε ζπζζσξεπηηθφ ζρέδην θαη εξκελεία 

ηνπο. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδπαζκέλσλ παξαηεξήζεσλ ή ζπζηάδσλ ζε 

θάζε ζηάδην, θαζψο θαη ηα ηεηξάγσλα ησλ επθιείδεησλ απνζηάζεσλ γηα θάζε δεχγνο 

παξαηεξήζεσλ (µε ην φλνκα ζπληειεζηήο), νη ηηκέο ησλ νπνίσλ δειψλνπλ ηελ νκνηφηεηα ή ηελ 

αλνκνηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ, δειαδή ην βαζκφ νκνηνγέλεηαο ησλ ζπζηάδσλ (κηθξέο ηηκέο 

ζπληειεζηψλ δειψλνπλ ηε ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ησλ ζπζηάδσλ, ελψ κεγάιεο ηηκέο δείρλνπλ φηη 

έρνπλ ζπλδπαζηεί ζρεδφλ αλφκνηεο παξαηεξήζεηο), αιιά θαη ρξεζηκεχνπλ σο νδεγνί πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζνχλ ζπζηάδεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη Π.ρ. 

ν εξεπλεηήο κπνξεί λα απνθαζίδεη λα δηαθφςεη ηε ζπζζψξεπζε φηαλ δηαπηζηψζεη φηη ε αχμεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ ζε δχν δηαδνρηθά ζηάδηα γίλεη κεγαιχηεξε απ' φ,ηη ήηαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

ε) Παξνπζίαζε ηεο ζεηξάο ησλ ζηαδίσλ ζρεκαηηζκνχ ησλ ζπζηάδσλ µε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δελδξνγξάκκαηνο. Σν δελδξφγξακκα εκθαλίδεη ηηο ζπλδπαζκέλεο ζπζηάδεο θαη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ ζε θάζε ζηάδην. Γελ απνηππψλεη ηηο πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο, αιιά επαλαθιηκαθψλεη 

απηέο ζην δηάζηεκα ησλ αξηζκψλ θαη ζπλεπψο εκθαλίδεη ην ιφγν ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ. Σν δελδξφγξακκα δείρλεη φρη µφλν πνηεο ζπζηάδεο ζπλδπάδνληαη, αιιά θαη 

ηελ απφζηαζε θαηά ηελ νπνία ζπλδπάδνληαη. 

 

ζη) Μνινλφηη ε ζχλζεζε ησλ ζπζηάδσλ κπνξεί λα είλαη επδηάθξηηε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ζε 

δηάγξακκα θάζεησλ ζρεκαηηζκψλ, ζπρλά είλαη ρξήζηκε ε παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ππφ κνξθή 

πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαηεξήζεσλ ζηηο ζπζηάδεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπζηάδσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα. Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε απιή ιχζε, µε ηε 

ζπκκεηνρή θαζεκηάο παξαηήξεζεο ζε έλα µφλν ζηάδην, µε πξνζδηνξηζκέλν αξρηθά ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζπκεηψλ ζπζηάδσλ, ή λα αθνξά ζε πξνζδηνξηζκέλν εχξνο ιχζεσλ, µε ηε ζπκκεηνρή θαζεκηάο 

παξαηήξεζεο ζε θάζε ζηάδην θαη ζην εχξνο ησλ δεδνκέλσλ ιχζεσλ. 
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δ) Ζ ηαμηλφκεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζε νκάδεο (ζπζηάδεο) είλαη ην ηειηθφ ζηάδην θαηά ην νπνίν 

θάζε παξαηήξεζε ηαμηλνκείηαη, µε βάζε ηηο δεδνκέλεο κεηαβιεηέο, ζε ζπγθεθξηκέλε ζπζηάδα. Ζ 

ηαμηλφκεζε ησλ παξαηεξήζεσλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε πξνζδηνξηζκέλν αξηζκφ ζπζηάδσλ (απιήο 

ιχζεο) είηε ζε ζπζηάδεο εχξνπο ιχζεσλ (Anderberg, M.R., 1973). 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα παξαπάλσ ζηάδηα απνηεινχλ γεληθέο γξακκέο θαηεχζπλζεο. ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ν θάζε εξεπλεηήο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο αλάινγα κε ηα δεδνκέλα αιιά 

θαη άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί θάπνηεο απφ απηέο, 

ελζσκαηψλεη ή ζπγρσλεχεη θάπνηεο, δίλνληαο άιινηε κεγαιχηεξε θαη άιινηε κηθξφηεξε βαξχηεηα. 

 

 

4.2.4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΠΟΙ / ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ ΤΣΑΓΔ 

 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη κεξηθέο θνξέο, ε αλάιπζε ζε ζπζηάδεο κπνξεί λα έρεη θαη άιινπο 

ζθνπνχο εθηφο απφ ηελ απιή νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (Anderberg M.R., 1973). Έηζη, κεηαμχ 

άιισλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα: 

 

i. Να απνθηεζεί θάπνηα γλψζε ζρεηηθά µε ηα ίδηα ηα δεδνκέλα, αλ γηα παξάδεηγκα 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο, πνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφλ ηνλ 

εθάζηνηε εξεπλεηή κνηάδνπλ λα έρνπλ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θ.ι.π. 

 

ii. Σε δηεξεχλεζε ζρέζεσλ ζηα δεδνκέλα, ζπλήζσο έρνληαο έλα ζεη δεδνκέλσλ σο εξγαιείν 

ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηήο απνθηά ηαπηφρξνλα κία πνιχ «αζαθή εηθφλα», γηα ην ηη πεξηέρνπλ, 

ηη είδνπο ζρέζεηο ππάξρνπλ θ.ι.π. 

 

iii. Σε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο / εγρεηξήκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε εξεπλεηηθή 

κειέηε. Δηδηθά ζηε ζχγρξνλε επνρή ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλεηαη είλαη 

ηεξάζηην, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη είλαη εμίζνπ 

ηεξάζηηα. Τπάξρνπλ επηθαιχςεηο, κεηαβιεηέο ρσξίο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θ.ιπ. Δπνκέλσο, 

νκαδνπνηψληαο ηα δεδνκέλα «απνθηάηαη» κία εηθφλα ζρεηηθά µε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη «κνηξαία» ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο επηθεληξψλεηαη κφλν 

ζε απηέο. 
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iv. Γεκηνπξγία θαη έιεγρν ππνζέζεσλ ζρεηηθά µε ηα δεδνκέλα. Πνιιέο θνξέο ν εξεπλεηήο 

ππνςηάδεηαη ηελ χπαξμε θάπνησλ νκάδσλ µε βάζε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ έρεη ζην 

κπαιφ ηνπ (π.ρ. εάλ ε έξεπλα έρεη σο «ππνθείκελα» θάπνηα είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ πνπ 

κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, επνκέλσο ν εξεπλεηήο ζέιεη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν «κπνξεί»λα 

ηα θαηαηάμεη ζηελ ίδηα νκάδα). 

 

v. Πξφβιεςε θαηλνχξησλ ηηκψλ. Έρνληαο δεκηνπξγήζεη νκάδεο απφ παξαηεξήζεηο ζε πνιιέο 

εθαξκνγέο, ν εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη λα θαηαηάμεη θαηλνχξγηεο παξαηεξήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ηα «ππνθείκελα» ηεο έξεπλαο είλαη νη πειάηεο κηαο ηξάπεδαο, φηαλ ε ίδηα ε 

ηξάπεδα έρεη θαηαηάμεη ηνπο πειάηεο ηεο ζε θαινχο, κέηξηνπο θαη θαθνχο, θαη ζέιεη λα 

θαηαηάζζεη θαηλνχξγηνπο πειάηεο ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο µε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

(ζε θάζε πεξίπησζε, δηφηη απηφ εμππεξεηεί ηελ ίδηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο «ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο» επηρείξεζεο). 

 

 

4.2.5. Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ 

ΤΣΑΓΔ 

 

Σν είδνο ηνπ θξηηεξίνπ ηαμηλφκεζεο, ζπλεπψο θαη ε νκαδνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ, εμαξηψληαη 

νπζηαζηηθά απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απηφ ππνρξεψλεη ηνλ εξεπλεηή λα 

επηιέμεη επηηπρψο ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ αμία ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ 

παξαηεξήζεσλ σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα πνπ ε αξρηθή 

επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ππννκάδσλ (Νηνιηφπνπινο Η., 2005). 

 

Δάλ, αληηζέησο, απνθιεηζηνχλ ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, είλαη πξνθαλέο φηη ηα απνηειέζκαηα ζα 

είλαη θησρά, αλ φρη παξαπιαλεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, εάλ θαλείο επηζπκεί λα ηαμηλνκήζεη ηνπο 

ειηθησκέλνπο ηεο Διιάδαο, θαη δελ ζπκπεξηιάβεη κεηαβιεηή φπσο ην εηζφδεκα, απηνκάησο 

απνθιείεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηππνιφγεζεο ηνπ πξνθίι απφ ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα ζηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ. Αθφκε, αγλνψληαο λα πεξηιάβεη κέηξα θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο ην επίπεδν πγείαο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζα δεκηνπξγήζεη ζπζηάδεο 

ζηεξηγκέλεο απνθιεηζηηθά ζε νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (εθφζνλ ε κειέηε έρεη ζηεξηρζεί 

απνθιεηζηηθά ζην εηζφδεκα), γεγνλφο επίζεο ςεπδνχο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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4.2.6. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΔΝΝΟΙΧΝ ΣΗ ΑΠΟΣΑΗ ΚΑΙ ΣΗ ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Γχν βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο, αιιά φρη µφλν, είλαη νη έλλνηεο ηεο 

απφζηαζεο θαη ηεο νκνηφηεηαο. Μπνξεί εχθνια λα δηαπηζησζεί φηη απηέο νη δχν έλλνηεο είλαη 

αληίζεηεο, παξαηεξήζεηο πνπ είλαη φκνηεο ζα έρνπλ κεγάιε νκνηφηεηα θαη κηθξή απφζηαζε. Οη 

έλλνηεο απηέο νπζηαζηηθά «πνζνηηθνπνηνχλ» απηφ πνπ ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ελλννχλ. Γειαδή 

παξαηεξήζεηο πνπ κνηάδνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο έρνπλ µε απιά ιφγηα ζρεηηθά φκνηεο ηηκέο, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ πνιχ κεγάιε ηηκή γηα ην κέηξν ηεο νκνηφηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πνιχ κηθξή 

απφζηαζε (Παπαδεκεηξίνπ Η., 1998). 

 

Γηα ηηο έλλνηεο απηέο ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπεχεη λα δψζεη ηελ απαξαίηεηε «αμία» 

κε πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθά θαη ζηαηηζηηθά κέηξα, ζηηο ακέζσο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

Οη έλλνηεο απηέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο, θαζψο επηηξέπνπλ λα κεηξεζεί πφζν κνηάδνπλ νη 

παξαηεξήζεηο κεηαμχ ηνπο θαη επνκέλσο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ίδηα νκάδα. θνπφο ηεο αλάιπζεο 

ζε ζπζηάδεο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο κέζα ζηηο νπνίεο νη παξαηεξήζεηο απέρνπλ ιίγν, ελψ 

παξαηεξήζεηο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο αξθεηά.  

 

Θα ήηαλ θαιφ λα επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

γηα ην πσο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα. Κάπνηεο απφ απηέο ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

ζε ad-hoc επηρεηξήκαηα, ελψ άιιεο ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία πηζαλνηήησλ. 

 

 

4.2.7. Η ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΣΑΗ Η ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΣΙΜΧΝ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ, 

θαζψο θαη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα νκνηφηεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζε ζπζηάδεο είλαη αλαγθαίνο, θη απηφ γηαηί ζηελ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο νη έλλνηεο 

ηνπ κέηξνπ ηεο απφζηαζεο θαη ηεο νκνηφηεηαο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο αθνχ νη παξαηεξήζεηο 

νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηελ πξνζεγγηζηκφηεηά ηνπο. Γεληθά ηα κέηξα φπσο ζα θαλεί απφ ηε «ξνή» 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, έρνπλ ρσξηζηεί κε θάπνηεο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο ησλ επηζηεκφλσλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ. Κάπνηεο πξνζεγγίζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο νκνηφηεηεο, αιιά 

θξίλεηαη ζθφπηκν πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζήο ηνπο, λα πεξηγξαθζνχλ απνζηάζεηο θαη 

νκνηφηεηεο εληαία. 
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Ζ επηινγή κεηαμχ ησλ κέηξσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην θξηηήξην εθείλν φπνπ νη δηαθνξέο ή νη 

νκνηφηεηεο ζηα δεδνκέλα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεδνκέλε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο. Έηζη εάλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα ηαμηλνκήζεη ηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ 

Διιάδα, δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία νη δηαθνξέο ζην χςνο ή ην βάξνο, φζν νη ζρέζεηο απηψλ κε άιια 

γλσξίζκαηα (εηζφδεκα, θ.ι.π.), αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ην χςνο γηα παξάδεηγκα επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ αλζξψπσλ ζε θάπνην κηθξφ βαζκφ, άξα θαη ην εηζφδεκα. 

 

Σα κέηξα απφζηαζεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Έηζη, γηα πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα κέηξα 

(Anderberg, 1973). 

 

Ζ «Δπθιείδεηα Απφζηαζε» απνηειεί ηελ πην απιή θαη ηελ πην γλσζηή απφζηαζε αλάκεζα ζε 

ζπλερή δεδνκέλα, Ζ «Δπθιείδεηα Απφζηαζε» εμαξηάηαη πνιχ απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο θαη 

επνκέλσο αιιάδνληαο ηελ θιίκαθα κπνξνχκε λα πάξνπκε νιφηεια δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο (SPSS 

1999β:ch.24). Δπίζεο κεηαβιεηέο κε κεγάιεο απφιπηεο ηηκέο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν βάξνο θαη 

ζρεδφλ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο. Ζ εξκελεία ηεο απφζηαζεο είλαη 

πνιχ εχθνιν λα απνδνζεί γεσκεηξηθά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε απφζηαζε αγλνεί ηηο ζηαηηζηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ παξαηεξήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε κεηαβιεηφηεηα θάζε κεηαβιεηήο. Γίλεηαη 

απφ ηε ζρέζε: 

 

 

 

Σν «ηεηξάγσλν ηεο επθιείδεηαο απφζηαζεο», ην ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν κέηξν απφζηαζεο, 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ην νπνίν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 

 

Σν ηεηξάγσλν ηεο επθιείδεηαο απφζηαζεο κεηνλεθηεί ζην φηη εμαξηάηαη απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 

ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπο, ε νπνία θαη επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ην 

κέηξν απφζηαζεο ζην βαζκφ φπνπ κεηαβιεηέο κεηξνχληαη ζε κεγάιεο κνλάδεο κέηξεζεο ζε 

αληίζεζε µε κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχληαη ζε κηθξέο κνλάδεο. Βέβαηα, µέζν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

κεηνλεθηήκαηνο είλαη ε έθθξαζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζε ηππηθέο κνλάδεο (µε αξηζκεηηθφ 

µέζν ην 0 θαη ηππηθή απφθιηζε ην 1). 
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Χζηφζν, ε ηαθηηθή απηή δελ είλαη πάληνηε θαη ε θαιχηεξε, θαζφζνλ ζηεξεί ηνλ εξεπλεηή απφ 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο κέηξεζεο ζηεξηγκέλεο ζηηο αξρηθέο ηηκέο (Sneath θαη 

Soka, 1973). 

Μέηξν απφζηαζεο επίζεο, βαζηζκέλν ζηηο απφιπηεο ηηκέο ησλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, είλαη ε «Απφζηαζε Manhattan» γλσζηή θαη σο «city - block», ε νπνία ηζνχηαη µε 

ην άζξνηζκα ησλ απφιπησλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

Ζ «Απφζηαζε Manhattan» κνηάδεη πνιχ κε ηελ «Δπθιείδεηα Απφζηαζε» κε ηε δηαθνξά φηη αληί γηα 

ηεηξαγσληθέο απνθιίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη νη απφιπηεο απνθιίζεηο. Δμαηηίαο ηεο νκνηφηεηαο απηήο, 

δίλεη ζπλήζσο ηα ίδηα απνηειέζκαηα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ outliers φπνπ επεηδή 

ηνπο δίλεη κηθξφ βάξνο (εμαηηίαο ηεο απφιπηεο ηηκήο) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην αλζεθηηθά 

απνηειέζκαηα. Ζ αδπλακία φκσο θαη ζε απηή ηελ «απφζηαζε», παξακέλεη ε ίδηα φπσο θαη πξηλ, 

ζην φηη δειαδή αγλνεί ηηο ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ. Γίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 

 

Οκνίσο, κέηξν απφζηαζεο είλαη ε «Απφζηαζε Chebycheλ», σο ε κέγηζηε απφιπηε δηαθνξά ησλ 

ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ «Απφζηαζε Chebycheλ», ζε αληίζεζε 

κε ηηο ππφινηπεο απνζηάζεηο, δε ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο απνθιίζεηο αιιά κφλν ηε κεγαιχηεξε εμ 

απηψλ. Παξ’ φια απηά ε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε είλαη ρξήζηκε φηαλ θαλείο ζέιεη λα εμεηάζεη δχν 

δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ην αλ δηαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ σο πξνο κία κεηαβιεηή. Δπεηδή 

αθξηβψο ε απφζηαζε απηή ρξεζηκνπνηεί κφλν ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε, εμαξηάηαη πνιχ απφ ηηο 

δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα ησλ κεηαβιεηψλ. Άξα αλ νη θιίκαθεο είλαη δηαθνξεηηθέο, νπζηαζηηθά ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαθνξά ζηε κεηαβιεηή κε ηε κεγαιχηεξε θιίκαθα. Όζν γηα  ζρέζε, απηή 

δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

 

 

Ζ απφζηαζε δχν παξαηεξήζεσλ, επίζεο, ζην κέηξν ηεο απφιπηεο δχλακεο, εθθξάδεηαη µε ηελ r 

ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ απφιπησλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ πςσκέλσλ ζηελ p δχλακε γηα θαζεκία 

κεηαβιεηή, θαηά ηε ζρέζε: 
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Μέηξν απφζηαζεο ή νκνηφηεηαο είλαη θαη ην απφιπην, θαηά Minkowski. Ζ «Απφζηαζε 

Minkowski» θαηά θάπνην ηξφπν γεληθεχεη ηελ «Δπθιείδεηα Απφζηαζε» θαη ηελ «Απφζηαζε 

Manhattan». Μηα παξαιιαγή ηεο, θαηά άιινπο αλαιπηέο κηα γελίθεπζή ηεο είλαη ε «Power 

Distance», ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιινπ είδνπο εθαξκνγέο πνπ μεθεχγνπλ απφ 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δηα απηφ θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζρεηηθή αλάιπζή ηεο. Χο 

ινηπφλ «Απφζηαζε Minkowski» νξίδεηαη ην κέηξν θαηά ην νπνίν ε απφζηαζε δχν παξαηεξήζεσλ 

είλαη ε p ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ απφιπησλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ πςσκέλσλ ζηελ p δχλακε γηα 

θάζε κία κεηαβιεηή, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 

 

Μέηξν απφζηαζεο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ην ζρεκαηηζκφ ζπζηάδσλ 

κεηαβιεηψλ, πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 

 

Σέινο, κέηξν αλνκνηφηεηαο είλαη ην ζπλεκίηνλν κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ ησλ κεηαβιεηψλ, ην 

νπνίν θπκαίλεηαη απφ -1 έσο +1 (µε ηηκή 0 λα δειψλεη ηελ νξζνγσληθφηεηα ησλ δηαλπζκάησλ). Σν 

κέηξν ηνπ ζπλεκίηνλνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 

 

Γηα πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, σο κέηξα αλνκνηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ηηκήο 

ρ2 θαηά ηελ νπνία νη πξνζδνθψκελεο ηηκέο (E(Υi)) ππνινγίδνληαη µε βάζε ηελ ππφζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ παξαηεξήζεσλ Υ θαη Τ, θαηά ηε ζρέζε: 
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θαη ν ζπληειεζηήο ζπλάθεηαο θ
2
, µε ηνλ νπνίν αθελφο ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

γηα ηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξαηεξνχκελσλ ζπρλνηήησλ επί ηνπ κέηξνπ αλνκνηφηεηαο θαη 

αθεηέξνπ θαζίζηαηαη θαλνληθή ε θαηαλνκή ηνπ κέηξνπ ρ
2
, θαηά ηε ζρέζε: 

 

 

 

Κιείλνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ κέηξσλ απφζηαζεο, είλαη δφθηκν λα επηζεκαλζεί ε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ λα νξίδεη ν εξεπλεηήο θαη κέηξα ζπζρέηηζεο. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δε ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο αιιά δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο (Sokal, R.R. 

And Michener, C.D., 1958). 

 

Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί πσο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο σο απφζηαζε δελ ηθαλνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο 

ηεο απφζηαζεο θαη ε έλλνηα ηεο ζπζρέηηζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ηεο νκνηφηεηαο. Γηα 

ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, αλ γηα παξάδεηγκα δχν παξαηεξήζεηο δηαθέξνπλ θαηά κία κνλάδα ζε θάζε 

κεηαβιεηή, ηφηε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη ίζε κε ηε κνλάδα. Παξ’ φια 

απηά, νη παξαηεξήζεηο δηαθέξνπλ ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο, άξα δελ είλαη φκνηεο. 

 

πλεπψο, ε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή, αλ θαη κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή, δηαθαίλεηαη 

φηη δελ απνηειεί παληνχ θαη πάληα ελδεδεηγκέλν κέηξν. Απφ ηελ άιιε δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί, 

κηαο θαη απνηειεί αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηαηηζηηθφ κέηξν θαη ε εξκελεία ηνπ είλαη αξθεηά απιή. 

 

 

4.2.8. ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΣΙΜΧΝ 

 

Αθφκε θη αλ ππνινγηζηνχλ ηα παξαπάλσ κέηξα, πξέπεη λα απνθαζηζηεί αλ νη κεηαβιεηέο 

ρξεηάδεηαη λα επαλαθιηκαθσζνχλ. Γηαηί, εάλ νη κεηαβιεηέο έρνπλ δηάθνξεο θιίκαθεο κέηξεζεο (θαη 

ζπλήζσο απηφ ζπκβαίλεη), θαη δελ ηππνπνηεζνχλ απ' αξρήο ή δελ επαλαθιηκαθσζνχλ, νπνηνδήπνηε 

κέηξν απφζηαζεο ζα αληαλαθιά πξσηαξρηθά ηε ζπκβνιή εθείλσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα έρνπλ 

κεηξεζεί µε κεγάιεο κνλάδεο κέηξεζεο (Everitt, B.S., 1993). Δμαηηίαο ηνπ ιφγνπ απηνχ, είλαη 

δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ, µε βάζε ηα κεηαζρεκαηηζκέλα (ηππνπνηεκέλα) δεδνκέλα, δηαθνξεηηθά 

κέηξα απφζηαζεο θαη νκνηφηεηαο, ηα νπνία θαη ζηαζκίδνπλ θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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Γηαθξίλνπκε δχν νκάδεο κεζφδσλ κεηαζρεκαηηζκνχ, απηή ηεο ηππνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ ηηκψλ 

πξηλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέηξσλ απφζηαζεο ή νκνηφηεηαο θαη απηήλ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέηξσλ απφζηαζεο ή νκνηφηεηαο-

(Morrison, D.F., 1976). . Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ηεο πξψηεο νκάδαο δελ ελδείθλπηαη γηα 

δηκεξείο κεηαβιεηέο. 

 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ γίλεηαη µε ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ 

κεζφδσλ, ε πην ζπλεζηζκέλε δε είλαη απηή ηεο κεηαηξνπήο ησλ αξρηθψλ κνλάδσλ ζε ηππηθνχο 

βαζκνχο Ε, µε αξηζκεηηθφ µέζν φξν ην 0 θαη ηππηθή απφθιηζε ην 1, θαηά ηε ζρέζε: 

 

 

 

(όπος είναι ο απιθμηηικόρ μέζορ όπορ ηων ηιμών ηων παπαηηπήζεων ηηρ ζςγκεκπιμένηρ 

μεηαβληηήρ και s η ηςπική απόκλιζή ηοςρ) 

 

παληφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη άιια κέηξα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αξρηθψλ ηηκψλ, φπσο: 

 

Σςποποίηζη Νο 1 

 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ ζε ηηκέο κνλαδηαίνπ κέηξνπ σο πξνο ην εχξνο 

δηαζπνξάο ζε ηηκέο απφ -1 έσο +1, θαηά ηε ζρέζε: 

 

 

 

(όπος r είναι ηο εύπορ διαζποπάρ ηων ηιμών ηων παπαηηπήζεων, με ηην επιζήμανζη όηι εάν 

ηο εύπορ είναι 0, όλερ οι ηιμέρ ηων παπαηηπήζεων παπαμένοςν αμεηάβληηερ) 

 

Σςποποίηζη Νο 2 

 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ σο πξνο ην δηάζηεκα (0,1), µε ηε δηαίξεζε θαζεκηάο 

ηηκήο δηα ηνπ εχξνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη αθαηξεζεί ε ειάρηζηε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ, 

θαηά ηε ζρέζε: 

 

 

 

(όπος r είναι ηο εύπορ διαζποπάρ ηων ηιμών ηων παπαηηπήζεων και Υmin η ελάσιζηη ηιμή 

παπαηήπηζηρ) 
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Σςποποίηζη Νο 3 

 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ ζε ηηκέο κνλαδηαίνπ κέηξνπ µε κέγηζηε ηηκή ηελ 

κνλάδα, θαηά ηε ζρέζε: 

 

 

(με ηην επιζήμανζη όηι όηαν  γίνεηαι 0 ηόηε  

 

 
 

Σςποποίηζη Νο 4 

 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ σο πξνο κνλαδηαία κέζε ηηκή, θαηά ηε ζρέζε 

 

 

 

(με ηην επιζήμανζη όηι όηαν , ηόηε 

 

 

 

Σςποποίηζη Νο 5 

 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ σο πξνο κνλαδηαία ηππηθή απφθιηζε, θαηά ηε ζρέζε 

 

 

 

(με ηην επιζήμανζη όηι όηαν s = 0 ηόηε οι ηιμέρ παπαμένοςν αμεηάβληηερ) 

 

Μεηαζσημαηιζμόρ μεηπήζεων 

 

Αθνξά ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

κέηξνπ απφζηαζεο (Παλάξεηνο, Η θαη Ξεθαιάθε Δ., 1993). 
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Ζ νκάδα απηή ησλ κέηξσλ είλαη: 

 

α) Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ απνζηάζεσλ ζε απφιπηεο ηηκέο. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πξφζεκν 

δειψλεη ηε δηεχζπλζε ηεο ζρέζεο, σζηφζν φκσο µφλν ην κέγεζνο ηεο ζρέζεο είλαη απηφ πνπ 

ελδηαθέξεη. 

 

β) Ο κεηαζρεκαηηζκφο µε ηελ αιιαγή ηνπ πξφζεκνπ κεηαζρεκαηίδεη ηηκέο νκνηφηεηαο ζε ηηκέο 

αλνκνηφηεηαο θαη αληηζηξφθσο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο δηάηαμεο ησλ ηηκψλ ησλ 

απνζηάζεσλ. 

 

γ) Ο κεηαζρεκαηηζκφο µε επαλαθιηκάθσζε ζην εχξνο 0-1, θαηά ην νπνίν ηππνπνηνχληαη νη 

απνζηάζεηο µε ηελ αθαίξεζε, θαηά πξψηνλ ηεο κηθξφηεξεο ηηκήο θαη µε ηε δηαίξεζε ζηε ζπλέρεηα 

δηα ηνπ εχξνπο. 
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4.2.9. ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΤΣΑΓΧΝ 

 

Όπσο ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ, 

ππάξρνπλ θαη πνιιέο κέζνδνη ζπλδπαζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ ζε ζπζηάδεο. Ζ ζπλεζέζηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ζρεκαηηζκνχ ζπζηάδσλ είλαη ε ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο θαηά 

ηελ νπνία ε ηαμηλφκεζε ζε ζπζηάδεο μεθηλά µε ηελ αλαδήηεζε δεχγνπο ησλ εγγχηεξα 

επξηζθφκελσλ παξαηεξήζεσλ (ή κεηαβιεηψλ), µε βάζε δεδνκέλε κνλάδα κέηξεζεο, θαη 

ζπλδπάδνληαο απηέο ζε µία ζπζηάδα (Everitt, B.S., 1993). Ζ δηαδηθαζία πξνρσξά δεκηνπξγψληαο 

δεχγε παξαηεξήζεσλ ή ζπζηάδσλ ή δεχγνο παξαηήξεζεο θαη ζπζηάδαο, κέρξηο φηνπ φια ηα 

δεδνκέλα εληαρζνχλ ζε θάπνηα ζπζηάδα. Ζ αλάιπζε ραξαθηεξίδεηαη ηεξαξρηθή επεηδή απφ ηε 

ζηηγκή ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν παξαηεξήζεσλ ή δχν ζπζηάδσλ, απηέο παξακέλνπλ σο έρνπλ κέρξη 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο. Με άιια ιφγηα, κηα ζπζηάδα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πεξηιακβάλεη ζπζηάδεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ δηαδνρηθά ζε ακέζσο 

πξνεγνχκελα ζηάδηα. 

 

Ζ ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο ρξεζηκνπνηεί µία απφ ηηο δχν αθφινπζεο ηερληθέο, ηε 

ζπζζσξεπηηθή ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο ή ηελ επηκεξηζηηθή ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε 

ζπζηάδεο. Καηά ηελ πξψηε, νη ζπζηάδεο ζρεκαηίδνληαη µε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζε 

φιν θαη κεγαιχηεξεο ζπζηάδεο, κέρξηο φηνπ φιεο νη παξαηεξήζεηο θαηαζηνχλ µέιε κηαο θαη µφλν 

ζπζηάδαο. Ζ επηκεξηζηηθή ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο μεθηλά µε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο 

νκαδνπνηεκέλεο ζε µία ζπζηάδα θαη επηκεξίδεη ζηε ζπλέρεηα απηέο ζε ηφζεο ζπζηάδεο φζεο θαη νη 

παξαηεξήζεηο. 

 

Καηά ηε ζπζσξεπηηθή ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο, ζην πξψην ζηάδην φιεο νη παξαηεξήζεηο 

ζεσξνχληαη μερσξηζηέο ζπζηάδεο, ηφζεο φζεο θαη νη παξαηεξήζεηο. ε δεχηεξν ζηάδην δχν απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ζπλδπάδνληαη ζε µία ζπζηάδα, ελψ ζε ηξίην ζηάδην είηε πξνζηίζεηαη κηα λέα 

παξαηήξεζε ζηελ ήδε ππάξρνπζα ζπζηάδα είηε δχν λέεο παξαηεξήζεηο ζπλδπάδνληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ζπζηάδα. ε θάζε ζηάδην είηε πξνζηίζεηαη µία λέα παξαηήξεζε ζε 

πξνεγνχκελεο ζπζηάδεο ή ζπλδπάδνληαη ήδε ππάξρνπζεο ζπζηάδεο. Απφ ηε ζηηγκή δε πνπ ζα 

ζρεκαηηζηεί κηα ζπζηάδα δελ κπνξεί απηή λα δηαζπαζηεί, αιιά µφλν λα ζπλδπαζηεί µε άιιεο 

πξνυπάξρνπζεο. Με άιια ιφγηα, ε ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο δελ επηηξέπεη θάπνηα 

παξαηήξεζε λα δηαρσξηζηεί απφ ζπζηάδα ζηελ νπνία ήδε έρεη εληαρζεί. 

 



ειίδα 59 απφ 179 

Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη (θξηηήξηα) πνπ θαζνξίδνπλ πνηεο παξαηεξήζεηο ή ζπζηάδεο πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ ζε θάζε ζηάδην, πνπ δηαθέξνπλ ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν εθηηκνχλ ηηο απνζηάζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπζηάδσλ ζηα δηαδνρηθά ζηάδηα. Δθφζνλ κάιηζηα ε ζπλέλσζε ζπζηάδσλ ζε θάζε 

ζηάδην εμαξηάηαη απφ ην κέηξν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο απφζηαζεο, δηαθνξεηηθά κέηξα απφζηαζεο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ζπζηάδσλ γηα ηελ ίδηα αλάιπζε. Όιεο νη κέζνδνη 

βαζίδνληαη ζε κήηξα είηε απνζηάζεσλ είηε νκνηνηήησλ κεηαμχ δεπγψλ παξαηεξήζεσλ. 

 

Ζ απινχζηεξε κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο ηνπ απινχ δεζκνχ γλσζηή θαη σο κέζνδνο ηνπ «εγγχηεξνπ 

γείηνλα». Καη' απηήλ, ζπλδπάδνληαη νη δχν πξψηεο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε 

απφζηαζε (ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα) κεηαμχ ηνπο. Τπνινγίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ε κηθξφηεξε 

απφζηαζε κεηαμχ κηαο παξαηήξεζεο ζηε λέα ζπζηάδα θαη κηαο άιιεο εμαηνκηθεπκέλεο 

παξαηήξεζεο, ελψ δηαηεξνχληαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ παξαηεξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ζπλδπαζηεί. 

ε θάζε ζηάδην ε απφζηαζε κεηαμχ δχν ζπζηάδσλ ζεσξείηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ εγγχηεξσλ 

ζεκείσλ ηνπο. 

 

Άιιε ζπλήζεο κέζνδνο ζρεκαηηζκνχ ζπζηάδσλ είλαη ε κέζνδνο πιήξνπο δεζκνχ ή αιιηψο κέζνδνο 

ηνπ «απψηεξνπ γείηνλα». Καη' απηήλ, ε απφζηαζε κεηαμχ δχν ζπζηάδσλ ππνινγίδεηαη σο απηή 

κεηαμχ ησλ απψηεξσλ ζεκείσλ ηνπο. 

 

Μέζνδνο, επίζεο, ζρεκαηηζκνχ ζπζηάδσλ είλαη ε κέζνδνο ηνπ κέζνπ δεζκνχ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, 

ζπρλά θαινχκελε θαη κέζνδνο µε ζηαζκηζκέλσλ δεπγψλ ησλ νκάδσλ µε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

αξηζκεηηθψλ κέζσλ. Ζ κέζνδνο απηή νξίδεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν ζπζηάδσλ σο ηε κέζε ηηκή 

ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ δεπγψλ ησλ παξαηεξήζεσλ, φπνπ έλα µέινο δεχγνπο πξνέξρεηαη 

απφ θαζεκηά απφ ηηο ζπζηάδεο. 
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4.3. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

4.3.1. ΓΔΝΙΚΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ & ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 

 

Δληφο ινηπφλ ηνπ ελίζρπζεο θαη ζθαηξηθήο παξάζεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ν εξεπλεηήο πξηλ 

επηιέμεη κέζνδν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα έρεη θαηά λνπ, θάπνηα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο θαηά ζπζηάδεο. ε νπνηαδήπνηε κέζνδν ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δπζηπρψο ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία ζηα νπνία ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ππνθεηκεληθά, µε απνηέιεζκα απφ ηα ίδηα δεδνκέλα λα εμαρζνχλ αθφκα θαη 

αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. 

 

Απφ ηελ άιιε κία γεληθή αιήζεηα είλαη φηη, φηαλ ζηα δεδνκέλα ππάξρνπλ πξαγκαηηθά «νκνηνγελείο 

νκάδεο», ηφηε νπνηαδήπνηε κέζνδνο ζα θαηαθέξεη λα ηηο αλαγλσξίζεη (Harris R.J., 1975). 

Δπνκέλσο, νη αληηθαηηθέο ιχζεηο είλαη µάιινλ κία έλδεημε φηη δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε δνκή ζηα 

δεδνκέλα µαο, δειαδή δελ ππάξρνπλ «νκνηνγελείο νκάδεο». ηα πιαίζηα ινηπφλ ηνπ παξαπάλσ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αληηκεηψπηζε αδπλακίεο πνπ ιφγσ 

έιιεηςεο ζρεηηθψλ εξεπλψλ, δεκηνχξγεζαλ εξσηήκαηα πνπ ζε πνιιά ζεκεία παξά ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβιήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νδήγεζαλ ζε ππνζέζεηο. Θέινληαο λα αλαδεηρζνχλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζζεθαλ, επηρεηξήζεθε θαη ε «νκαδνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ» έηζη 

ψζηε λα θαλεί φηη ηα εξσηήκαηα πνπ ζηε ζπλέρεηα απαληήζεθαλ πεξηζηξέθνληαη ζηα αθφινπζα 

ηέζζεξα εξσηήκαηα, πάληα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηππνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ ζε επίπεδν 

λνκψλ ηεο Διιάδνο, κηαο θαη άιιεο έξεπλεο ίζσο αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα ή πεξηζζφηεξα 

εξσηήκαηα. 

 

Σα εξσηήκαηα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ: 

α) Πνηεο κεηαβιεηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

β) Πνηα απφζηαζε / νκνηφηεηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γ) Πφζεο νκάδεο ζα πξέπεη λα νξηνζεηεζνχλ 

δ) Πνηα κέζνδν ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί 
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4.3.2. ΠΡΧΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑ:  

«ΠΟΙΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ» 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θάπνηνο ηππνπνηεκέλνο ηξφπνο γηα λα νδεγήζεη ζηελ επηινγή 

κεηαβιεηψλ πξηλ ηελ αλάιπζε. ηελ πξάμε ε επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ, αλ θαη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ αλάιπζε, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ηελ εκπεηξία 

ηνπ εξεπλεηή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ. Αλ, ινηπφλ, δελ ππάξρεη θάπνηα εκπεηξία ή θάπνηνο 

ζεσξεηηθφο ιφγνο γηα λα επηιέμνπκε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο γηα ηελ αλάιπζε, 

θαηαθεχγνπκε ζηε ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κεηαβιεηψλ. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

δηαιέμεη µφλν εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ πηζηεχνπκε γηα θάπνηνπο ιφγνπο φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ νκνηνγελείο νκάδεο. 

 

Αθνχ γίλεη δηεμνδηθά ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, κπνξεί εθ ησλ πζηέξσλ λα δεη θαλείο αλ θάπνηεο 

κεηαβιεηέο ηειηθά ήηαλ αδηάθνξεο µε ηελ έλλνηα φηη ε «ηηκή» ηνπο είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο νκάδεο 

πνπ δεκηνπξγήζακε θη επνκέλσο δελ έρνπλ θακία δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Αλ κάιηζηα πηζηεχνπκε 

φηη δελ ππάξρεη ιφγνο ε κεηαβιεηή απηή λα παξακείλεη ζηελ αλάιπζε, κπνξνχκε λα ηελ 

αθαηξέζνπκε θαη λα μαλανκαδνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα µε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Αλ ε 

κεηαβιεηή πνπ αθαηξέζακε πξαγκαηηθά ήηαλ άρξεζηε, ηφηε ηα απνηειέζκαηα δελ πξφθεηηαη λα 

αιιάμνπλ. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα έρεη λα θάλεη µε ηπρφλ κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ γηα κεξηθέο απνζηάζεηο νη δηαθνξέο ζηηο θιίκαθεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ, ηφηε ην ίδην ζα ζπκβαίλεη ζηελ φιε αλάιπζε. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά φκσο, ε ηππνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ, ψζηε λα έρνπλ ίδηα κεηαβιεηφηεηα, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε «απψιεηα» πιεξνθνξίαο, αθνχ νη δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθέο. 

 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνιπκεηαβιεηψλ ζπλερψλ δεδνκέλσλ, ε χπαξμε ζπζρεηίζεσλ ζρεηίδεηαη 

µε ην ζρήκα ησλ δεδνκέλσλ θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο κπνξεί λα αθνξνχλ απηφ 

αθξηβψο ην ραξαθηεξηζηηθφ. Γε ζα ήηαλ γηα παξάδεηγκα άμην πξνζνρήο εάλ νκάδεο, φπνπ θαζεκία 

µε πεξίπνπ ίδην δηάλπζκα κέζσλ αιιά δηαθνξεηηθφ πίλαθα δηαθπκάλζεσλ. Σα ππεξειιεηςνεηδή πνπ 

αληηζηνηρνχλ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη απηφ νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηηο 

ζπλδηαθπκάλζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθαλ κεηαζρεκαηηζκνί γηα ην «θαιφ» πάληα ηεο 

έξεπλαο, πνπ δελ αθπξψλνπλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν απηέο ηηο δηαθνξέο, δεκηνπξγψληαο 

ζπλζήθεο πιάλεο θαη ζηαηηζηηθνχ ςεχδνπο (Everitt B.S., 1993), φπσο ζα απνδεηρζεί ζε επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 
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4.3.3. ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΡΧΣΗΜΑ: 

«ΠΟΙΑ ΑΠΟΣΑΗ / ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ» 

 

Ζ επηινγή ηεο απφζηαζεο έρεη λα θάλεη µε ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αιιά θαη ηνλ ηχπν 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο (Anderberg, M.R. , 1973). Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ζην ζθνπφ ηεο αλάιπζεο (εδψ ε ηππνπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ 

δελ αθήλεη πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο γηα ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα) αιιά θαη θάπνηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά (ηα νπνία δφζεθαλ κε ην πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο). πλεπψο, ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο αλ θαη αξθεηά πνιχπινθν, απφ ηε 

θχζε ηνπ, έδεημε «απινχζηεξν», ράξε ζηελ δηάθξηζε θαη ζηε ζαθήλεηα ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ 

ηεο δηπισκαηηθήο αιιά θαη ζηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο. 

 

Ζ πνιππινθφηεηά ηνπ πάλησο ζε πνιχ γεληθέο γξακκέο απμάλεη, θαζψο ε αλάιπζε ζε ζπζηάδεο 

είλαη κία κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθψλ 

παθέησλ. πλεπψο, ζηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φπνπ επηβάιιεηαη θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο απφζηαζεο απηήο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηαηηζηηθφ παθέην. Γηα παξάδεηγκα, ε 

απφζηαζε ηνπ GOWER δελ πξνζθέξεηαη απηνχζηα απφ πνιιά παθέηα θαη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηίζεη θαηάιιεια ηα δεδνκέλα ηνπ, πξηλ πξνρσξήζεη. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία θάηη ηέηνην έγηλε πξσηίζησο κε ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ θχιισλ (ρξήζε MS EXCEL 2007 γηα 

ηελ εξγαζία), πνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξνεηνηκάδεη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηo ζηαηηζηηθφ 

παθέην (ρξήζε SPSS v.16 γηα ηελ εξγαζία). 

 

 

4.3.4. ΣΡΙΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑ:  

«ΠΟΔ ΟΜΑΓΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΟΡΙΟΘΔΣΗΘΟΤΝ» 

 

Ζ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο ζθνπφ έρεη λα θηηάμεη νκνηνγελείο νκάδεο. Σν πφζεο νκάδεο είλαη ην 

πξσηεχνλ εξψηεκα, κε εμίζνπ ζεκαληηθφ έλα δεπηεξεχνλ εξψηεκα, ην αλ απνηειεί κεγάιν ζθάικα 

ε επηινγή αξηζκνχ θαηά κία έζησ κνλάδα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν. Οπνηνζδήπνηε ινγηθφο αξηζκφο 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά ηφηε πξνθχπηεη θαη έλα ηξίην εξψηεκα, ην θαηά πφζν κία 

ιχζε µε πνιιέο κηθξέο νκάδεο ζα βνεζνχζε ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο (Kaufman, L. & 

Rousseeuw, Ρ. J., 1990). Κη φηαλ ε παξνχζα εξγαζία έρεη λα «θαηαλείκεη» κφλν 54 λνκνχο, ε 

επηινγή ησλ νκάδσλ κφλν εχθνιε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί, κηαο θαη ε κεηαθίλεζε λνκψλ απφ 

ηε κία νκάδα ζε κία άιιε ζα κπνξνχζε λα αιινηψζεη ηνλ ζθνπφ ηεο αλάιπζεο, κέζσ ηεο 

παξνπζίαο κηαο νκάδαο λνκψλ ηεο Διιάδνο, κε ιηγφηεξε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ 

ειηθησκέλσλ πνπ απνηειεί σο δεηνχκελν (κε θξηηήξην πάληα ηελ ίδηα ηε δηαθνξνπνίεζε). 
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Απνηειεί φκσο αληηθεηκεληθφ πξφβιεκα, ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ ζε θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο 

απαηηείηαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ λα είλαη γλσζηφο εθ ησλ πξνηέξσλ, φρη κφλν γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα αιιά θαη γηα παξφκνηεο έξεπλεο. ε απηφ ην ζεκείν θηλδπλεχνληαο λα θαηαληήζεη 

θνπξαζηηθφ γηα ηνλ αλαγλψζηε, ζα επαλαιεθζεί ην θαηλφκελν ηεο απνπζίαο ζρεηηθφ κε ην ζέκα 

εξεπλψλ. Δάλ ππήξρε παξφκνηα έξεπλα (ίζσο ππήξραλ θαη θέληξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

αξρηθέο ππνζέζεηο, σο θέληξα απνθάζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο), ν αθξηβήο αξηζκφο εθείλσλ 

ησλ νκάδσλ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο «νκνηνγελείο νκάδεο» ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο, ζα 

είρε θαη ρξνηά «επαιεζεπηηθή». Γπζηπρψο θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, έηζη λα δηεξεπλεζεί κε ηνλ 

πιένλ επηζπκεηφ (ηδεαηφ) ηξφπν ην πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ην νπνίν απνηειεί ην ζέκα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 

Ζ επηζηήκε ηεο ηαηηζηηθήο αλαδεηά κέζα απφ κηα «λέα» έξεπλα (λέα σο πξνο ην αληηθείκελν) 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζε επφκελε έξεπλα ίζσο απνηειέζνπλ λέα δεδνκέλα (σο πξνο ηελ επηινγή 

θεθηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηελ επηινγή κεζφδσλ, αξηζκνχ νκάδσλ θ.ι.π.), έηζη ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη φηαλ νη ζπλζήθεο ην ππνβνεζνχλ ν αξηζκφο ησλ «νκνηνγελψλ νκάδσλ» εθ ησλ 

πξνηέξσλ, φπσο θαη εθ ησλ πζηέξσλ (αθφκα θαη κε δηαδηθαζίεο απηφ-επαιήζεπζεο θαη 

επαλειέγρνπ) φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο κελ θαη ηηο δε κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα 

εξγαζία. Όκσο ζε θάζε πεξίπησζε, ζα ήηαλ παξάιεςε εάλ θαλείο δελ επηζεκάλεη φηη ν ηξφπνο 

πξνζδηνξηζκνχ (ή κε άιια ιφγηα εθηίκεζεο) εμαξηάηαη πάλσ απφ φια θαη απφ ηε κνξθή ησλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία ν εξεπλεηήο θάζε θνξά έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ, πξνο αλάιπζε-(Breiman, L., 

Friedman J., Olshen R. And Stone C., 1984). 

 

ε επφκελν κέξνο, αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα ε αλάγθε ζπιινγήο εμεηδηθεπκέλσλ δεδνκέλσλ κε ηε 

κνξθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα έπξεπε λα ελζσκαηψζεη παξάγνληεο / 

αηηηάζεηο πνπ νπδέπνηε έρνπλ αληιεζεί απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ Διιάδα. 

 

 

4.3.5. ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑ: 

«ΠΟΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΘΑ ΗΣΑΝ ΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ» 

 

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα έρεη λα θάλεη µε ηελ επηινγή αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο πνπ ππάξρνπλ σο 

δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηεο ηαηηζηηθήο επηζηήκεο. Γεληθά, νη κέζνδνη εμαξηψληαη απφ ην πιήζνο ησλ 

δεδνκέλσλ (εδψ ππάξρνπλ 54 λνκνί), ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ηαμηλνκήζνπλ ζε νκάδεο ηηο παξαηεξήζεηο, ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα, ηα «θέληξα» φπνπ 

ππάξρνπλ (απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο φηαλ θαη ζε πνην βάζνο ππάξρνπλ), ηελ ηδηνκνξθία ησλ 

δεδνκέλσλ αιιά θαη άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο θαηά πεξίπησζε. 
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Έρνληαο φια ηα παξαπάλσ σο νδεγφ θαη κε πξνζπάζεηα λα ζπλεθηηκεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε επηινγήο, ζην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη κφλν νη ηξεηο (3) βαζηθφηεξεο 

θαη πην δηαδεδνκέλεο πξνζεγγίζεηο: 

 

1) Ηεξαξρηθέο κέζνδνη: Ξεθηλψληαο µε θάζε παξαηήξεζε λα είλαη απφ κφλε ηεο κία νκάδα. ε 

θάζε βήκα ελψλνληαη δχν παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ πην κηθξή απφζηαζε. Αλ δχν 

παξαηεξήζεηο έρνπλ ελσζεί ζε πξνεγνχκελν βήκα, ελψλεηαη κηα πξνυπάξρνπζα νκάδα µε 

κηα παξαηήξεζε κέρξη λα θηηαρηεί κηα νκάδα. Κνηηψληαο ηα απνηειέζκαηα ζα κπνξεί 

θαλείο αθνινπζψληαο ηέηνηεο κεζφδνπο, λα θαηαιήμεη ζην πνηεο θαη πφζεο ηειηθά νκάδεο 

πξνθχπηνπλ. 

 

2) K-Means: Ο αξηζκφο ησλ νκάδσλ είλαη γλσζηφο απφ πξηλ. Με έλαλ επαλαιεπηηθφ 

αιγφξηζκν νη κνηξάδνληαη νη παξαηεξήζεηο ζηηο νκάδεο αλάινγα µε ην πνηα νκάδα είλαη πην 

θνληά ζηελ παξαηήξεζε. 

 

3) Λνηπέο ηαηηζηηθέο Μέζνδνη: Καη νη δχν (2) παξαπάλσ κέζνδνη ζηεξίδνληαη θαζαξά ζε 

αιγνξηζκηθέο ιχζεηο θαη δελ πξνυπνζέηνπλ θάπνην κνληέιν. Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη 

ζηαηηζηηθέο φπνπ μεθηλψληαο απφ θάπνηεο ππνζέζεηο θαηαηάζζνληαη νη παξαηεξήζεηο. 

Γπζηπρψο απηέο νη κέζνδνη έρνπλ αξθεηά ππνινγηζηηθά (αιγνξηζκηθνχ ηχπνπ) πξνβιήκαηα 

θαη γη' απηφ ην ιφγν, αθφκα θαη ζήκεξα δελ πξνζθέξνληαη απφ φια ηα ζηαηηζηηθά παθέηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε. 

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε εμάπισζε θαη ε επξεία ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζε ζέκαηα αλάιπζεο 

ζε ζπζηάδεο, ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ επξεία δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ (π.ρ. έλα super market 

θαηαγξάθεη θαζεκεξηλά ζε δπαδηθή κνξθή φιεο ηηο αγνξέο πνπ έγηλαλ), έρεη νδεγήζεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε κηα θαηλνχξηα ζεψξεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αλάιπζεο πνπ θπξίσο βαζίδεηαη ζην πσο 

ζα αλαιπζνχλ θαη ζα νκαδνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα ηεξάζηησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα λα δίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξν βάξνο ζηνλ ππνινγηζηηθφ θφξην ησλ κεζφδσλ θαη λα 

εξεπλψληαη κέζνδνη, γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα δηαρεηξηζηεί κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. 

 

Σν ηίκεκα πνπ ζπλήζσο πιεξψλνπλ νη εξεπλεηέο είλαη ε κηθξφηεξε αθξίβεηα θαη νξζφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ (Gnanadesikan R., 1977). Δίλαη φκσο γεγνλφο, φηη ην «παιηφ» επηρείξεκα 

απαίηεζεο πνιχ ρξφλνπ θαη ηζρπξήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο απφ ηα ζηαηηζηηθά παθέηα, δελ ηζρχεη ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη ηεο εμέιημεο ηζρπξψλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 
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Έηζη αθφκα θαη αλ απαληάηαη σο θξηηήξην ησλ φπνησλ απνθάζεσλ ζε βηβιία, πνπ ζπγγξάθεθαλ 

πξηλ ην 1990, ζε απηά ηα βηβιία κπνξεί θαλείο λα θξαηήζεη ηα εδάθηα πνπ αθνξνχλ κφλν ηε 

ζηαηηζηηθή, θαη φρη ηε ζηαηηζηηθή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πιεξνθνξηθή επηζηήκε, έηζη ψζηε λα 

πξνρσξήζεη ζε απνθάζεηο φπνπ ε θαζπζηέξεζε άληιεζεο απνηειεζκάησλ δελ απνηειεί ζε θακία 

πεξίπησζε θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κεζφδνπ (άιισζηε ζήκεξα ε 

επεμεξγαζία δελ μεπεξλά νχηε ηα 60 δεπηεξφιεπηα, θαη φηαλ ηα δεδνκέλα είλαη ηεξάζηηα ίζσο 

κεξηθά ιεπηά). 
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4.4. Ζ ΜΔΘΟΓΟ K-MEANS 

 

 

4.4.1. Η ΜΔΘΟΓΟ K-MEANS - ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ο αιγφξηζκνο K-MEANS αλήθεη ζε κία κεγάιε θαηεγνξία αιγνξίζκσλ νκαδνπνίεζεο πνπ είλαη 

γλσζηνί σο αιγφξηζκνη δηακέξηζεο (PARTITIONING ALGORITHMS). Οπζηαζηηθά νη αιγφξηζκνη 

είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα δηακεξίδνπλ ην πνιπεπίπεδν πνπ δεκηνπξγνχλ ηα δεδνκέλα ζε 

πεξηνρέο θαη λα αληηζηνηρεί κία πεξηνρή ζε θάζε νκάδα. 

 

Ζ κέζνδνο ζεσξεί πσο ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ είλαη γλσζηφο εθ ησλ πξνηέξσλ-

(Meulman J.J., W.J. Heiser 2001). Απηφ απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκφ ηεο κεζφδνπ, θαζψο είηε πξέπεη 

λα πινπνηεζεί ν αιγφξηζκνο µε δηαθνξεηηθέο επηινγέο σο πξνο ην πιήζνο ησλ νκάδσλ είηε πξέπεη 

µε θάπνηνλ άιιν ηξφπν ν εξεπλεηήο λα έρεη θαηαιήμεη ζηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ. 

 

Ζ κέζνδνο δνπιεχεη επαλαιεπηηθά. Υξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ ηεο νκάδαο (CENTROID) 

θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηάζζεη ηηο παξαηεξήζεηο αλάινγα µε ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηα θέληξα 

φισλ ησλ νκάδσλ. Σν θέληξν ηεο νκάδαο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηε κέζε ηηκή γηα θάζε 

κεηαβιεηή φισλ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νκάδαο, δειαδή αληηζηνηρεί ζην δηάλπζκα ησλ κέζσλ. 

 

ηε ζπλέρεηα γηα θάζε παξαηήξεζε ππνινγίδεηαη ε επθιείδεηα απφζηαζή ηεο απφ ηα θέληξα ησλ 

νκάδσλ πνπ ππάξρνπλ θαη αθνινπζεί ε θαηάηαμε θάζε παξαηήξεζεο ζηελ νκάδα πνπ είλαη πην 

θνληά (γηα ηελ αθξίβεηα ζηελ νκάδα µε θέληξν πην θνληά ζηελ παξαηήξεζε). Αθνχ επηηεπρζεί ε 

θαηάηαμε φισλ ησλ παξαηεξήζεσλ, ηφηε ππνινγίδνληαη εθ λένπ ηα θέληξα, απιψο σο ηα 

δηαλχζκαηα ησλ κέζσλ γηα ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θάζε νκάδα. Ζ δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε δχν δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο. 

 

πλήζσο ε απφζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαηάμεη ηηο παξαηεξήζεηο είλαη ε επθιείδεηα. 

Αλ πάιη ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα άιιε απφζηαζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

εηδηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηα δεδνκέλα, πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. 
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4.4.2. Η ΜΔΘΟΓΟ K-MEANS - ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ, δηαθαίλεηαη φηη απηφο 

δνπιεχεη ηθαλνπνηεηηθά γηα κεγάια ζεη δεδνκέλσλ, επεηδή ζε απηή ηελ πεξίπησζε δνπιεχεη πνιχ 

πην γξήγνξα απφ ηελ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε κέζνδνο κεξηθέο 

θνξέο θαιείηαη θαη γξήγνξε νκαδνπνίεζε (Meulman, J.J., W.J. Heiser And All, 2001) (QUICK 

CLUSTERING). 

 

Με ηε κνξθή βεκάησλ, γηα αθφκε πην δνκεκέλε αλάιπζε (κε ηε κνξθή πξνζηαθηηθψλ) εζηηάδεη 

ζηα αθφινπζα ηέζζεξα: 

 

► Βήκα 1: Βξεο ηα αξρηθά θέληξα. 

 

► Βήκα 2: Καηάηαμε θάζε παξαηήξεζε ζηελ νκάδα ηεο νπνίαο ην θέληξν έρεη ηε κηθξφηεξε 

απφζηαζε απφ ηελ παξαηήξεζε. 

 

► Βήκα 3: Απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είλαη κέζα ζηελ νκάδα ππνιφγηζε ηα λέα θέληξα. 

 

► Βήκα 4: Αλ ηα λέα θέληξα δε δηαθέξνπλ απφ ηα παιηά ζηακάηα ζε απηφ ην ζεκείν, αιιηψο 

πήγαηλε ζην Βήκα 2. 

 

ηελ νπζία ζηα πιαίζηα «ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ», απφ φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαηαγεί ήδε, ππνινγίδνληαη ηα λέα θέληξα ησλ νκάδσλ, ηα δηαλχζκαηα ησλ κέζσλ. Έηζη, ζηελ 

πξάμε ηα θέληξα «κεηαηνπίδνληαη». Με βάζε απηά ηα λέα θέληξα «μεθηλάεη» απφ ηελ αξρή 

θαηαηάζζνληαο πάιη παξαηεξήζεηο θαη πάεη ιέγνληαο. 

 

Σα αξρηθά θέληξα κπνξνχλ είηε λα νξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε είηε ππνινγίδνληαη κε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν. Γηα παξάδεηγκα, ν αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηεί εηδηθά ν αιγφξηζκνο 

SPSS είλαη ν εμήο θαη αθνξά κηα επαλάιεςε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αιγνξίζκνπ: 

 

Αξρηθά, δηάιεμε ηηο πξψηεο k παξαηεξήζεηο σο ηα αξρηθά θέληξα. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε 

παξαηήξεζε θάλε ην αθφινπζν: 

 

Ζ παξαηήξεζε αληηθαζηζηά έλα απφ ηα ήδε ππάξρνληα θέληξα, αλ: 
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Πξψηε πξνυπφζεζε: 

ε κηθξφηεξε απφ ηηο απνζηάζεηο ηεο απφ ηα θέληξα πνπ ήδε ππάξρνπλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

απφζηαζε ησλ δχν πην θνληηλψλ ήδε ππαξρφλησλ θέληξσλ. Γειαδή έζησ cj φπνπ j = 1, ... , k, ηα 

ππάξρνληα θέξδε θαη d(x,y) ε απφζηαζε αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο x θαη y. 

 

► Σφηε ππνινγίδνπκε γηα ηελ i > k παξαηήξεζε ηηο απνζηάζεηο dj = d (xi, cj), 

φπνπ j = 1, ... k. 

 

► Οκνίσο ππνινγίδνπκε ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θέληξσλ, δειαδή ηα dij = d( ci, cj), 

φπνπ i = 1, … k θαη j = 1, ... , k, θαη ηαπηφρξνλα i  j. 

 

► ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε αλ min(dj) > min(dij). 

 

► Αλ ηζρχεη, ηφηε ην θέληξν πνπ είλαη θνληχηεξα ζηελ παξαηήξεζε απηή αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

παξαηήξεζε. 

 

Γεχηεξε πξνυπφζεζε: 

ε παξαηήξεζε αληηθαζηζηά ην θέληξν cj, j = 1, ... , k, αλ min(dj)>min(dij), αλ δειαδή ε απφζηαζε 

ηεο παξαηήξεζεο απφ ην θέληξν απηφ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κηθξφηεξε απφζηαζε αλάκεζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν θέληξν θαη ηα ππφινηπα. Απηφο ν θαλφλαο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ 

πξνεγνχκελν. 

 

Έηζη, ηα θέληξα πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ εμαληιεζνχλ νη παξαηεξήζεηο, απνηεινχλ ηα αξρηθά θέληξα 

γηα λα μεθηλήζεη ν αιγφξηζκνο. 

 

Σα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ (βήκα 4) κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε, θαζψο γηα κεγάια ζεη 

δεδνκέλσλ κε πνιχπινθε δνκή ν αιγφξηζκνο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πνιχ, αλ ην θξηηήξην 

ηεξκαηηζκνχ είλαη απζηεξφ. 
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4.4.3. ΟΙ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ K-MEANS 

 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη πηπρέο ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ζπληζηνχλ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρεηηθά κε 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο. Καηαξράο ν αιγφξηζκνο είλαη ηδηαίηεξα γξήγνξνο θαη ζηελ πξάμε 

«ζηακαηάεη» ζπλήζσο κεηά απφ ζρεηηθά ιίγεο επαλαιήςεηο. Απηφ ηνλ θάλεη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ ζεη δεδνκέλσλ (Meulman, J.J., W.J. Heiser And All, 2001). Δπίζεο, δε 

ρξεηάδεηαη λα θξαηά ζηε κλήκε πνιιά ζηνηρεία θαη επνκέλσο δε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξα κεγάιε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ. 

 

Ο αιγφξηζκνο νπζηαζηηθά ειαρηζηνπνηεί ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγσληθψλ απνζηάζεσλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ απφ ηα θέληξα ησλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ. πλήζσο ε ιχζε πεξηέρεη νκάδεο κε 

πεξίπνπ φκνην αξηζκφ παξαηεξήζεσλ. 

 

Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη φηη εμαξηάηαη απφ ηηο αξρηθέο ηηκέο νη νπνίεο, αλ δελ 

βξεζνχλ κε θαιφ ηξφπν, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε νιφηεια δηαθνξεηηθή νκαδνπνίεζε. Γηα λα 

μεπεξαζηεί απηφ, κηα ιχζε είλαη λα ηξέρνπκε ηνλ αιγφξηζκν κε δηάθνξεο αξρηθέο ηηκέο, ψζηε λα 

είκαζηε ζίγνπξνη πσο δελ παγηδεχηεθε ζε θάπνηα κε βέιηηζηε ιχζε. 

 

Έλα άιιν πξφβιεκα έρεη λα θάλεη µε ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ. Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί, 

κία ηαθηηθή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε νκαδνπνίεζε µε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά αξηζκφ νκάδσλ θαη 

ζην ηέινο ηελ επηινγή ηεο νκάδαο πνπ είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν βέιηηζηε. ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο ζα αλαπηπρζνχλ πξαθηηθέο επίιπζεο ησλ αδπλακηψλ ηνπ αιγνξίζκνπ, θάηη πνπ ζηελ 

έξεπλα απνηειεί ην αληίδνην ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

 

 

4.4.4. ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΠΙΛΤΗ ΣΧΝ ΑΓΤΝΑΜΙΧΝ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ Κ-MEANS 

 

Βάζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο κεζφδνπ (Meulman, J.J., W.J. 

Heiser And All, 2001), κεξηθέο ρξήζηκεο ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη αθφινπζεο: 

 

i. Ζ επηινγή ησλ αξρηθψλ θέληξσλ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε απηά λα είλαη φζν γίλεηαη πην 

καθξηά κεηαμχ ηνπο. Απηφ νπζηαζηηθά πξνζπαζεί λα θάλεη ν αιγφξηζκνο γηα ηελ επηινγή 

αξρηθψλ θέληξσλ πνπ πεξηγξάθζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα. 
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ii. Έλαο ηξφπνο γηα ηελ απνθπγή πινπνίεζεο κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ νκαδνπνηήζεσλ 

είλαη ε κειέηε ηεο ιχζεο πνπ νξίδεηαη σο αξρηθή, επηρεηξψληαο ηελ έλσζε ή ηε δηάιπζε 

νκάδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηε κέζε απφζηαζε ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ην 

θέληξν ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν εξεπλεηήο αληηιεθζεί κία νκάδα µε 

κεξηθέο παξαηεξήζεηο πην απνκαθξπζκέλεο, ζα ήηαλ θαιή ηδέα λα επαλαιεθζεί ν 

αιγφξηζκνο, απμάλνληαο θαηά κία κνλάδα έλα ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ. 

 

iii. Δίλαη µάιινλ ζπάλην ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο µε κία µφλν επηινγή αξηζκνχ νκάδσλ. 

Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ ζπάλην αιιά φρη ζηαηηζηηθά αδχλαην. πλεπψο, γίλεηαη επηηαθηηθή ε 

δνθηκαζία δηάθνξσλ επηινγψλ, θαη ε ρξεζηκνπνίεζε αθφκα θαη απηήο ηεο δηαίζζεζεο ηνπ 

εξεπλεηή, έηζη ψζηε λα ζπκβεί ην δεηνχκελν, πνπ δελ είλαη άιιν παξά ε επίηεπμε ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο νκαδνπνίεζεο, θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ειηθησκέλσλ ίζσο γίλεηαη 

δπζθνιφηεξν, κηαο θαη ην πξνθίι ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηνρψλ πνπ δηακέλνπλ, πνπ θη απηά κε κεγάιν θφπν, ζα κπνξνχζε έζησ θαη ζηνηρεησδψο 

λα ηα νκαδνπνηήζεη. 
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4.4.5. ΣΔΛΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ K-MEANS 

 

Σειεηψλνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί θαη ην εμήο 

ζεκείν, πσο ε δπλακηθή ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη φηη µε ηηο πξψηεο ιίγεο επαλαιήςεηο πιεζηάδεη πνιχ 

θνληά ζηελ ηειηθή ιχζε θαη ζηηο ππφινηπεο επαλαιήςεηο νη φπνηεο δηαθνξέο νθείινληαη ζε 

κεηαθίλεζε θάπνησλ ιίγσλ παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη νπζηαζηηθά αλάκεζα ζε δχν νκάδεο. 

Άξα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ είλαη απαξαίηεηνο έλαο κεγάινο αξηζκφο επαλαιήςεσλ, θαζψο ε 

βαζηθή δνκή ζα ζρεκαηηζηεί πνιχ γξήγνξα. 

 

Δπίζεο, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζπλήζσο ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ 

επθιείδεηα απφζηαζε, αιιά δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε είδνπο απφζηαζε (Meulman, J.J., W.J. 

Heiser And All, 2001). Γηα µε ζπλερή δεδνκέλα ππάξρεη ην πξφβιεκα φηη δελ είλαη δπλαηφ λα 

νξίζνπκε ην µέζν ηεο νκάδαο, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ζθφπηκε ε ρξήζε αληίζηνηρσλ 

κέηξσλ. Με ην µέζν ηεο νκάδαο απιψο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αληηπξνζσπεπηηθφ 

κέηξν γηα ηελ νκάδα. Έηζη, γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ζε θαηεγνξηθά δεδνκέλα µε θαηάηαμε 

(ORDINAL DATA) κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηάλπζκα ησλ δηακέζσλ (MEDOID) ή γηα 

νλνκαζηηθά δεδνκέλα ηελ θνξπθή, δειαδή ηελ ηηκή µε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Φπζηθά, απηέο νη 

επηινγέο είλαη θαηά πνιχ θαηψηεξεο ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, αιιά µαο πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ αιγνξίζκνπ ζε θάζε κνξθήο δεδνκέλα. ηελ πεξίπησζε κηθηνχ ηχπνπ 

δεδνκέλσλ ην θέληξν θάζε νκάδαο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηηο θνξπθέο ησλ θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηνπο κέζνπο ησλ ζπλερψλ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιέγεη απφ ηηο ζρεηηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ε επηινγή επηθεληξψλεηαη ζηα αθφινπζα: 

 

I) ηελ ειηθηαθή κνλάδα ησλ 60-65, θαη ζηηο επφκελεο θαηά 5 έηε ειηθηαθέο νκάδεο κέρξη θαη ηα 85. 

Οη «ππεξήιηθεο» φπσο απνθαινχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα νη ειηθησκέλνη απφ ηα 85 θαη άλσ, ζα 

κπνξεί λα απνηεινχλ απηνηειή νκάδα δηφηη παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξά πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο «ρξνληθά» νκάδεο (Πίλαθαο Π.01). 
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II) ηελ «θακία εθπαίδεπζε / θαλέλαο ηίηινο ζπνπδψλ» («αγξάκκαηνο» θιίκαθαο 1 ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο / κφξθσζεο ησλ ειηθησκέλσλ), πνπ απφ ηε θχζε απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο «επηκφξθσζεο». Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ππφινηπεο θιίκαθεο 2 ... 10 έρνπλ ιηγφηεξε ζεκαζία ζηελ έξεπλα (Πίλαθαο Π.03, Π.04). Ίζσο ζα 

κπνξνχζε λα επηρεηξεζεί κία επηπιένλ νκαδνπνίεζε ζηα δεδνκέλα (παξαηεξήζεηο) ζε νκάδεο πνπ 

είλαη θνληά ζε θιηκάθην εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί σο θνηλή νκάδα 

νη ειηθησκέλνη ηεο «εθπαηδεπηηθήο» θιίκαθαο 9 (θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ) θαη νη 

ειηθησκέλνη ηεο «εθπαηδεπηηθήο» θιίκαθαο 10 (θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ), κε ηνλ 

γεληθφ ηίηιν «ειηθησκέλνη κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γεληθψο». 

 

Κάηη ηέηνην εγθαηαιείθζεθε δηφηη νη Έιιελεο δηαρξνληθά επηδηψθνπλ κεγαιχηεξε κφξθσζε, νπφηε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ίζσο ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ γηα παξφκνηεο έξεπλεο, 

φπνπ νη κεηαπηπρηαθνί θαη νη δηδαθηνξηθνί ηίηινη ζα είλαη πεξηζζφηεξνη θαη ζα θαηαιακβάλνπλ 

ζεκαληηθφηεξα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Γελ πξέπεη λα αγλνείηαη 

ην γεγνλφο φηη νη ειηθησκέλνη πνπ κειεηψληαη ζήκεξα, είλαη απηνί ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, κε 

άιια ιφγηα αλ ππήξραλ δεδνκέλα δηαζέζηκα απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 αθφκα θαη κε κία 

γξήγνξε καηηά ν εξεπλεηήο ζα παξαηεξνχζε κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ ην θιηκάθην 1, 2, 3 θιπ 

πξνο ηα αλψηεξα θιηκάθηα εθπαίδεπζεο π.ρ. 7, 8, 9, 10. εκεηψλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

Διιήλσλ κέρξη ηελ Γ’ Γπκλαζίνπ ππήξμε ππνρξεσηηθή κε ην ζρεηηθφ λφκν ηνπ 81. 

 

III) ηνπο ραξαθηεξηζκφο «έγγακνο / ε» ζε ζρέζε κε ηελ παξάκεηξν «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε», 

αιιά θαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο «άγακνο / ε» αιιά θαη ηνπ «δηαδεπγκέλνο / ε». 

Σέινο ε θαηάζηαζε «ρήξνο / α» ζπκπιεξψλεη ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο (Πίλαθαο Π.05, Π.06). 

Οκαδνπνηήζεηο θαη ζε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζαλ λα επηρεηξεζνχλ, αιιά γηα πεξίπνπ 

«παξφκνηνπο ιφγνπο» κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δελ πινπνηήζεθαλ. Δλδεηθηηθά, ζα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη ζε γεληθέο γξακκέο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο σζεί ηνλ Έιιελα ζε 

επηινγέο φπσο «άγακνο / ε» αιιά θαη «δηαδεπγκέλνο / ε». Οπφηε ίζσο ζε κηα κεηαγελέζηεξε 

έξεπλα κε ηελ αχμεζε ησλ δχν παξαηεξήζεσλ, επηρεηξεζεί ε «δηάθξηζε» ζε ππννκάδεο αληί ηεο 

νκαδνπνίεζεο πνπ ίζσο είρε λφεκα ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη δηαδεπγκέλνη ιφγνπ 

ράξε ζα κπνξνχζαλ ζε κηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα λα ππνδηαηξεζνχλ ζε «δηαδεπγκέλνπο ελφο 

γάκνπ» θαη «δηαδεπγκέλνπο δχν γάκσλ» θάηη πνπ ζήκεξα θαληάδεη «ππεξβνιηθφ». 
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IV) ην ραξαθηεξηζκφ «ζπληαμηνχρνο» ζε ζρέζε κε ηελ παξάκεηξν «είδνο ελαζρφιεζεο» ζε ζρέζε 

κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «εηζνδεκαηίαο», «εξγαδφκελνο» θαη «νηθηαθά» (κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

ιακβάλεη ν ειηθησκέλνο θάπνηα «ακνηβή» απφ ηηο σο άλσ ηξεηο [3] αηηίεο) (Πίλαθαο Π.07, Π.08). 

ε απηφ ην ζεκείν «ν Έιιελαο λνκνζέηεο» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ξηδηθά ηελ θαηαλνκή 

ησλ ειηθησκέλσλ δηαρξνληθά. Σν έηνο - νξφζεκν πνπ θαλείο θαηνρπξψλεη «πιήξε δηθαηψκαηα 

(ειηθηαθά θξηηήξηα αλά πεξίπησζε) ζχληαμεο απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ην πξψην ζέκα κηα ηέηνηαο 

επίδξαζεο ηνπ «λνκνζέηε». 

 

Σν αλ απηφ είλαη ην 65ν ή ην 67ν ή 70ν έηνο έρεη θαη ζα έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζε κειινληηθέο 

έξεπλεο, ην αλ «αλζπγηεηλά» επαγγέικαηα ζα θαηνρπξψλνπλ ζηα 55 ή ζηα 58 ή ζηα 60 έηε επίζεο, 

ην αλ κεηέξεο κε αλήιηθα ηέθλα πιήξε δηθαηψκαηα ζηα 45, ζηα 50 ή ζηα 55 ή θαζφινπ (κε ηελ 

έλλνηα φηη θαηαξγείηαη ην ζρεηηθφ κέηξν), αιιά θαη πιήζνο άιισλ πεξηπηψζεσλ κε επίζεο 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. 

 

Σε ζηηγκή ζπγγξαθήο ηεο έξεπλαο επίδξαζε ζηα δεδνκέλα δέρνληαη ζην ζέκα ηεο ζχληαμεο «ν 

ραξαθηεξηζκφο παιαηνχ αζθαιηζκέλνπ (πξηλ ηηο 31/12/1992) θαη λένπ αζθαιηζκέλνπ (κεηά ηηο 

1/1/1993)» θαη ε αληίζηνηρε ζχληαμε κε δηαθνξεηηθφ «εηδηθφ πνζνζηηαίν βάξνο επί ηνπ ηειεπηαίνπ 

κηζζνχ» θάηη πνπ επεξέαζε ρηιηάδεο ειηθησκέλνπο ζηελ έξεπλα ζηε ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ 

«ζπληαμηνχρνπ» ζε ζρέζε κε απηή ηνπ «εξγαδνκέλνπ». Άιιεο απνθάζεηο ηνπ «λνκνζέηε» φπσο ε 

θνξνιφγεζε ησλ αθηλήησλ, ησλ ελνηθίσλ πνπ εηζπξάηηνπλ απφ απηά, ησλ θεξδψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ απηψλ, ησλ απνηακηεχζεσλ, ησλ νκνιφγσλ, ησλ νκνινγηψλ, ησλ 

κεηνρψλ, ησλ παξαγψγσλ θ.η.ι. ίζσο επεξεάζνπλ θαη ην πιήζνο ησλ απνθαινχκελσλ 

«εηζνδεκαηηψλ» κε ηελ έλλνηα ηνπ αλ απνηειεί ζπκθέξνλ ν ραξαθηεξηζκφο «εηζνδεκαηίαο» ζε 

ζρέζε κε ελαιιαθηηθέο επηινγέο φπσο ηα «νηθηαθά» (κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχζε θάπνηνο / α κε 

ραξαθηεξηζκφ «νηθηαθά» λα δηαζέηεη κφλν θαηαζέζεηο θαη φρη θάπνηα άιιε κνξθήο πεξηνπζίαο, 

αιιά επεηδή ζηε θνξνινγηθή δήισζε δελ έρεη θάπνηα κνξθή «ππνρξεσηηθήο θαηαγξαθήο» λα κε 

θαίλεηαη φηη είλαη «εηζνδεκαηίαο»). 

 

Σέηνηα ζέκαηα ζα πξέπεη (απνπζίαο πξνγελέζηεξεο γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία αληίζηνηρεο 

έξεπλαο) λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ζε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο, φπνπ άιιεο κνξθήο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο επεξεάζνπλ έληνλα ηα αξρηθά δεδνκέλα ηεο ζπιινγήο ησλ παξαηεξήζεσλ. 
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V) ην κέζν εηήζην εηζφδεκα ησλ ειηθησκέλσλ αλά πεξηνρή ηεο Διιάδαο, ζε ζρέζε κε ηελ 

παξάκεηξν «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε» (Πίλαθαο Π.09), γεγνλφο πνπ δελ ρξήδεη θάπνηνπ ζρνιίνπ 

κηαο θαη απνηειεί αληηθεηκεληθφ θξηηήξην, θαη σο δεισζέλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πνπ αλήθεη ν 

ειηθησκέλνο, δελ επηδέρεηαη ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ ηνπηθφηεηα αιιά θαη ηε δηαθνξνπνίεζεο 

απφ λνκφ ζε λνκφ ηεο Διιάδαο. Κάπνηνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πνηνη λνκνί επηηξέπνπλ 

κεγαιχηεξε «θνξνδηαθπγή» (κε ηελ έλλνηα ηεο δήισζεο αξθεηά ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο απφ ην 

πξαγκαηηθφ ηνπ ειηθησκέλνπ) θαη πνηνη κηθξφηεξε «θνξνδηαθπγή» ζα είρε λφεκα σο 

«πνιιαπιαζηαζηηθφο ζπληειεζηήο δηφξζσζεο» αλ θαη εθφζνλ κπνξνχζε κε αθξίβεηα απφ θάπνηα 

άιιε έξεπλα λα εθηηκεζεί. 

 

VI) ηε κέζε εηήζηα θίλεζε λνζνθνκεηαθή θίλεζε ησλ ειηθησκέλσλ αλά πεξηνρή ηεο Διιάδαο, ζε 

ζρέζε κε ηελ παξάκεηξν «επίπεδν θαηάζηαζεο πγείαο», πνπ απφ ηε θχζε ηεο δελ κπνξεί λα 

παξαπνηεζεί κηαο θαη ζπιιέγεηαη κε αδηάβιεην θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν πάλσ ζηελ «πεγή» 

(λνζνθνκείν πεξηνρήο) (Πίλαθαο Π.10). 
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4.5. ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ 

 

 

4.5.1. ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ - ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

ηελ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ δελ είλαη γλσζηφο απφ πξηλ. Οη κέζνδνη 

ιεηηνπξγνχλ ηεξαξρηθά κε ηελ έλλνηα φηη μεθηλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο θάζε παξαηήξεζε ζαλ κία 

νκάδα θαη ζε θάζε βήκα ελψλνπλ ζε νκάδεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη ηεξαξρηθνί αιγφξηζκνη δνπιεχνπλ είηε πξνο ηα εκπξφο είηε πξνο ηα πίζσ. 

 

Γειαδή, θάπνηνη αιγφξηζκνη μεθηλνχλ µε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ζε κία νκάδα. Ζ παξαηήξεζε πνπ 

βξίζθεηαη πην καθξηά απφ ηηο ππφινηπεο (απηφ κπνξεί λα νξηζηεί µε δηάθνξνπο ηξφπνπο) θεχγεη απφ 

ηε κεγάιε νκάδα θαη ζρεκαηίδεη κία θαηλνχξηα νκάδα κφλε ηεο. ηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ηε 

δεχηεξε πην απνκαθξπζκέλε θαη ηε δηψρλνπκε απηή κπνξεί είηε λα ζρεκαηίζεη κία νκάδα κφλε ηεο 

ή λα πάεη ζηελ νκάδα πνπ είρακε ζηείιεη ηελ πξνεγνχκελε θη έηζη πξνρσξάκε κέρξη λα 

κεηαθηλήζνπκε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο (Jolliffe, Τ., 1986). Απηνί νη αιγφξηζκνη ζπλήζσο 

νλνκάδνληαη DIVISIRE. 

 

Πην δηαδεδνκέλνη είλαη νη αληίζηξνθνη αιγφξηζκνη γλσζηνί σο AGGLOMERATIVE. Οη 

αιγφξηζκνη μεθηλνχλ µε θάζε παξαηήξεζε σο κία νκάδα θαη ελψλνπλ ζηε ζπλέρεηα νκάδεο πνπ 

είλαη πην θνληηλέο (Rencher, 1997). Σνπο ηειεπηαίνπο αμίδεη ε δηπισκαηηθή λα «δεη» µε κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα. 

 

Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη νη ηεξαξρηθέο κέζνδνη ζε θάζε βήκα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ πίλαθα 

απνζηάζεσλ (δειαδή ηηο απνζηάζεηο φισλ ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηηο ππφινηπεο), θη επεηδή 

ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν θαη ρψξν ζηνλ ππνινγηζηή θαη γη' απηφ ήηαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, 

αζχκθνξεο γηα κεγάια ζεη δεδνκέλσλ. 

 

 

4.5.2. ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

Γηα λα πεξηγξαθεί ν αιγφξηζκνο γηα ηηο AGGLOMERATIVE κεζφδνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιέμε 

νκάδα, αλ θαη πξέπεη θαλείο λα έρεη ζην λνπ ηνπ φηη πνιιέο νκάδεο απνηεινχληαη απφ κία µφλν 

παξαηήξεζε θαη επνκέλσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε νκάδα ηαπηίδεηαη µε ηελ παξαηήξεζε 

(Μαγδαιελφο Μ.,1990). Δπνκέλσο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα βήκαηα: 
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► Βήκα 1: Γεκηνχξγεζε ηνλ πίλαθα απνζηάζεσλ γηα φιεο ηηο νκάδεο. 

 

► Βήκα 2: Βξεο ηε κηθξφηεξε απφζηαζε θαη έλσζε ηηο δχν παξαηεξήζεηο µε ηε κηθξφηεξε 

απφζηαζε. Γειαδή δεκηνπξγείηαη κία νκάδα µε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είλαη πην θνληά. Αλ ε 

κηθξφηεξε απφζηαζε αθνξά κία ήδε δεκηνπξγεζείο νκάδα θαη κία παξαηήξεζε, απιψο 

ηνπνζεηείηαη απηή ε παξαηήξεζε ζε απηή ηελ νκάδα ή, αλ αθνξά δχν νκάδεο πνπ ήδε ππάξρνπλ, 

νπφηε ελψλνληαη. 

 

► Βήκα 3:. Αλ δελ έρνπλ φιεο νη παξαηεξήζεηο µπεη ζε κία νκάδα, πήγαηλε ζην βήκα 1, αιιηψο 

ζηακάηα εθεί πνπ είζαη. 

 

Τπάξρνπλ φκσο κεξηθά ζεκαληηθά ζεκεία, φπνπ ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα πάξεη «λέεο απνθάζεηο». 

Πξηλ ηελ αλαθνξά ζ’ απηέο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξάζεζε ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ πινπνίεζεο 

ηνπ αιγνξίζκνπ, κέζα απφ έλα δηαδεδνκέλν ινγηζκηθφ SPSS, κέζα απφ ην νπνίν γίλνληαη νη 

παξαθάησ ππνινγηζκνί θαη δηεξγαζίεο (SPSS. 1999a. SPSS Base 10.0, 1999): 

 

α) Τπνινγηζκφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ z ησλ λνκψλ ηεο Διιάδνο γηα ηηο έμη κεηαβιεηέο 

 

β) Τπνινγηζκφο κήηξαο ζπληειεζηψλ ησλ επθιείδεησλ απνζηάζεσλ 

 

γ) Χο κέζνδνο (θξηηήξην) απφζηαζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

ηνπ πιήξνπο δεζκνχ γλσζηή θα σο κέζνδν ηνπ απψηεξνπ γείηνλα, θαηά ηελ νπνία ε απφζηαζε 

κεηαμχ δχν παξαηεξήζεσλ ή ζπζηάδσλ ππνινγίδεηαη σο απηή κεηαμχ ησλ απψηεξσλ ζεκείσλ ηνπο 

(θξηηήξην αλνκνηφηεηαο) 

 

δ) πζηάδεο θαηά ζηάδηα ζε δηάγξακκα θάζεησλ ζρεκαηηζκψλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα νη ζηήιεο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο αληηζηνηρνχλ κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα νκαδνπνηεζνχλ ζε ζπζηάδεο 

 

ε) πζσξεπηηθφ ζρέδην κε ηελ επηζήκαλζε φηη πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ 

ζπζηάδσλ πνπ ζπλδπάδνληαη ζε θάζε ζηάδην, κε απνηέιεζκα απφ ηε ζηήιε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 

ζπζζσξεπηηθνχ ζρεδίνπ λα δηαπηζηψλεηαη φηη ε ιχζε κε  ζπζηάδεο λα είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβήο 

απφ ηε ιχζε -1 ζπζηάδεο 
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ζη) Γελδξφγξακκα, δειαδή ηελ απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζζσξεπηηθνχ ζρεδίνπ ζε 

γξάθεκα, ζην νπνίν νη θάζεηεο γξακκέο ππνδειψλνπλ ζπλδπαζκφ ζπζηάδσλ παξαηεξήζεσλ ελψ 

ην κήθνο θαζεκηάο γξακκήο ππνδειψλεη ηελ απφζηαζε θαηά ηελ νπνία νη ζπζηάδεο ζπλδπάδνληαη. 

Δθφζνλ κάιηζηα, νη απνζηάζεηο επαλαθιηκαθψλνληαη µε θιίκαθα εχξνπο 0 - 25, ε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε (ζηε ζηήιε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ζπζζσξεπηηθνχ ζρεδίνπ) ζα αληηζηνηρεί ζε ηηκή 25 θαη 

ε κηθξφηεξε ηηκή ζα αληηζηνηρεί ζε ηηκή 0. 

 

Δπεηδή δε πνιιέο απφ ηηο απνζηάζεηο ζηα πξψηα ζηάδηα είλαη φκνηεο ζε κέγεζνο, κπνξεί θαλείο λα 

ππνζέζεη ηελ αιιεινπρία ζπλδπαζκνχ ησλ ζπζηάδσλ πνπ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ζρεκαηηζηεί. 

Χζηφζν, ζηα ηειεπηαία ζηάδηα νη απνζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπζηάδεο ζπλδπάδνληαη είλαη 

κεγάιεο (Rencher 1997). Απφ ην δελδξφγξακκα θαίλεηαη φηη ε ιχζε ησλ  ζπζηάδσλ πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ίζσο λα είλαη ε θαηάιιειε εθφζνλ είλαη εχθνια εξκελεχζηκε θαη πξηλ 

αθφκε νη απνζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπζηάδεο ζρεκαηίδνληαη γίλνπλ κεγάιεο. 

 

 

4.5.3. ΟΙ ΔΠΣΑ ΒΑΙΚΔ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΜΔΘΟΓΟΙ ΣΗ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ 

ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ 

 

Καηαξράο, πξέπεη λα απνθαζηζηεί ην είδνο ηεο απφζηαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή λα 

επηιέμεη ηελ απφζηαζε µε ηελ νπνία ζα νκαδνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ. Έηζη θξίλεηαη σο ε 

επηβεβιεκέλε ε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ν αιγφξηζκνο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο ηεο νκάδαο πνπ δεκηνπξγεί (είηε απφ ζπγρψλεπζε άιισλ νκάδσλ, είηε 

απφ ζπγρψλεπζε παξαηεξήζεσλ) ζε ζρέζε µε µία άιιε νκάδα (Μαγδαιελφο Μ., 1990),. Οη 

κέζνδνη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη παξαθάησ: 

 

 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING   
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

 



ειίδα 78 απφ 179 

 

 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE : ε απηή ηελ πεξίπησζε ε απφζηαζε είλαη ν κέζνο ηεο 

απφζηαζεο αλάκεζα ζε φιεο ηηο απνζηάζεηο ηεο κηαο νκάδαο µε ηα ζηνηρεία ηεο άιιεο. Αλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε κία νκάδα πεξηιακβάλεη ηηο παξαηεξήζεηο {1,2} θαη ε άιιε ηηο παξαηεξήζεηο 

{3,4,5}, ηφηε ε απφζηαζε είλαη ν κέζνο ησλ απνζηάζεσλ d(1,3), d(1,4), d(1,5), d(2,3), d(2,4), 

d(2,5). 

 

2. WITHIN-GROUPS LINKAGE : ηελ πεξίπησζε απηή ε απφζηαζε είλαη ν κέζνο φισλ ησλ 

απνζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ ελψζνπκε ηηο δχν νκάδεο. Γειαδή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νκάδσλ, πνπ είρακε πξηλ, ε λέα απφζηαζε ζα είλαη ν κέζνο ησλ απνζηάζεσλ d(l,2), d(1,3), d(1,4), 

d(1,5), d(2,3), d(2,4), d(2,5), d(3,4), d(3,5), d( 4,5). 

 

3. NEAREST NEIGHBOR : Ζ κέζνδνο ηνπ θνληηλφηεξνπ γείηνλα (NEAREST NEIGHBOR OR 

SINGLE LINKAGE) ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζε δχν νκάδεο σο ηε κηθξφηεξε απφζηαζε 

απφ κία παξαηήξεζε κέζα ζηε κία νκάδα µε θάπνηα παξαηήξεζε ζηελ άιιε νκάδα. Ζ κέζνδνο 

έρεη θάπνηεο ρξήζηκεο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο, αιιά παξάγεη νκάδεο πνπ δελ είλαη ζπκπαγείο θαη 

ζπλήζσο δεκηνπξγεί κεξηθέο πνιχ κεγάιεο νκάδεο θαη θάπνηεο πάιη πνιχ κηθξέο. 

 

4. FURTHEST NEIGHBOR : ε απηή ηε πεξίπησζε ζπκβαίλεη ην αληίζεην, δειαδή ε κέζνδνο 

ηνπ καθξχηεξνπ γείηνλα (FURTHEST NEIGHBOR OR COMPLETE LINKAGE) ππνινγίδεη ηελ 

απφζηαζε αλάκεζα ζε δχν νκάδεο σο ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ κία παξαηήξεζε κέζα ζηε κία 

νκάδα µε θάπνηα παξαηήξεζε ζηελ άιιε νκάδα. Οη νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ζπλήζσο 

ζπκπαγείο, αιιά απνηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη θάπνηεο κηθξέο µα πνιχ ζπκπαγείο νκάδεο. 

 

5. CENTROID: Ζ απφζηαζε ππνινγίδεηαη σο ε απφζηαζε ησλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ. Ζ κέζνδνο 

απηή έρεη κεξηθέο θαιέο ηδηφηεηεο θαη παξάγεη ζπλήζσο νκάδεο ζπκπαγείο θαη ειιεηπηηθέο. 

 

6. MEDIAN: Ζ κέζνδνο απηή κνηάδεη κε ηελ πξνεγνχκελε, κε ηε δηαθνξά φηη εδψ ινγίδεηαη σο 

θξηηήξην ε απφζηαζε ησλ δηακέζσλ. 
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7. WARD’S METHOD : Ζ κέζνδνο ηνπ WARD δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλε λα ειαρηζηνπνηεί ηε δηαθχκαλζε κέζα ζηηο νκάδεο. Γηα θάζε παξαηήξεζε κπνξνχκε 

λα ππνινγίζνπκε ηελ απφζηαζή ηεο (ζπλήζσο επθιείδεηα) απφ ην θέληξν ηεο νκάδαο. Αλ 

αζξνίζνπκε γηα φιεο ηηο νκάδεο, έρνπκε κία ηηκή πνπ είλαη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα. Αξρηθά, απηφ ην 

άζξνηζκα είλαη 0, αθνχ θάζε παξαηήξεζε είλαη θαη κία νκάδα, άξα ε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο 

είλαη 0. ε θάζε βήκα ελψλνπκε ηηο νκάδεο νη νπνίεο, αλ ελσζνχλ, νδεγνχλ ζηε κηθξφηεξε αχμεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο απνζηάζεσλ. Ζ κέζνδνο έρεη κεξηθέο πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο θαη 

ζπλήζσο δεκηνπξγεί νκάδεο µε παξφκνην αξηζκφ παξαηεξήζεσλ (Μπερξάθεο Θ., 1999). Γη' απηφ 

θαη πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξάμε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο. 
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4.5.4. ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙ ΣΧΝ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΜΔΘΟΓΧΝ 

 

Μηα πξψηε παξαηήξεζε ζα ήηαλ φηη γηα φιεο ηηο κεζφδνπο (Μαγδαιελφο, Μ., 1990) ζα ήηαλ 

απαξαίηεηνο έλαο πίλαθαο απνζηάζεσλ µε βάζε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη ζε θάζε βήκα νη 

θαηλνχξγηεο απνζηάζεηο. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηε CENTROID κέζνδν, φπνπ ρξεηαδφκαζηε ην θέληξν 

ηεο νκάδαο. Αλ ηα ζηνηρεία µαο δελ είλαη ζπλερή, ην θέληξν δελ κπνξεί λα είλαη απιψο νη κέζνη 

ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ε θνξπθή είηε ε 

δηάκεζνο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο γηα κεξηθέο κνξθέο δεδνκέλσλ νχηε απηφ είλαη δπλαηφ θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη. 

 

Παξφκνηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά µε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θέληξσλ ππάξρνπλ θαη ζηε κέζνδν ηνπ 

WARD. πγθξίλνληαο ηηο κεζφδνπο κεηαμχ ηνπο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη απφ πεηξάκαηα 

πξνζνκνίσζεο νη κέζνδνη µε ηελ θαιχηεξε επίδνζε είλαη ε κέζνδνο ηνπ WARD θαη ε BETWEEN-

GROUPS. Ζ κέζνδνο ηνπ θνληηλφηεξνπ γείηνλα είλαη απηή µε ηε ρεηξφηεξε επίδνζε. Παξ' φια απηά, 

ζε πνιιά πξνβιήκαηα δελ είλαη μεθάζαξν πνηα κέζνδνο είλαη πξνηηκφηεξε. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη πάληα ν εξεπλεηήο ζην κπαιφ ηνπ (θαη απηφ είλαη θάηη πνπ επαιεζεχηεθε ζε πνηθίια ζεκεία 

ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο) είλαη φηη, αλ νη νκάδεο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, θάζε 

κέζνδνο ζα βξεη ηε ζσζηή νκαδνπνίεζε. Δπίζεο, ζα πξέπεη θαλείο λα έρεη θαηά λνπ φηη θάζε 

κέζνδνο δνπιεχεη θαιχηεξα κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δεδνκέλσλ. 

 

Γηα παξάδεηγκα (Νηδνχθξαο Η., 2002), κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε ηεηξαγσληθέο απνζηάζεηο, φπσο 

ν αιγφξηζκνο K-MEANS θαη ε κέζνδνο ηνπ WARD, ηείλνπλ λα βξίζθνπλ νκάδεο κε πεξίπνπ ίδηα 

δηαθχκαλζε. Γεληθά, νη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη απνηπγράλνπλ λα βξνπλ νκάδεο κε πεξίεξγα 

ζρήκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε κέζνδνο ηνπ θνληηλφηεξνπ γείηνλα κπνξεί λα είλαη πην 

απνδνηηθή. 

 

Σέινο, έλα αθφκα ζεκείν είλαη φηη γηα κεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

κηα αχμεζε ζε θάζε βήκα ηεο απφζηαζεο, δειαδή ε απφζηαζε ησλ νκάδσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη δελ 

πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη αχμνπζα. Σν δελδξφγξακκα κπνξεί λα πείζεη θαη ηνλ πην δχζπηζην γηα 

ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Δμάιινπ είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ην δελδξφγξακκα απνηειεί έλα πνιχηηκν 

νπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε, θαζψο πεξηέρεη νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηεο 

νκαδνπνίεζεο θαη βνεζάεη ζηελ επηινγή ηεο ιχζεο πνπ ηειηθά ζα θξαηήζνπκε, αιιά εκθαλίδεη θαη 

ηε δπλακηθή ηεο κεζφδνπ, απηήο θαζ’ απηήο σο νιφηεηα αλεμαξηήησο ησλ επηά εθδνρψλ, πνπ 

αλαιχζεθαλ κφιηο παξαπάλσ. 
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Έλα παξάδεηγκα επηβεβαίσζεο (πνπ πξνήιζε κεηά απφ πιήζνο πεηξακαηηζκψλ / παξαιιαγψλ, εθ 

ησλ νπνίσλ κεξηθέο επηιέρζεθαλ, εμαηηίαο πιεζψξαο ζειίδσλ πνπ ελδερφκελε θαηαγξαθή ηνπο ζα 

δεκηνπξγνχζε, ρσξίο θάπνην δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα ηππνπνίεζεο ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ 

ηεο Διιάδαο), είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θνληηλφηεξνπ γείηνλα είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε απηήο ηεο κεζφδνπ φπνπ ζπλήζσο νη παξαηεξήζεηο ελζσκαηψλνληαη κία - κία ζε κηα 

κεγάιε νκάδα. 

 

 

4.5.5. ΣΔΛΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ 

 

Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο είλαη φηη δε ζπκθέξεη απφ άπνςε 

ππνινγηζηηθνχ θφξηνπ γηα κεγάια ζεη δεδνκέλσλ(Μαγδαιελφο Μ., 1990). Γεδνκέλνπ φηη πξέπεη 

θαλείο λα ζρεκαηίζεη έλαλ πίλαθα απνζηάζεσλ, αθφκα θαη αλ ε απφζηαζε είλαη ζπκκεηξηθή, 

ρξεηάδεηαη θαλείο λα ππνινγίζεη θαη λα ππνζεθεχζεη: 

 

n (n -1) / 2 απνζηάζεηο 

 

ε θάζε βήκα απηφο ν πίλαθαο ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη ζπλέρεηα λα 

δηαβάδνπκε θαη λα γξάθνπκε ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη άξα ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο είλαη 

πνιχ κεγάιν. 

 

Δπίζεο, ε κέζνδνο έρεη ην κεγάιν κεηνλέθηεκα, φηη νκάδεο πνπ θηηάρλνληαη ζε αξρηθά βήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα ρσξίζνπλ θαη επνκέλσο νη παξαηεξήζεηο πνπ ελψλνληαη ζε αξρηθά βήκαηα κέλνπλ καδί 

γηα πάληα. Γεληθά ε δπλακηθή ηνπ αιγφξηζκνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδνπκε ηελ 

απφζηαζε αλάκεζα ζε νκάδεο. Πνιχ ζπρλά ν αιγφξηζκνο θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγεί κεξηθέο 

νκάδεο µε πνιιέο παξαηεξήζεηο θαη αθήλεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο λα είλαη κφλεο ηνπο κία νκάδα. 

 

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη φηη νπζηαζηηθά ε κέζνδνο µαο εθνδηάδεη µε κία πνηθηιία 

ιχζεσλ, κία γηα θάζε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ νκάδσλ. πλεπψο, ρξεηαδφκαζηε έλα θξηηήξην, γηα λα 

δηαιέμνπκε ηε ιχζε πνπ ζα θξαηήζνπκε, µε άιια ιφγηα πφζεο νκάδεο ζα απνηεινχλ ηελ ηειηθή 

ιχζε. 
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4.6. ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

 

4.6.1. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 

Οη αιγφξηζκνη πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο (K-MEANS, HIERARCHICAL), αλ θαη απνηεινχλ ηνπο 

πην δηαδεδνκέλνπο γηα ηελ νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ, δελ είλαη παξά έλα κηθξφ κέξνο απφ απηνχο 

πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Νηδνχθξαο Η., 2002). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, επεηδή ε 

αλάιπζε ζε νκάδεο αθνξά έλα κεγάιν εχξνο εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνιιέο κέζνδνη έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη είλαη γλσζηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Αο µελ μερλάκε θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνληαη εμαηηίαο ηεο µε χπαξμεο εχρξεζησλ θαη θπξίσο δηαδεδνκέλσλ 

πξνγξακκάησλ γηα λα πινπνηνχλ πην πνιχπινθνπο αιγνξίζκνπο. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθέο ρσξίο λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο. 

 

Έλαο ελαιιαθηηθφο αιγφξηζκνο δηακέξηζεο πνπ κνηάδεη µε ηνλ αιγφξηζκν K-MEANS είλαη ν 

αθφινπζνο. Ξεθηλάκε απφ κία αξρηθή δηακέξηζε. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηε κεηαβνιή ηνπ 

θξηηεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε (γηα παξάδεηγκα απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζπλνιηθή WITHIN 

CLUSTER απφζηαζε) πνπ πξνθχπηεη, αλ κεηαθηλήζνπκε κία παξαηήξεζε απφ ηελ νκάδα πνπ είλαη 

ζε κία άιιε νκάδα. Απφ φιεο ηηο δπλαηέο κεηαθηλήζεηο θάλνπκε ηε κεηαθίλεζε πνπ βειηηψλεη ην 

θξηηήξηφ µαο πεξηζζφηεξν. Απηφ γίλεηαη επαλαιεπηηθά κέρξη λα µελ κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε 

πεξαηηέξσ ην θξηηήξην. Τπάξρνπλ αιγφξηζκνη πνπ βξίζθνπλ µε γξήγνξν ηξφπν πνηα παξαηήξεζε 

πξέπεη λα κεηαθηλεζεί. 

 

Έλαο αιγφξηζκνο πνπ κνηάδεη µε ηελ ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε είλαη ν αιγφξηζκνο MINIMUM 

SPANNING TREE. Ο αιγφξηζκνο απηφο, αλ θαη δελ είλαη αθξηβψο ηεξαξρηθφο, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

έλλνηα ηνπ δελδξνγξάκκαηνο σο εμήο. Αλ ελψζνπκε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο κεηαμχ ηνπο, ςάρλνπκε 

λα βξνχκε ην βέιηηζην δέλδξν ην νπνίν ζπλδέεη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ειαρηζηνπνηεί ην 

άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ απνζηάζεσλ, δειαδή θάζε θιαδί ηνπ δέλδξνπ έρεη θφζηνο ίζν µε ηελ 

απφζηαζε ησλ δχν παξαηεξήζεσλ πνπ ελψλεη θαη ςάρλνπκε λα βξνχκε ην δέλδξν µε ηε κηθξφηεξε 

απφζηαζε. 
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Γηα λα απνθεπρζεί ν κεγάινο ππνινγηζηηθφο θφξηνο ζηνλ αιγφξηζκν K-MEANS έρεη πξνηαζεί ν 

αιγφξηζκνο CLUSTERING OF LARGE APPLICATIONS (γλσζηφο θαη σο CLARA). Ο 

αιγφξηζκνο απηφο δηαιέγεη ηπραία ππνδείγκαηα απφ ην αξρηθφ δείγκα (Νηνιηφπνπινο Η., 2005). ηε 

ζπλέρεηα, ηξέρνπκε ηνλ αιγφξηζκν K-MEANS ζε απηά ηα δεδνκέλα θαη θαηαηάζζνπκε ηηο 

ππφινηπεο παξαηεξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηα θέληξα πνπ έρνπκε βξεη. 

Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία πέληε ή πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη επηιέγνπκε ηελ νκαδνπνίεζε 

πνπ βειηηζηνπνηεί θάπνην θξηηήξην. Ο αιγφξηζκνο πξνθαλψο πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηνλ 

ππνινγηζηηθφ θφξην ηνπ λα δνπιεχνπκε κε φια ηα δεδνκέλα, αιιά έρεη ηνλ θίλδπλν πσο κπνξεί λα 

απνηχρεη λα νκαδνπνηήζεη φια ηα δεδνκέλα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Αλ πάιη πάξνπκε πεξηζζφηεξα 

ππνδείγκαηα, ηφηε ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο αθπξψλεη ηελ επηινγή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη παξαπάλσ κνξθέο αιγνξίζκνπ είλαη κέξνο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ζέκαηνο, αιιά ην κέγεζνο, ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο έξεπλαο πνπ πξνεγήζεθε, 

δελ επηηάζζεη ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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4.7. ΛΟΗΠΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΖΜΔΗΑ - ΟΗ ΣΔΛΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ 

 

 

4.7.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΛΗΘΟΤ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Ζ επξεία ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη ε αθζνλία ησλ δεδνκέλσλ, φπσο απηέο απιφρεξα 

πξνζθέξνληαη απφ ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ε πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο νκαδνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ λα έρεη αιιάμεη. Σν βάξνο πηα πέθηεη ζηελ εχξεζε 

αιγνξίζκσλ πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηεξάζηηα πιεξνθνξία ζε ζρεηηθά κηθξφ 

ρξφλν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ µε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ ππνινγηζηηθφ 

θφξην αθφκα θαη µε θφζηνο ζηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γηα απηφ ην ζθνπφ έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηνη αιγφξηζκνη νκαδνπνίεζεο πνπ είλαη ζηελ νπζία 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ ππαξρφλησλ µε ζθνπφ ηελ ππνινγηζηηθή βειηηζηνπνίεζή ηνπο. 

 

Αλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο αλήθνπλ ζε κηα ζεηξά απφ επαλαιήςεηο ζηελ ίδηα νκάδα, ηφηε απηέο δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ππφινηπεο επαλαιήςεηο γηα λα θεξδεζεί ρξφλνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ππάξρεη ν θίλδπλνο φηη ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα επεξεάζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία, αθνχ 

νπζηαζηηθά ηηο αγλννχκε (Νηδνχθξαο Η., 2002). Θα πξέπεη κάιηζηα λα ηνληζηεί φηη ην ζθάικα απφ 

ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο δελ έρεη κεηξεζεί παξά εκπεηξηθά θαη επνκέλσο έρνπκε αιγνξίζκνπο ζε 

θαζαξά εκπεηξηθή βάζε, γηα ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπκε φηη δνπιεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά αιιά 

νπζηαζηηθά αγλννχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

 

4.7.2. Η ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΦΤΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη είλαη ζρεδηαζκέλεο λα δνπιεχνπλ µε δεδνκέλα ηα νπνία είλαη πεξίπνπ 

ζθαηξηθά θαη λα βξίζθνπλ νκάδεο µε πεξίπνπ ηνλ ίδην πίλαθα δηαθχκαλζεο. Αληίζεηα, αλ νη νκάδεο 

έρνπλ πεξίεξγα ζρήκαηα, ηφηε είλαη πηζαλφ νη κέζνδνη λα µελ αλαγλσξίζνπλ απηέο ηηο νκάδεο θαη ε 

αλάιπζε λα νδεγεζεί ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Έλαο ηξφπνο γηα λα ην απνθχγνπκε απηφ είλαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα ηερληθή, ψζηε λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηα δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη 

πεξίπνπ ζθαηξηθά θη επνκέλσο νη κέζνδνη λα έρνπλ πηα κεγαιχηεξε επηηπρία. πλήζσο απηφ γίλεηαη 

µε κία ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη αλάιπζε θαλνληθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη ε νπνία είλαη ε 

πνιπκεηαβιεηή αληίζηνηρε ηεο αλάιπζεο ζε θχξηεο ζπληζηψζεο. 
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Πνιιέο θνξέο ε αλάιπζε ζε νκάδεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά µε άιιεο πνιπκεηαβιεηέο 

ηερληθέο (Μπερξάθεο Θ., 1999). Γηα παξάδεηγκα, αλ ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζθνπεχνπκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη κεγάινο, κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη αλάιπζε ζε θχξηεο 

ζπληζηψζεο, ψζηε λα ζπκππθλψζεη ηελ πιεξνθνξία ζε ιηγφηεξεο κεηαβιεηέο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο γηα λα θάλεη νκαδνπνίεζε. Σν θέξδνο είλαη αθελφο ε κείσζε 

ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, αθεηέξνπ κία θαιχηεξε εξκελεία ησλ νκάδσλ κέζα απφ ηηο 

θχξηεο ζπληζηψζεο. Σν θφζηνο κπνξεί λα είλαη ε αλάγθε γηα ηε ρξήζε πνιιψλ θχξησλ ζπληζησζψλ 

θαη ην ράζηκν πιεξνθνξίαο θαηά ην κεηαζρεκαηηζκφ. Δπίζεο, κηθξέο νκάδεο πνπ ζπλήζσο 

αληηζηνηρνχλ ζε κηθξέο θχξηεο ζπληζηψζεο κπνξεί λα παξαιεθζνχλ ηειείσο θαη ζπλεπψο λα µε 

βξεζνχλ θαηά ηελ νκαδνπνίεζε. 

 

Αληίζηνηρεο ηερληθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα. Οη ηερληθέο 

απηέο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο. Υσξίο λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο, νη ηερληθέο ηεο αλάιπζεο 

αληηζηνηρηψλ θαη ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο αληηζηνηρηψλ (CORRESPONDENCE ANALYSIS θαη 

MULTIPLE CORRESPONDENCE ANALYSIS αληίζηνηρα) έρνπλ ζαλ ζθνπφ θάηη παξεκθεξέο µε 

ηελ αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο αιιά γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη 

θαηαιήγνπλ ζε θάπνηεο θαηλνχξηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο νλνκάδνληαη άμνλεο θαη ζηελ νπζία 

απνηεινχλ ηηο ζπληεηαγκέλεο αλ ηα αξρηθά δεδνκέλα πξνβιεζνχλ ζε έλα ρψξν κηθξφηεξσλ 

δηαζηάζεσλ. 

 

Δπνκέλσο, φπσο θαη ζηελ αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο, κεηψλνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, αιιά ηψξα ππάξρεη θη έλα θαηλνχξην ρξήζηκν ζηνηρείν. Οη αξρηθέο θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε ζπλερείο.  

 

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη φηη απφ θαηεγνξηθά δεδνκέλα έρνπκε θαηαιήμεη ζε ζπλερή δεδνκέλα ηα 

νπνία θαηά θάπνηνλ ηξφπν πεξηέρνπλ κεγάιν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπνκέλσο δεδνκέλνπ φηη 

είλαη πνιχ πην εχθνιν λα θάλνπκε νκαδνπνίεζε ζε ζπλερή δεδνκέλα, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

ζε νκαδνπνίεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο άμνλεο πνπ έρνπκε πάξεη. 
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4.7.3. Η ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

Όπσο ηνλίζηεθε πνιιέο θνξέο κέρξη ηψξα, ε αλάιπζε ζε νκάδεο δελ είλαη ηφζν απιή φζν θαίλεηαη. 

Μπνξεί ν ππνινγηζηήο λα δψζεη εχθνια θάπνηα νκαδνπνίεζε, αιιά πξέπεη ν εξεπλεηήο λα είλαη ζε 

ζέζε λα δεη αλ απηή ε νκαδνπνίεζε έρεη έλλνηα, θαη θπξίσο αλ κπνξεί λα ηελ εκπηζηεπηεί. Θα 

πξέπεη λα έρεη πάληα ζην κπαιφ ηνπ, φηη ε ιχζε είλαη ιάζνο, είηε επεηδή πξνζαξκφζακε ιάζνο 

αξηζκφ νκάδσλ (π.ρ. ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη νκάδεο είλαη 4 θαη ηειηθά θαηαζθεπάζηεθαλ πέληε), 

είηε επεηδή ππάξρεη ηπραία κεηαβιεηφηεηα θη επνκέλσο ζα ήζειε ν εξεπλεηήο λα μέξεη, θαηά πφζν 

ε ιχζε πνπ βξήθε κπνξεί λα ηελ αλαγάγεη θαη ζε άιια ζρεηηθά δεδνκέλα ή απιψο πεξηγξάθεη ηα 

δεδνκέλα πνπ εθείλε ηε ζηηγκή είρε ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 

Δπίζεο, ζε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκάλεη θαλείο φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ απηφ πνπ βξέζεθε, θαη απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κέζνδν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

(παξάκεηξνη) ηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

Δδψ έλα απφ ηα «φπια» ηνπ εξεπλεηή θαη ηαπηφρξνλα θαζνξηζηηθφο ηξφπνο ειέγρνπ είλαη κηα 

νπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ (Μαγδαιελφο Μ., 1990). Καηά πφζν παξαηεξήζεηο, πνπ είλαη 

θνληά κεηαμχ ηνπο νπηηθά, έρνπλ θαηαηαρζεί ζε ίδηεο νκάδεο, αλ νη νκάδεο είλαη θαιά ρσξηζκέλεο 

κεηαμχ ηνπο, εάλ δηθαηνινγείηαη γηα ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία λνκνί ηεο Διιάδαο κε 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πιεζπζκηαθή θαηεγνξία ησλ ειηθησκέλσλ λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νκάδα θαη πάεη ιέγνληαο. 

 

Ση ζα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ππνζέζνπκε γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ηνπ πξνθίι ησλ 

ειηθησκέλσλ εάλ δχν παξφκνηεο νκάδεο λνκψλ εμαλαγθαζζνχλ λα γίλνπλ ηξεηο, ε αλ δχν 

«δηαθνξεηηθέο» λα γίλνπλ κία νδεγψληαο λνκνχο ηεο Διιάδαο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά λα 

δείρλνπλ κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο. Κη φια απηά φηαλ κεηαθηλνχκαζηε απφ ηε κία ζηηο δχν νκάδεο ή 

απφ ηηο δχν ζηηο ηξεηο νκάδεο θαη θπζηθά ην ίδην ηζρχεη θαη ζηελ αληηζηξνθή. Κη αλ ην γξάθεκα 

νπηηθά έδηλε «κία ζσζηή εηθφλα», νη νκάδεο ζα είλαη αξθεηά ζπκπαγείο, θαη αλ δελ θνηηάμνπκε ην 

γξάθεκα, είλαη ηφζν απιφ, πνπ κφλν θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ δπλαηφ λα κελ αληηιεθζνχκε ην 

πξφβιεκα. 

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, φπσο έρνπλ δείμεη έξεπλεο παξφκνησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, είλαη φηη 

ζε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο (απφ ηηο «δηζδηάζηαηεο» ή «ηξηζδηάζηαηεο» ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ), ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν απιά, νχηε είλαη εχθνια ζε γξάθεκα λα επαιεζεχζνπκε 

νπηηθά ηα δεδνκέλα, νπφηε ν εξεπλεηήο θαηαθεχγεη ζε άιινπ είδνπο κέηξα. 

 



ειίδα 87 απφ 179 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα επηβεβαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ζπλήζσο θαηαθεχγεη ζε δηάθνξεο ηερληθέο 

φπσο CROSS VALIDATION θαη RESAMPLING ηερληθέο (Μπερξάθεο Θ., 1999). Οπζηαζηηθά 

δειαδή επηιέγεη θάπνην κηθξφηεξν δείγκα απφ ηα δεδνκέλα θαη πξνζπαζεί λα δεη αλ ζα θαηαιήμεη 

ζε φκνηα νκαδνπνίεζε ζε απηφ ην κηθξφηεξν δείγκα. Αλ ε νκαδνπνίεζε είλαη θαιή, πεξηκέλεη 

θαλείο φηη θαη απφ ην κηθξφηεξν δείγκα ζα βξεη παξφκνηα απνηειέζκαηα θαη επνκέλσο έηζη είλαη 

ζηελ «επηπρή» ζέζε λα επηθπξψζεη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία πξηλ ηελ «επαιήζεπζε» είρε 

θαηαιήμεη. 

 

Τπάξρνπλ πνιινί δείθηεο γηα λα ειεγρζνχλ αλ δχν νκαδνπνηήζεηο είλαη ίδηεο. πλήζσο ε θπζηθή 

θαηάιεμε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο πίλαθαο ζπλάθεηαο, φπνπ φκσο ηα δεδνκέλα είλαη εμαξηεκέλα, 

αθνχ αθνξνχλ ηηο ίδηεο παξαηεξήζεηο. ε απηφ ην ζεκείν ζα ρξεηαδφηαλ ε ζπγγξαθή κηαο αθφκα 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, έλα θαιφ κέηξν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμαίξεζε ησλ ηξηψλ κεγάισλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, δειαδή ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα 

επαιεζεπζεί ή λα δηαςεπζζεί ε νκαδνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ. 

 

 

4.7.4. Η ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 

Σα θξηηήξηα επηινγήο αξηζκνχ νκάδσλ ζα κπνξνχζαλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηνπο αθφινπζνπο δχν 

άμνλεο (βάζεηο): ζε απηά πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαη ζε απηά πνπ είλαη 

βαζηζκέλα ζηηο απνζηάζεηο (Cooley W.W. And P.R. Lohnes, 1971). 

. 

Κπιηήπια βαζιζμένα ζηην ανάλςζη διακύμανζηρ 

 

Τπνζέηνληαο φηη έρνπκε πνιπκεηαβιεηά ζπλερή δεδνκέλα. Έρνληαο θαηαηάμεη ηηο παξαηεξήζεηο ζε 

νκάδεο, νπζηαζηηθά έρνπκε δεδνκέλα πνπ κνηάδνπλ κε απηά ζηε MANOVA. πλεπψο, κε ηελ ίδηα 

αθξηβψο ηερληθή κπνξνχκε λα δηακεξίζνπκε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ζε δχν κέξε, ζε 

απηφ πνπ δείρλεη ηηο απνθιίζεηο κέζα ζηηο νκάδεο θαη ζε απηφ πνπ δείρλεη ηηο απνθιίζεηο αλάκεζα 

ζηηο νκάδεο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ζπλερή δεδνκέλα κπνξεί θαλείο λα αλαιχζεη ηηο ζπλνιηθέο ηεηξαγσληθέο 

απνθιίζεηο ζε δχν κέξε, απηέο κέζα ζηηο νκάδεο θαη απηέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Σέηνηαο κνξθήο 

θξηηήξηα αθνξνχλ ζπλερή δεδνκέλα θαη επνκέλσο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα. 

 

Κπιηήπια βαζιζμένα ζηιρ αποζηάζειρ 

 

Μηα άιιε ζεηξά θξηηεξίσλ δε βαζίδεηαη ζηα αξρηθά δεδνκέλα αιιά ζηηο απνζηάζεηο θαη επνκέλσο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνιιέο εθαξκνγέο. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα έρεη δνζεί ήδε 

αξθεηφο ρψξνο γξαθήο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

 

5.1. ΜΙΑ ΠΡΧΣΗ ΜΑΣΙΑ ΣΙ ΟΜΑΓΔ 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS πξνέθπςαλ νη παξαθάησ πέληε νκάδεο φπσο 

«ρξσκαηηθά» απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΟΜΑΓΑ 

ΝΟΜΟΗ ΠΟΤ ΑΝΖΚΟΤΝ Δ 

ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ 

ΟΜΑΓΑ 1 35 

ΟΜΑΓΑ 2 14 

ΟΜΑΓΑ 3 2 

ΟΜΑΓΑ 4 2 

ΟΜΑΓΑ 5 1 

ΤΝΟΛΟ ΝΟΜΧΝ 54 

Πίλαθαο 5.1 : Πνζνηηθή Καηαλνκή Σσλ 5 Οκάδσλ 

 

Ζ απνηχπσζε ρξσκάησλ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη νπηηθά επθνιφηεξε ε 

δηάθξηζε ησλ πέληε νκάδσλ θαζψο θαη ε αλάιπζε κέζσ γξαθεκάησλ θαη ραξηψλ ηεο Διιάδνο. Σν 

ρξψκα «κπιε» αθνξά νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ελψ ηα «θίηξηλν», «πνξηνθαιί», 

«θφθθηλν», «κνβ» θαη «πξάζηλν» δφζεθαλ δηαδνρηθά κε θξηηήξην λα ηνλίζνπλ κε έληνλα ρξψκαηα 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο έηζη φπσο απηφ εθθξάδεηαη ζε 

επίπεδν λνκνχ. 

 

ε κηα απιντθή πξψηε εληχπσζε, ε νκάδα 1 δείρλεη φηη ζπγθεληξψλεη φιε ηε λεζησηηθή Διιάδα 

(πιελ ηεο Δχβνηαο) θαη γεληθά λνκνχο κε κηθξφηεξν πιεζπζκφ, θπξίσο αγξνηηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη 

νη πεξηζζφηεξνη λνκνί πνπ ηελ απαξηίδνπλ δηαζέηνπλ κηθξέο αζηηθέο πφιεηο απφ ηε κία, θαη 

κεγάιεο εθηάζεηο κε κηθξά ρσξηά, αγξνηηθέο πεξηνρέο, βνζθνηφπηα, δάζε, βνπλά θαη ινηπέο κε 

αξαηφηεξν πιεζπζκφ πεξηνρέο απφ ηελ άιιε. 
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Όζν ν αζηηθφο πιεζπζκφο κεγαιψλεη ζε ζρέζε κε ηνλ εκη-αζηηθφ θαη κε ηνλ αγξνηηθφ, ηφζν δείρλεη 

ε πξψηε καηηά πάληα, φηη κεηαθηλείηαη ην βάξνο ζε λνκνχο κε «κέηξην», «πςειφ» θαη «ππέξ-

πςειφ» αζηηθφ πιεζπζκφ. Έηζη ε νκάδα 4 ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθεί κία πξψηε ηδηφηεηα, σο ε 

νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ πνπ δεη ζε πεξηνρέο κε πςειή ππθλφηεηα αζηηθνχ πιεζπζκνχ κε ηελ 

έλλνηα φηη ην ηκήκα ηνπ κε αζηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ηνλ αζηηθφ ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο. 

 

Παξ’ φια απηά ζα ήηαλ άδηθν θαη παξαθηλδπλεπκέλν επηζηεκνληθά λα ηαπηηζηεί ην πξνθίι ησλ 

ειηθησκέλσλ κε ηε κνξθνινγία ησλ πεξηνρψλ ή κε ηελ αληζνθαηαλνκή ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ 

αζηηθψλ θαη κε αζηηθψλ πεξηνρψλ. Έηζη παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδεηαη κία ηάζε πχθλσζεο 

ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαζψο ζηξέθεηαη ε καηηά ηνπ απινχ παξαηεξεηή απφ ηελ νκάδα 1 κε 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ νκάδα 5, ην γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε απιά λα θαηαγξαθεί σο κηα 

δεκνγξαθηθήο ρξεζηκφηεηαο παξαηήξεζε ζε έλα γεσγξαθηθφ ράξηε πνπ ζα έδηλε έκθαζε ζην 

θαηλφκελν ηεο «πχθλσζεο» θαη ηεο «αξαίσζεο» ησλ πιεζπζκψλ ηεο Διιάδαο, ρσξίο λα ιακβάλεη 

ππφςε, ην θξηηήξην ηεο έθηαζεο ζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (δελ ζπλεθηηκήζεθε θάηη ηέηνην σο 

μέλν κε ηελ παξνχζα έξεπλα). Αλ θάηη ηέηνην επεξέαδε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα 

δεκηνπξγνχζε εξσηεκαηηθά φπσο «γηαηί δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη λνκφο, πνπ λα κελ 

«δηεθδηθεί» θάπνηνλ ραξαθηεξηζκφ ζε γεηηνληθή πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ νκάδα. 

 

Έηζη κέρξη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ απνηειεζκάησλ δελ ζα δνζεί θάπνηνο ραξαθηεξηζκφο πνπ 

βηαζηηθά λα πεξηγξάθεη ην πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ, κε ζπλέπεηα νη δηαθνξέο κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

νκάδσλ λα θαλνχλ ζην ηέινο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ραξαθηεξηζκνί «νκάδα Νν» ζα δηαηεξεζνχλ θαη γηα ηηο πέληε νκάδεο, ελψ ηα ρξψκαηα πνπ 

επηιέρζεθαλ δελ ζα απνηειέζνπλ ην «επηζεηηθφ» πξνζδηνξηζκφ ηεο φπνηαο νκάδαο. 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ νκάδα 5, απηή δειαδή φπνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηεο πξσηεχνπζαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξναζηίσλ ηεο. Οη ειηθησκέλνη ηεο νκάδαο 5 ζα ραξαθηεξηζζνχλ ζην 

ηέινο, κε ηα φπνηα ραξαθηεξηζηηθά πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε, αληί ηεο αλαθνξάο σο «νκάδα 

ησλ ειηθησκέλσλ ησλ Αζελψλ» θάηη πνπ δελ ζα ήηαλ «ιάζνο», κηαο θαη ε νκάδα είλαη 

«κνλνκειήο». Με κηα καηηά, ζηα ίδηα πάληα ρξψκαηα, κπνξεί λα δηαθξίλεη ην πιήζνο ησλ πέληε 

νκάδσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ γξαθήκαηνο: 
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Γξάθεκα 5.1 : Γξάθεκα Καηαλνκήο Σσλ Ννκψλ ε 5 Οκάδεο 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Απάληεζε ζην εξψηεκα «πνηα είλαη ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο» δίλεη ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί: 

 ΟΜΑΓΑ 1. ΟΜΑΓΑ 2. ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 ΟΜΑΓΑ 5 

1 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡ. ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 

2 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  

3 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ    

4 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ    

5 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ    

6 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ    

7 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ    

8 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ    

9 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ    

10 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ    

11 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ    

12 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ    

13 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ    

14 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ    

15 ΝΟΜ+-Ο ΓΡΔΒΔΝΧΝ     

16 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ     

17 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ     

18 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ     

19 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ     

20 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ     

21 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ     

22 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ     

23 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ     

24 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ     

25 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ     

26 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ     

27 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ     

28 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ     

29 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ     

30 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ     

31 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ     

32 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ     

33 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ     

34 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ     

35 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ.ΑΣΣΗΚΖ Πίλαθαο 5.2 : Καηαλνκήο Ννκψλ  
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ε απηφ ην ζεκείν κπνξεί θαλείο λα ζρνιηάζεη ζε κηα δεχηεξε καηηά κεξηθά αθφκε ζεκεία φπσο, 

φηη ν λνκφο Αραΐαο δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ πξνθίι ειηθησκέλσλ, απφ απηφ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο 

θαη ηνπ Πεηξαηά (ζηνλ Πεηξαηά αλήθνπλ θαη ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ). Όζν γηα ηελ νκάδα 5 

απηή ησλ Αζελψλ απνηειεί έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν ειηθησκέλνπ, ζρεδφλ «κνλαδηθνχ», κάιηζηα κε 

έλα κφλν κέινο επηδηψθνληαο λα έρεη ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηε ζέζε ηνπ «ηδηαίηεξνπ 

ηχπνπ ειηθησκέλσλ» πνπ δελ απαληάηαη ζε θακία άιιε πεξηνρή (λνκνχ) ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Παξφκνηα εμήγεζε κπνξεί λα δνζεί θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. Με 

παξφκνηα πάληα θαηαλνκή αθνινπζνχλ ηα θέληξα ησλ νκάδσλ γηα θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο: 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

ΚΔΝΣΡΑ          

ΟΜΑΓΑ 1 

ΚΔΝΣΡΑ          

ΟΜΑΓΑ 2 

ΚΔΝΣΡΑ          

ΟΜΑΓΑ 3 

ΚΔΝΣΡΑ          

ΟΜΑΓΑ 4 

ΚΔΝΣΡΑ          

ΟΜΑΓΑ 5 

ΜΔΟ 

ΖΛΗΚΗΑ 65-69 33,68 34,33 35,22 35,45 33,03 34,34 

ΖΛΗΚΗΑ 70-74 29,68 29,70 28,77 31,31 29,25 29,74 

ΖΛΗΚΗΑ 75-79 18,03 17,96 18,05 17,71 18,63 18,07 

ΖΛΗΚΗΑ 80-84 10,34 10,29 10,26 9,23 11,00 10,22 

ΖΛΗΚΗΑ 85+ 8,27 7,72 7,71 6,31 8,09 7,62 

Γ' ΘΜΗΑ 2,07 2,14 5,96 5,08 11,62 5,37 

Β' ΘΜΗΑ 8,13 8,31 17,84 17,72 29,50 16,30 

Α' ΘΜΗΑ 46,48 41,70 44,55 45,32 38,61 43,33 

ΚΑΜΗΑ 43,32 47,86 31,66 31,89 20,27 35,00 

ΑΓΑΜ. 4,10 3,76 4,63 4,85 6,03 4,67 

ΔΓΓΑΜ. 65,82 66,53 64,26 59,57 57,15 62,67 

ΓΗΑΕΔ. 1,48 1,21 2,43 2,46 3,56 2,23 

ΓΗΑΣ. 0,53 0,44 0,93 0,84 1,12 0,77 

ΥΖΡΟ 28,07 28,06 27,77 32,29 32,14 29,66 

ΔΡΓΑΕ. 4,31 3,89 6,02 3,79 4,99 4,60 

ΤΝΣΑΞ. 85,46 86,49 77,62 75,06 74,19 79,76 

ΔΗΟΓ. 0,18 0,13 0,35 0,29 0,47 0,28 

ΟΗΚΗΑΚΑ 10,05 9,49 16,03 20,87 20,35 15,36 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΚΗΝΖΖ 41,91 41,30 46,04 49,47 49,96 45,73 

ΜΔΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 8.386,02 € 8.236,25 € 10.221,92 € 10.241,94 € 12.629,39 € 9.943,10 € 

Πίλαθαο 5.3. : Κέληξα Οκάδσλ Αλά Μεηαβιεηή
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ην ράξηε ηεο Διιάδαο πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ρσξηθήο απεηθφληζεο ησλ πέληε 

νκάδσλ ζηα ίδηα πάληα ρξψκαηα, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ην Άγην Όξνο θαίλεηαη κε «γθξη» ζθίαζε, 

δηφηη ιφγσ απνπζίαο ζπγθξηηηθψλ κε ηελ έξεπλα δεδνκέλσλ, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αλάιπζε 

πνπ πξνεγήζεθε. 

 

 

Υάξηεο 5.1. : Υάξηεο Υξσκαηηθήο Απεηθφληζεο Σσλ Πέληε Οκάδσλ 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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5.2. ΥΟΛΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ θέληξσλ αθνινπζεί ζπγθξηηηθφ αξαρλνεηδέο γξάθεκα γηα θάζε «γθξνππ 

κεηαβιεηψλ» κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ην θάζε γξάθεκα ρσξηζηά, έηζη ψζηε 

λα είλαη πην επδηάθξηηα ηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα. Πξψην γθξνππ κεηαβιεηψλ απνηεινχλ ηα 

δηαζηήκαηα ησλ ειηθηψλ απφ ηα 65 θαη πάλσ κε εχξνο πεληαεηίαο κε εμαίξεζε ην δηάζηεκα 85 θαη 

άλσ (πνπ φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ δελ έρεη άλσ φξην): 

    
ΖΛΗΚΗΑ                                                    

65-69 

ΖΛΗΚΗΑ                                                   

70-74 

ΖΛΗΚΗΑ                                               

75-79 

ΖΛΗΚΗΑ                                                            

80-84 

ΖΛΗΚΗΑ 85+ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 33,68 29,68 18,03 10,34 8,27 

2 ΟΜΑΓΑ 2 34,33 29,70 17,96 10,29 7,72 

3 ΟΜΑΓΑ 3 35,22 28,77 18,05 10,26 7,71 

4 ΟΜΑΓΑ 4 35,45 31,31 17,71 9,23 6,31 

5 ΟΜΑΓΑ 5 33,03 29,25 18,63 11,00 8,09 

  ΜΔΟ 34,34 29,74 18,07 10,22 7,62 

Πίλαθαο 5.4. : Πίλαθαο Με Κξηηήξην Σελ Ζιηθία 

 

Γξάθεκα 5.2. : Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σελ Ζιηθία 

Πεγή : Ίδηα Δπεμεξγαζία 
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Γεχηεξν γθξνππ κεηαβιεηψλ απνηεινχλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην βαζκφ εθπαίδεπζεο ησλ 

ειηθησκέλσλ, κε βάζε ην νπνίν παξάγεηαη ην αθφινπζν γξάθεκα: 

 

    Γ' ΘΜΗΑ Β' ΘΜΗΑ Α' ΘΜΗΑ ΚΑΜΗΑ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 2,07 8,13 46,48 43,32 

2 ΟΜΑΓΑ 2 2,14 8,31 41,70 47,86 

3 ΟΜΑΓΑ 3 5,96 17,84 44,55 31,66 

4 ΟΜΑΓΑ 4 5,08 17,72 45,32 31,89 

5 ΟΜΑΓΑ 5 11,62 29,50 38,61 20,27 

  ΜΔΟ 5,37 16,30 43,33 35,00 

Πίλαθαο 5.5. : Πίλαθαο Με Κξηηήξην Σελ Δθπαίδεπζε 

 

 

Γξάθεκα 5.3. : Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σελ Δθπαίδεπζε 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Σξίην γθξνππ κεηαβιεηψλ απνηεινχλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ησλ ειηθησκέλσλ, κε βάζε ην νπνίν παξάγνληαη δχν δηαθνξεηηθά γξάθεκα, δηφηη ζε έλα εληαίν δελ 

αλαδεηθλχεηαη ε κηθξφηεξε θιίκαθα ησλ δηαδεπγκέλσλ, ησλ άγακσλ, θαη ησλ ζε δηάζηαζε 

ειηθησκέλσλ: 

 

 

Γξάθεκα 5.4. : Πξψην Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σελ Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Γξάθεκα 5.5. : Γεχηεξν Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σελ Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 

 

    
ΑΓΑΜΟ ΔΓΓΑΜΟ ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ Δ ΓΗΑΣΑΖ ΥΖΡΟ/Α 

1 ΟΜΑΓΑ 1 4,10 65,82 1,48 0,53 28,07 

2 ΟΜΑΓΑ 2 3,76 66,53 1,21 0,44 28,06 

3 ΟΜΑΓΑ 3 4,63 64,26 2,43 0,93 27,77 

4 ΟΜΑΓΑ 4 4,85 59,57 2,46 0,84 32,29 

5 ΟΜΑΓΑ 5 6,03 57,15 3,56 1,12 32,14 

  ΜΔΟ 4,67 62,67 2,23 0,77 29,66 

Πίλαθαο 5.6. : Πίλαθαο Με Κξηηήξην Σελ Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
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Με παξφκνην ηξφπν, ηέηαξην γθξνππ κεηαβιεηψλ απνηεινχλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απαζρφιεζε ησλ ειηθησκέλσλ, κε βάζε ην νπνίν παξάγνληαη δχν δηαθνξεηηθά γξάθεκα, δηφηη ζε 

έλα εληαίν δελ αλαδεηθλχεηαη ε κηθξφηεξε θιίκαθα ησλ εξγαδνκέλσλ ειηθησκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

δειψλνπλ εηζνδεκαηίεο: 

 

 

Γξάθεκα 5.6. : Πξψην Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σελ Απαζρφιεζε 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Γξάθεκα 5.7. : Γεχηεξν Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σελ Απαζρφιεζε 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 

 

    
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ/Ζ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΑ ΟΗΚΗΑΚΑ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 4,31 85,46 0,18 10,05 

2 ΟΜΑΓΑ 2 3,89 86,49 0,13 9,49 

3 ΟΜΑΓΑ 3 6,02 77,62 0,35 16,03 

4 ΟΜΑΓΑ 4 3,79 75,06 0,29 20,87 

5 ΟΜΑΓΑ 5 4,99 74,19 0,47 20,35 

  ΜΔΟ 4,60 79,76 0,28 15,36 

Πίλαθαο 5.7. : Πίλαθαο Με Κξηηήξην Σελ Απαζρφιεζε 
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Πέκπην θξηηήξην γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθνχ αξαρλνεηδνχο γξαθήκαηνο απνηειεί ε λνζνθνκεηαθή 

θίλεζε ησλ ειηθησκέλσλ: 

 

    

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ 

ΚΗΝΖΖ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 41,91 

2 ΟΜΑΓΑ 2 41,30 

3 ΟΜΑΓΑ 3 46,04 

4 ΟΜΑΓΑ 4 49,47 

5 ΟΜΑΓΑ 5 49,96 

  ΜΔΟ 45,73 

Πίλαθαο 5.8. : Πίλαθαο Με Κξηηήξην Σελ Ννζνθνκεηαθή Κίλεζε 

 

 

Γξάθεκα 5.8. : Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σελ Ννζνθνκεηαθή Κίλεζε 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Έθην θαη ηειεπηαίν θξηηήξην γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθνχ αξαρλνεηδνχο γξαθήκαηνο απνηειεί ην 

κέζν δεισζέλ εηήζην εηζφδεκα: 

 

    

ΜΔΟ ΔΗΟΓΖΜΑ                 

ΓΖΛΧΘΔΝ ΔΣΖΗΟ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 8.386,02 

2 ΟΜΑΓΑ 2 8.236,25 

3 ΟΜΑΓΑ 3 10.221,92 

4 ΟΜΑΓΑ 4 10.241,94 

5 ΟΜΑΓΑ 5 12.629,39 

  ΜΔΟ 9.943,10 

Πίλαθαο 5.9. : Πίλαθαο Με Κξηηήξην Σν Γεισζέλ Δηήζην Δηζφδεκα 

 

 

 

Γξάθεκα 5.9. : Γξάθεκα Με Κξηηήξην Σν Γεισζέλ Δηήζην Δηζφδεκα 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ γξαθεκάησλ θαη ησλ πηλάθσλ ηνπο πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά 

ζπκπεξαζκάησλ, πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζε έμη εδάθηα φζα θαη ηα βαζηθά θξηηήξηα ησλ γξαθεκάησλ 

θαη ησλ πηλάθσλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά δελ ήηαλ ηα κνλαδηθά, αιιά ηα θπξηφηεξα θαη ηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά έηζη ψζηε νη αξηζκνί θαη νη γξακκέο ησλ γξαθεκάησλ λα δψζνπλ κε ζαθήλεηα 

ην ζηίγκα ηνπο ζηνλ ηχπν ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ, ηφζν ρσξηζηά φζν θαη ζπγθξηηηθά. 

 

 

Ππώηο κπιηήπιο : οι ηλικιακέρ ομάδερ. 

 

Οη ππεξήιηθεο, απηνί δειαδή πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ην 85ν έηνο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηηο νκάδεο 1 θαη 5, δειαδή ζηνπο δχν αληηδηακεηξηθά αληίζεηνπο πφινπο, 

απηφλ «ησλ πνιπάξηζκσλ λνκψλ» θαη απηφλ, πνπ έλαο λνκφο είλαη κία νκάδα (πεξηνρή ησλ 

Αζελψλ). Απφ ηελ άιιε εληχπσζε πξνθαιεί ε παξνπζία ηνπ κηθξνχ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν, 

αξηζκνχ ηεο «δχν κειψλ» ηεο νκάδαο 4 ζηελ νπνία αλήθνπλ νη πεξηνρέο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 

Πεηξαηά. Οη ειηθησκέλνη ησλ δχν απηψλ πεξηνρψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη ζηελ πεληαεηία κεηαμχ 

ηνπ 80νπ θαη 85νπ έηνπο, κε έλα πξφρεηξν αιιά ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε νκάδα 4 δεη θαηά 

κέζνλ φξν ιηγφηεξν απφ ηα 80 θαη κεηά ζε ζρέζε κε ηελ κνλνκειή νκάδα 5 απηή δειαδή ησλ 

Αζελψλ. Απφ ηελ άιιε ππεξήιηθεο παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε νκάδα ζηελ νκάδα 

1. Γηα λα δήζεη θάπνηνο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν ζα πξέπεη λα κέλεη εληφο ησλ λνκψλ ηεο 

νκάδαο 1, είηε απνθιεηζηηθά εληφο ηεο Αζήλαο (νκάδα 5). Ζ αληηθαηηθφηεηα απηή ίζσο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ έληνλε κεηαλάζηεπζε ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ πνπ παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίαο πξνο ηελ Αζήλα απφ απηέο αθξηβψο ηηο πεξηνρέο ηεο νκάδαο 1. 

 

ηελ νκάδα 1 αλήθεη φιε ε λεζησηηθή Διιάδα (κε εμαίξεζε ηελ Δχβνηα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

θνληηλή επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιεθαλνπεδίνπ) αιιά θαη νη λνκνί κε έληνλν ην αγξνηηθφ ζηνηρείν, 

θάηη πνπ «δηθαηνινγεί» γηαηί απηνί νη πιεζπζκνί ζπγθεληξψζεθαλ απφηνκα εληφο Αζελψλ δίλνληαο 

θαηά θάπνην ηξφπν ην δηθφ ηνπο «ρξψκα» ζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο πξσηεχνπζαο. 

 

Ίζσο επηπξφζζεηνη ιφγνη, φπσο ε πςειή πνηφηεηα «παξνρήο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ» ζηελ 

Αζήλα λα έθαλε ηνπο ειηθησκέλνπο λα εγθαηαιείςνπλ λνκνχο πνπ ζηεξνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα 

ηελ πξέπνπζα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, θαη ζε κεγάιεο ειηθίεο (80 θαη κεηά, πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξν αλάγθε ηελ παξνπζία ησλ κεγάισλ λνζνθνκείσλ «δίπια ηνπο»), αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζε απηήλ. 
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Γεύηεπο κπιηήπιο : η βαθμίδα / αποςζία εκπαίδεςζηρ (επίπεδο εκπαίδεςζηρ). 

 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ησλ λνκψλ ηεο Διιάδαο είλαη θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ γξαθήκαηνο πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. Μάιηζηα ε έιιεηςε ηεο 

«νκνθεληξηθφηεηαο» ησλ ηεζιαζκέλσλ γξακκψλ (κε ηελ έλλνηα φηη ηέκλεη ε κία ηεζιαζκέλε ηελ 

άιιε ζε ζεκεία πνπ αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή γηα ηε ζπκπεξαζκαηνινγία, ελαιιαγή ησλ γξακκψλ) 

θάλεη «ηδηαίηεξα» ηα αθφινπζα ζεκεία. 

 

Οη νκάδεο 1 θαη 2 παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία δειαδή κεγάια πνζνζηά ησλ «ρσξίο θάπνηαο 

βαζκίδαο εθπαίδεπζε» ειηθησκέλσλ. Σν 2001 πνπ ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο νπνηαζδήπνηε εθπαίδεπζεο (Α’, Β’ θαη Γ’ βαζκίδαο) 

ζηα λεψηεξα ρξφληα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ δειαδή ζηα παηδηθά, εθεβηθά θαη «πξψηα κεηά-

εθεβηθά». Οη δχν παγθφζκηνη πφιεκνη, νη πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο, νη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο, ε 

δηάιπζε θάζε κνξθήο νηθνλνκηθήο ππνδνκήο ηδηαίηεξν ζηε «θησρή» χπαηζξν (εθείλεο ηηο επνρέο ζα 

ήηαλ ππεξβνιηθά λα αλαθεξφκαζηε ζηελ χπαξμε κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ), έδηλαλ θαηά θαηξνχο 

πξνηεξαηφηεηα κφλν σο πξνο ηα δελ, παξαγθσλίδνληαο ηελ εθπαίδεπζε ε νπνία απνηέιεζε 

πξνλφκην νιίγσλ, εππφξσλ θαη πεξηζζφηεξν ησλ αζηψλ παξά ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ.  

 

Τπήξραλ ζηηγκέο (αξθεηέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο) πνπ ε εθπαίδεπζε αθφκα θαη ε 

πξσηνβάζκηα (δεκνηηθφ ζρνιείν) ζεσξνχληαλ πνιπηέιεηα ελψ νη επφκελεο βαζκίδεο 

(δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα) πξνλφκην ησλ νιίγσλ. 

 

Αο κελ πεξλάεη απαξαηήξεην ην γεγνλφο φηη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεζπίζηεθε σο 

ππνρξεσηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο απφ ην 1981 θαη κεηά, θάηη πνπ ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο 

ειηθίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, δελ επεξεάδεη ηελ παξνχζα έξεπλα. Διάρηζηνη κάιηζηα 

ειηθησκέλνη βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (1% - 2% ζε παλειιαδηθή κέηξεζε) 

έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ηε δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο κνξθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηα ζρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (δπζηπρψο ηέηνηα ζρνιεία απαληψληαη κφλν ζε κεγάια αζηηθά θέληξα αθφκα 

θαη ζήκεξα). ηνλ αληίπνδα ησλ νκάδσλ 1 θαη 2 έρνπκε ηελ νκάδα 5 ησλ Αζελψλ κε πνζνζηά 

ειηθησκέλσλ εθπαίδεπζεο ρσξίο θακία βαζκίδαο εθπαίδεπζεο αθξηβψο ζην ήκηζπ ησλ νκάδσλ 1 

θαη 2. 
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Ο ειηθησκέλνο πνπ δηακέλεη ζηελ Αζήλα δείρλεη απφ ηελ έξεπλα, πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνο 4 

θνξέο πην κνξθσκέλνο ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελψ 5 θνξέο πην κνξθσκέλνο ζε 

επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζηνηρα ν ειηθησκέλνο πνπ αλήθεη ζηηο νκάδεο 3 θαη 4, είλαη 

2 θνξέο πην κνξθσκέλνο ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη επίζεο 2 θνξέο πην 

κνξθσκέλνο ζην επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ειηθησκέλν πνπ αλήθεη 

ζηελ νκάδα 1 θαη 2. Φπζηθφ επαθφινπζν είλαη εάλ ζπγθξηζεί ε νκάδα 5 κε ηηο ελδηάκεζεο νκάδεο 3 

θαη 4, πάιη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Αζελαίνη ειηθησκέλνη παξνπζηάδνπλ δηπιάζην πνζνζηφ 

εκθάληζεο, ηφζν ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

πλεπψο νη ηεκλφκελεο ηεζιαζκέλεο κε έληνλα ηα αθξαία ζεκεία, ππνδειψλνπλ ηελ έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο πφινπο ηελ νκάδα 5 ησλ Αζελψλ σο έλαλ πφιν, ηηο 

ελδηάκεζεο νκάδεο 3 θαη 4 σο έλαλ άιιν πφιν, θαη ηέινο ηηο νκάδεο 1 θαη 2 σο έλα εληειψο 

δηαθνξεηηθφ πφιν. Σν γηαηί απηνί νη μερσξηζηνί πφινη δελ ζπγρσλεχνληαη ζηελ πξάμε νθείιεηαη ζε 

δηαθνξνπνίεζε άιισλ κεηαβιεηψλ. Δίδακε ιφγνπ ράξε φηη κε θξηηήξην ηελ ειηθία ησλ 

ειηθησκέλσλ πφζν δηέθεξε ιίγν πξηλ ε νκάδα 1 απφ ηελ νκάδα 2, θαη πφζν ε νκάδα 3 απφ ηελ 

νκάδα 4, πνπ ε «εθπαίδεπζε» αδπλαηεί λα ηηο δηαθνξνπνηήζεη. 

 

 

Σπίηο κπιηήπιο : η οικογενειακή καηάζηαζη. 

 

Γηα ην θξηηήξην ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο νη νκνηφηεηεο επίζεο κεηαβάιινληαη, 

δεκηνπξγψληαο δχν βαζηθνχο πφινπο, επίζεο δηαθνξεηηθνχο σο πξνο ηε δνκή ζε ζρέζε κε 

πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο. Ο πφινο ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ έγγακσλ 

ειηθησκέλσλ πνπ ηνλ απνηεινχλ νη νκάδεο 1 θαη 2 θαη 3 θαη πφινο ηνπ κηθξφηεξνπ πνζνζηνχ ησλ 

εγγάκσλ ειηθησκέλσλ πνπ ηνλ απνηεινχλ νη νκάδεο 4 θαη 5. Αλ θαη νη έγγακνη ειηθησκέλνη έρνπλ 

άλσ ησλ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηνπηθά ζε επίπεδα λνκψλ, θαη ηνπηθά ζε επίπεδν 

νκάδσλ, νη κέζνη δηαθέξνπλ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο νκάδεο 4 θαη 5 ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

κέζνπο. 

 

Δηδηθά νη ειηθησκέλνη ηεο νκάδαο 5 ησλ Αζελψλ «κνηάδνπλ» σο πξνο ηε ρεξεία κε ηελ νκάδα 4, ζε 

φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο (δηαδεπγκέλνη, ζε δηάζηαζε, άγακνη) παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο 

ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα ηεο έξεπλαο. Οη αηηίεο πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ απφ ην ίδην ξπζκφ ηεο δσήο ηεο πξσηεχνπζαο φπνπ ν γάκνο παχεη νινέλα λα απνηειεί 

ην «επηδησθφκελν απνηέιεζκα» (ην άιινηε ηδαληθφ επαθφινπζν ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δσήο). 
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Ο ηξφπνο δσήο ησλ ζχγρξνλσλ κεγαινππφιεσλ κε ηα γλψξηκα πξνβιήκαηα, έρεη επεξεάζεη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ λπλ ειηθησκέλσλ, ζε ζρέζε κε ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ. Αλ ζε απηφ ην ζεκείν 

ζπγθξίλεη θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο απέλαληη θαη πξνο ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαηψληζεο ηνπ είδνπο (παηδηά, εγγφληα), ζα δηαπηζηψζεη φηη ε ζέιεζε γηα χπαξμε «απνγφλσλ» δελ 

πεξλάεη απαξαίηεηα κέζα ηνλ παξαδνζηαθφ ζεζκφ ηνπ γάκνπ. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο άξα 

θαη ειηθησκέλνη ζπδνχλ, θάηη πνπ ζε παιαηφηεξεο δεθαεηίεο ζα αλεζπρνχζε θαη ζα πξνβιεκάηηδε 

σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Αλ κέζα ζε φιν απηφ ην πιαίζην, εληάμεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απμαλφκελσλ δηαδπγίσλ, ηελ χπαξμε 

αθφκα θαη δηπιψλ θαη πιένλ δηαδπγίσλ γηα ηνλ ίδην αθξηβψο άλζξσπν, αιιά θαη ησλ γάκσλ πνπ 

κφλν σο νληφηεηα θαη φρη σο νπζία πθίζηαληαη (π.ρ. ειηθησκέλνη ζε δηάζηαζε) ιφγσ πάιη ησλ 

γλσζηψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνζβάιινπλ νινέλα δηνγθνχκελα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηφηε ίζσο 

κηα κειινληηθή έξεπλα θζάζεη λα κεηξά φρη ηνπο έγγακνπο έλαληη φισλ ησλ άιισλ νκάδσλ ησλ 

ειηθησκέλσλ αιιά ην αθξηβψο αληίζηξνθν. 

 

Δληχπσζε πξνθαιεί ζην ζεκείν απηφ ην 2ν αξαρλνεηδέο γξάθεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην νπνίν κνηάδεη κε «ηξηπιφ βέινο» θαη ζεκείν αηρκήο ηελ νκάδα 5 ησλ 

ειηθησκέλσλ ηεο Αζήλαο. Μάιηζηα νη ηξεηο γξακκέο ησλ αγάκσλ, ησλ δηαδεπγκέλσλ θαη ησλ ζε 

δηάζηαζε ειηθησκέλσλ είλαη ζρεδφλ παξάιιειεο σο πξνο ηηο απνζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ίδηεο 

αθξηβψο νκάδεο (ηηο ίδηεο θνξπθέο) θάηη πνπ δελ ππήξμε απνηππσκέλα ηφζν έληνλα ζε γξαθήκαηα 

κε άιια θξηηήξηα ηεο έξεπλαο. Μνηάδεη ζαλ κηα ηάζε πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ λα απνζπά ειηθησκέλνπο 

απφ ηελ ζπκβίσζε εληφο γάκνπ θαη λα εληζρχεη φζν κεηαθηλνχκαζηε απφ ηηο νκάδεο 1 θαη 2, πξνο 

ηελ νκάδα 5 ηηο νκάδεο εθηφο ζπκβίσζεο γάκνπ (ζε δηάζηαζε, δηαδεπγκέλνπο). 

 

Γηα ηνπο ρήξνπο / ρήξεο δελ ππάξρνπλ έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 4 θαη 5, αιιά 

νχηε θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ 1, 2 θαη 3. Όκσο αλ ζπγθξίλεη ηηο δεχηεξεο κε λνκνχο φπσο ησλ 

Αζελψλ, ηεο Θεζζαινλίθεο ή ηνπ Πεηξαηά, ίζσο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ρήξνη 

ειηθησκέλνη αθήλνπλ φηαλ ρεξεχνπλ ηα ρσξηά θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα αλαδεηήζνπλ 

θαηαθχγην ζε ζπγγελείο ηνπο ζηηο κεγαινππφιεηο, φπνπ έρνπλ θνληά ηνπο λνζνθνκεία θ.ι.π. Ίζσο ε 

κνλαμηά γηα απηνχο αθξηβψο ηνπο ειηθησκέλνπο (πνπ βηνινγηθά ίζσο θαη λα είλαη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο), ηνπο σζεί ζε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ζηα αζηηθά θέληξα πνπ πξναλαθέξακε. 

 



ειίδα 106 απφ 179 

 

Σέηαπηο κπιηήπιο : η απαζσόληζη. 

 

Γηα ην επφκελν γθξνππ κεηαβιεηψλ απηφ πνπ εξκελεχεη ηελ απαζρφιεζε ησλ ειηθησκέλσλ έρνπκε 

επίζεο απνηειέζκαηα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξν ζρνιηαζκφ. Δλψ γηα ην ακέζσο πξνεγνχκελν θξηηήξην 

νη πφινη νκαδνπνίεζεο ήηαλ 1, 2 θαη 3 απφ ηε κηα θαη νκάδα 4 θαη 5 απφ ηελ άιιε, γηα ηε 

κεηαβιεηή «ζπληαμηνχρνο» νη νκάδεο 3, 4 θαη 5 δείρλνπλ λα δηαθέξνπλ έληνλα απφ ηηο νκάδεο 1 θαη 

2. Παξ’ φιν πνπ νη ζπληαμηνχρνη απνηεινχλ θαη ίζσο απνηεινχλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο, νη πεξηζζφηεξνη ζε πνζνζηφ απαηψληαη εληφο λνκψλ 

νκάδαο 1 θαη 2. Οη ειηθησκέλνη ηεο Αραΐαο θαη ηεο Αλαη. Αηηηθήο (νκάδα 3) πξνζεγγίδνπλ ζε απηή 

αθξηβψο ηελ παξάκεηξν, ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Πεηξαηά (νκάδα 4) αθφκα θαη 

ησλ Αζελψλ (νκάδα 5). Κη φηαλ θάπνηνο δελ είλαη ζπληαμηνχρνο πξνθαλψο εμαζθαιίδεη ηα πξνο ην 

δελ κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο. 

 

Δδψ ηελ έξεπλα έρεη πξνβιεκαηίζεη ε παξάκεηξνο ηνπ εξγαδνκέλνπ ειηθησκέλνπ, δειαδή εθείλνπ 

πνπ είηε απφ επηινγή, είηε απφ αλάγθε ην βηνπνξηζηηθφ ηνπ δήηεκα δελ κπνξεί λα επηιχζεη ην 

ηίκεκα ηεο φπνηαο ζχληαμεο. Αλ θαη ην αλ ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηέο ηηο 

ειηθίεο άλσ ησλ 65, δελ είλαη θάηη πνπ ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη, εληνχηνηο 

θαίλεηαη απφ ηε θαηά δήισζε ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο φηη ζηνπο λνκνχο ησλ νκάδσλ 1 θαη 2 

ππάξρνπλ ιηγφηεξα «νηθηαθά». Ίζσο ν έλαο κηζζφο ηνπ ζπληαμηνχρνπ θάλεη θάπνηνλ άιινλ εληφο 

λνηθνθπξηνχ λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο δνπιεηέο ηνπ «νίθνπ ηνπ» (αλ ζέινπκε λα δψζνπκε 

έλαλ απιντθφ νξηζκφ ζηε ιέμε «νηθηαθά»). 

 

Μηάκηζε ζρεδφλ θνξά κε ηα «νηθηαθά» δείρλνπλ λα απαζρνινχληαη νη ειηθησκέλνη ηεο νκάδαο 3 ζε 

ζρέζε κε ηηο νκάδεο 1 θαη 2, ελψ δχν θνξέο πεξηζζφηεξν νη ειηθησκέλνη ησλ νκάδσλ 4 θαη 5, πάιη 

ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο 1 θαη 2. Άξαγε δελ θζάλνπλ ηα ρξήκαηα ηεο ζχληαμεο ηηο νκάδεο 3, 4 θαη 5 

θαη γη’ απηφ θάλνπλ θάηη αθφκε. Μήπσο έρνπλ επθαηξίεο γηα εηζνδήκαηα απφ άιινπο πφξνπο 

ελνίθηα, κεξίζκαηα, ηφθνπο θάηη πνπ δελ ππάξρεη ζηνλ ίδην βαζκφ γηα ηηο νκάδεο 1 θαη 2. Κη αλ ζηα 

ζπκπεξάζκαηα γελληφληαη εχινγα ηέηνηνπ είδνπο αλαδεηήζεηο, πσο ζα κπνξνχζε θαλείο εμεγήζεη 

γηαηί νη ειηθησκέλνη κε ραξαθηεξηζκφ «ειηθησκέλνη πνπ εξγάδνληαη» απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ελδηάκεζεο (ζε ζρέζε κε ηα λνχκεξα ησλ νκάδσλ πνπ δφζεθαλ) νκάδαο 3. 

 

ηελ νκάδα 3 εθηφο απφ ηελ παξνπζία ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ εξγαδνκέλσλ, ππάξρνπλ θαη 

ζεκαληηθνί εηζνδεκαηίεο, κε εηζνδεκαηίεο λα ππάξρνπλ θαη ζηελ νκάδα 5. Παξά ηα ρακειά γεληθά 

πνζνζηά ησλ εηζνδεκαηηψλ νη ειηθησκέλνη εηζνδεκαηίεο ηεο νκάδαο 3 είλαη δχν θνξέο 

πεξηζζφηεξνη απφ ηηο νκάδεο 1 θαη 2, ελψ νη εηζνδεκαηίεο ηεο νκάδαο 5 αθφκα θαη ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξνη απφ ηηο νκάδεο 1 θαη 2. Καηφπηλ απηνχ ν πξνβιεκαηηζκφο γίλεηαη δηπιφο, σο επθαηξία 

γηα εξγαζίεο αιιά θαη σο επθαηξία γηα εηζνδήκαηα, σο πξνο ηελ απαζρφιεζε. 
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Κιείλνληαο δελ πξέπεη λα παξακεξηζηεί θαη κηα γεληθή παξαδνρή πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο 

ειηθησκέλνπο ζηνπο λνκνχο ησλ νκάδσλ 1 θαη 2, απηή ηεο «κε δεισκέλεο» εξγαζίαο ζε 

αγξνηεκάρηα, βνζθνηφπηα, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θ.α. πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δσή ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ 

χπαηζξν. Δίλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ ησλ νκάδσλ 1 θαη 2 δελ 

κπνξεί λα θαιχπηεηαη νχηε απφ ην χςνο ηεο φπνηαο ζχληαμεο νχηε θη απ’ ηα δεισζέληα κέζα 

εηήζηα εηζνδήκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε κεηέπεηηα παξάγξαθν. Τπάξρεη εγρψξηα παξαγσγή πνπ είηε 

κέζσ ηεο απηάξθεηαο, είηε κέζσ ηεο αληαιιαγήο αγαζψλ, πνπ θαιχπηεη ην θελφ ησλ άλσ 

δηαθνξνπνηήζεσλ, ελψ ζεκαληηθή ζέζε γηα φια απηά έρεη θαη ην θφζηνο δσήο ησλ πεξηνρψλ, αθφκα 

θαη ε «ηνπηθή αγνξαζηηθή» δχλακε ηνπ λνκίζκαηνο πνπ δηαθέξεη ιφγσ εγρψξησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. κεηαθνξψλ, ηδηαηηεξνηήησλ θιίκαηνο θαη άιισλ παξαγφλησλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

 

 

Πέμπηο κπιηήπιο : η μέζη εηήζια νοζοκομειακή κίνηζη. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο επφκελεο κεηαβιεηήο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ 

ειηθησκέλσλ ίζσο ζα έπξεπε λα αθηεξσζεί μερσξηζηή εξγαζία. Ννζνθνκεηαθή θίλεζε ελλνείηαη 

κφλν φηαλ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο ζε λνζνθνκεία θαη κάιηζηα φηαλ ζπλππνινγίδεηαη θαη 

νη δπλαηφηεηεο απηψλ ζηελ ίαζε ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ. 

 

Δδψ ε αλάιπζε έρεη λα θάλεη κε ηξεηο πφινπο, ηνλ πφιν ησλ νκάδσλ 1 θαη 2, απηφ ηεο νκάδαο 3 θαη 

ηνλ πφιν ησλ νκάδσλ 4 θαη 5. Κη αλ αθφκα κεηξνχζε ζε απηή ηελ αλάιπζε ην κηθξφηεξν (κε ηηο 

φπνηεο ειιείςεηο) θέληξν πγείαο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζίγνπξα γηα κία ηέηνηα εππαζή νκάδα 

πιεζπζκνχ φπσο νη ειηθησκέλνη, ηε δηαθνξά ζηελ αλάιπζε ζα ηελ έθαλε ε πνηφηεηα ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζίγνπξα απνιακβάλνπλ νη ειηθησκέλνη ζηνπο λνκνχο πνπ 

δηαζέηνπλ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα. 

 

Με άιια ιφγηα νη ειηθησκέλνη φηαλ ρξεηαζηνχλ θάπνηα πεξίζαιςε πνπ μεπεξλά ηηο πξνδηαγξαθέο 

ελφο ζηαζκνχ πξψησλ βνεζεηψλ ή ελφο θέληξνπ πγείαο, δίρσο άιιε επηινγή κεηαλαζηεχνπλ ζην 

πιεζηέζηεξν απφ ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο λνζνθνκείν. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ 

ε πεξίζαιςε παξέρεηαη ζε λνζνθνκείν γεηηνληθνχ ή θαη καθξηλφηεξνπ λνκνχ. Απηφ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κεηψλεη ηελ αμία ηεο κέζεο λνζνθνκεηαθήο εηήζηαο θίλεζεο σο θαζνξηζηηθφ 

θξηηήξην ζην πξνθίι ηεο νκάδαο ησλ ειηθησκέλσλ ζε επίπεδν λνκψλ. 
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Απιά ην δήηεκα ζίγεηαη σο θαίξην, δηφηη ε πεξίζαιςε έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ, θαη απηφ δελ είλαη πάληα ζε αξκνλία κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

απαζρφιεζε ή αθφκα θαη απφ ην εηζφδεκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Ζ πνηφηεηα ελφο 

λνζνθνκείνπ είλαη απηαπφδεηθην φηη επεξεάδεη ηε λνζνθνκεηαθή θίλεζε, αλ θαη δελ κπνξεί λα 

εθηηκεζεί παξά κφλν κέζα απφ εξσηεκαηνιφγην ζε κηα άιινπ ηχπνπ έξεπλα. Αθφκα θαη ε «θήκε» 

ελφο λνζνθνκείνπ ζα κπνξνχζε λα απμνκεηψζεη ηελ θίλεζε. Παξ’ φια απηά νη ειηθησκέλνη είλαη 

κηα εππαζήο νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη αλάγθε έλα αμηφπηζην θαη επαξθέο θνληηλφ 

λνζνθνκείν, θαη ε δπλαηφηεηα απηή δπζηπρψο δελ κπνξεί λα είλαη πξνλφκην φισλ ησλ ειηθησκέλσλ 

αλεμάξηεηα απφ ην λνκφ πνπ δηακέλνπλ. 

 

Ζ έξεπλα ζε απηφ ην ζεκείν δελ έρεη παξά λα δηαπηζηψζεη ηελ αχμνπζα ηαμηλφκεζε ησλ νκάδσλ 1 

πξνο ηελ νκάδα 5. Οη πξψηεο νκάδεο 1 θαη 2 θηλνχληαη ζρεηηθά ρακειφηεξα απφ ηηο πξνλνκηνχρεο 

νκάδεο 4 θαη 5 ησλ ειηθησκέλσλ. Οη ιέμεηο «πξνλνκηνχρεο» ή επλννχκελεο απφ ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα θαηαλνκήο ησλ λνζνθνκεηαθψλ νκάδσλ, αθνξά κφλν ηελ πξφζβαζε ζηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε (αλεμαξηήησο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ρσξηζηά ν θάζε ειηθησκέλνο) 

θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. 

 

Άιισζηε θαη εληφο νκάδαο 1 θαη 2 κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ν εξεπλεηήο θαη ηηκέο πνπ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθέο ζην δεηνχκελν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο απνηέιεζκα («αλάγθε έλα αμηφπηζην θαη 

επαξθέο θνληηλφ λνζνθνκείν»). 

 

 

Έκηο κπιηήπιο : ηο εηήζιο μέζο δηλωθέν ειζόδημα. 

 

Αλάινγνο ζρνιηαζκφο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί θαη γηα ην εηζφδεκα, δειαδή αχμνπζα ηαμηλφκεζε, 

αιιά κε ηξία ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Οη νκάδεο 1 θαη 2 ζρεδφλ πνιχ θνληά θαη ρσξίο νξαηή 

δηαθνξά, νη νκάδεο 3 θαη 4 επίζεο θνληά, θαη ε νκάδα 5 απνκνλσκέλε ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο 

ηαμηλφκεζεο. Δάλ ε έξεπλα δελ είρε ήδε δηαθνξνπνηήζεη κε ηελ εξκελεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θξηηεξίσλ ην πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ίζσο γηλφηαλ αλαθνξά κφλν γηα 3 νκάδεο αληί 5 νκάδσλ. 
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Δδψ άιισζηε ππάξρεη έλα αθφκε «δείγκα» γξαθήο ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. Πνιιέο 

θνξέο ζηελ έξεπλα έλαο πίλαθαο φπσο ν παξαθάησ ζα δεκηνπξγνχζε επηπιένλ εξσηήκαηα απφ 

απηά πνπ ίζσο πξνζέγγηζε: 

 

    

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ 

ΚΗΝΖΖ 

ΔΗΟΓΖΜΑ                 

ΓΖΛΧΘΔΝ ΔΣΖΗΟ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 41,91 8.386,02 

2 ΟΜΑΓΑ 2 41,30 8.236,25 

3 ΟΜΑΓΑ 3 46,04 10.221,92 

4 ΟΜΑΓΑ 4 49,47 10.241,94 

5 ΟΜΑΓΑ 5 49,96 12.629,39 

  ΜΔΟ 45,73 9.943,10 

 

Πίλαθαο 5.10. : πγθξηηηθφο Πίλαθαο Ννζνθνκεηαθήο Κίλεζεο Καη Δηεζίνπ Δηζνδήκαηνο 

 

Σειηθά ε νκάδα 4 ησλ ειηθησκέλσλ κνηάδεη κε ηελ νκάδα 5 (κε βάζε ηελ λνζνθνκεηαθή θίλεζε) ή 

κνηάδεη κε ηελ νκάδα 3 (κε βάζε ην κέζν δεισζέλ εηήζην εηζφδεκα) ζα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί ν 

νπνηνζδήπνηε αλαγλψζηεο. Ζ απάληεζε δίλεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα, φπνπ φια ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζα επηρεηξήζνπλ λα δψζνπλ έλαλ πεξηθξαζηηθφ «ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ», πάληα ζε επίπεδν λνκνχ ηεο Διιάδαο. 
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5.3. ΣΤΠΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑ ΟΜΑΓΑ 

 

Σν εξψηεκα πνπ έθιεηζε ηελ παξάγξαθν ηεο ελφηεηαο πνπ πξνεγήζεθε ήηαλ κηα θαιή 

«κεηαβίβαζε ζθέςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ», ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε λα απνδνζεί 

ζσζηά ην πξνθίι ηεο θάζε νκάδαο. 

 

Γηα λα γίλεη επθνιφηεξε ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ επηλνήζεθε ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ κε 

ηε βνήζεηα «κηθηψλ ρξσκάησλ» (γεκίζκαηνο θαη κνηίβνπ ησλ ζρεηηθψλ θειηψλ γηα ρξήζε δχν 

ρξσκάησλ, ή δηαίξεζε θειηψλ γηα ρξήζε ηξηψλ ρξσκάησλ), πνπ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηα 

ρξψκαηα πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθά σο βαζηθά: 

 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΠΟΤ ΓΙΑΦΔΡΟΤΝ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΝΧ 

              

ΖΛΗΚΗΑ 

85+ 

ΖΛΗΚΗΑ 

80-85 
ΚΑΜΗΑ 

Α’ 

ΘΜΗΑ 

Β’ & Γ’ 

ΘΜΗΑ 
ΔΓΓΑ. 

ΑΓΑΜ. 

ΓΗΑΕ. 

Δ ΓΗ. 

ΤΝΣ. ΔΡΓΑ. ΟΗΚ. ΝΟΟ. ΔΗΟΓ 

              

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΠΟΤ ΓΙΑΦΔΡΟΤΝ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΑ ΚΑΣΧ 

                  ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

 ΟΜΑΓΑ 1 ΚΑΗ ΟΜΑΓΑ 2 

 ΟΜΑΓΑ 1 ΚΑΗ ΟΜΑΓΑ 5 

 ΟΜΑΓΑ 4 ΚΑΗ ΟΜΑΓΑ 5 

ΘΜΗΑ 

   ΟΜΑΓΑ 1 ΚΑΗ ΟΜΑΓΑ 2 ΚΑΗ ΟΜΑΓΑ 3 

 

ρήκα 5.1. : Υξσκαηηθή Απεηθφληζε Σνπ Πξνθίι Σσλ Πέληε Οκάδσλ 

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Γηα ηε κειέηε ησλ κνλφρξσκσλ θειηψλ, δειαδή ησλ θειηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κία θαη κφλν 

νκάδα, ηα πξάγκαηα είλαη απιά θαη αλαιψζεθαλ κε ζαθήλεηα ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (5.2). 

ην ζεκείν απηφ ζα δνζεί κεγαιχηεξνο ρψξνο αλάιπζεο ζηα δίρξσκα θαη ζηα ηξίρξσκα θειηά, 

απηά δειαδή πνπ αλαθέξνληαη ζε δχν θαη ηξεηο νκάδεο αληίζηνηρα. 

 

Δάλ ζπλαληνχζε θαλείο πνιιά θειηά κε πνιιά ηαπηφρξνλα ρξψκαηα γηα παξάδεηγκα ηέζζεξα 

ρξψκαηα, ζα κπνξνχζε λα αλαινγηζηεί φηη κηα αθξαία ηηκή ζα ππήξρε ζην θέληξν κηαο νκάδαο (ηεο 

πέκπηεο ι.ρ.) ελψ ππφινηπεο ζα έκνηαδαλ κεηαμχ ηνπο, γηα ηε κεηαβιεηή πνπ ζα αθνξνχζε ε 

αλάιπζε. 

 

Κάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη 

ζηελ έξεπλα λα δηαγλψζεη θπξίσο ηάζεο νκνηφηεηαο ζε νκάδεο φπσο ε νκάδα 1 κε ηελ νκάδα 2 γηα 

θάπνηεο κεηαβιεηέο φπσο ε θακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη έγγακνη 

ειηθησκέλνη, νη ζπληαμηνχρνη, νη ειηθησκέλνη πνπ δειψλνπλ νηθηαθά, ε κέζε λνζνθνκεηαθή θίλεζε 

θαη ην κέζν δεισζέλ εηζφδεκα. Άιιεο ηάζεο νκνηφηεηαο ζε νκάδεο φπσο ε νκάδα 4 κε ηελ νκάδα 

5 παξαηεξνχληαη γηα κεηαβιεηέο φπσο ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε ηξηηνβάζκηα, νη 

εξγαδφκελνη, νη ειηθησκέλνη πνπ δειψλνπλ νηθηαθά θαη ε κέζε λνζνθνκεηαθή θίλεζε . Μφλν κηα 

ζεκαληηθή νκνηφηεηα παξαηεξείηαη γηα ηηο νκάδεο 1 θαη 5 θαη απηή είλαη νη ειηθησκέλνη απφ 85 

εηψλ θαη άλσ. 

 

Όζν γηα ηελ ηξηπιή νκνηφηεηα (ηελ παξνπζία ηξηψλ φκνησλ νκάδσλ) γηα κία θαη κφλν κεηαβιεηή 

απηφ παξαηεξήζεθε κφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο ζε ζεκεία πνπ ζηελ αληίπεξα πιεπξά ππήξμαλ 

δηαθνξεηηθή / δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 

 

Απφ ηηο δηαθνξέο απηέο πξνθχπηεη (ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γξαθήκαηα 5.2 έσο θαη 5.9) φηη θάζε 

νκάδα ειηθησκέλσλ έρεη έλα δηαθνξεηηθφ πξνθίι ή αθφκα πην πηζηά «ηείλεη λα έρεη έλα 

δηαθνξεηηθφ πξνθίι» κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί ζηελ παξνχζα έξεπλα. ην έθην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί «ν ηχπνο ηνπ πξνθίι» ησλ ειηθησκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. 

 

Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ άιινηε ζην άλσ κέξνο θαη άιινηε ζην θάησ κέξνο ζε ζρέζε 

πάληα κε ηνλ κέζν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ήηαλ γηα ηελ έξεπλα παξήγνξν θαηλφκελν, φηαλ 

κάιηζηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο θάζε θνξά, απνηεινχζαλ άιινηε νκνηφηεηα θαη άιινηε δηαθνξά. Με 

άιια ιφγηα δελ παξαηεξήζεθε φκνηα ζπκπεξηθνξά, αιιά νκνηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νκάδσλ 

ησλ ειηθησκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά κεηαβιεηέο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηάζεσλ γηα ραξαθηεξηζκνχο. 
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ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ απηνχ ηνπ πξνθίι γηα θαζεκία απφ 

ηηο πέληε νκάδεο. Οη ραξαθηεξηζκνί δελ κπνξεί παξά λα είλαη ελδεηθηηθνί ησλ ηάζεσλ πνπ 

δηαθάλεθαλ γηα θάπνηεο θαη γηα φρη φιεο ηηο κεηαβιεηέο. ε κεξηθά ζεκεία επηρεηξήζεθαλ 

«ζπγρσλεχζεηο κεηαβιεηψλ» έηζη ψζηε νη πεξηθξαζηηθέο πξνηάζεηο λα δειψζνπλ κε ζαθήλεηα θαη 

δηαθξηηφηεηα (ζην ζεκείν πνπ ηα απνηειέζκαηα επέηξεςαλ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην). 

 

Οη ηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο απηέο θαζ’ απηέο θαη φρη «άθακπηεο θαη απφιπηεο», παξ’ φιν πνπ 

ζηεξίρζεθαλ ζε αξηζκνχο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ειέγρζεθαλ κε πνηθίιεο θαη πνιπάξηζκεο 

πξνζπάζεηεο, ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη ζε αλαιχζεηο / επαιεζεχζεηο ζην ινγηζηηθφ θχιιν 

MS EXCEL, θαξπφο ησλ νπνίσλ ππήξμε ν αθφινπζνο πίλαθαο ραξαθηεξηζκψλ: 
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Απ. Ομάδαρ Σςπολόγηζη Πποθίλ Ηλικιωμένων - Υαπακηηπιζμόρ 

ΟΜΑΓΑ 

1 

Ζ Οκάδα 1 αθνξά ειηθησκέλνπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ππεξειίθσλ άλσ ησλ 85 εηψλ θαη κε κεγάιν 

πνζνζηφ αγξάκκαησλ / εληαγκέλσλ ζε θακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο. ηελ νκάδα 1 παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ Πξσηνβάζκηαο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ) παλειιαδηθά, ελψ θπξίσο ηελ απνηεινχλ έγγακνη 

ειηθησκέλνη κε κέζεο κεηξήζεηο ρεξείαο. Δίλαη θπξίσο ζπληαμηνχρνη, δηαζέηνπλ πνιχ ρακειφ πνζνζηφ 

ελαζρφιεζεο κε ηα νηθηαθά, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζε λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε θαη πνιχ κηθξφ εηήζην 

εηζφδεκα. 

ΟΜΑΓΑ 

2 

Ζ Οκάδα 2 αθνξά ειηθησκέλνπο κε κέζα επίπεδα ειηθηαθήο δηάξζξσζεο (ίδηα κε ηνλ παλειιαδηθφ κέζν φξν) ελψ 

θαηέρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ «κε παξνρήο θαλελφο ηχπνπ εθπαίδεπζεο». Απνηειείηαη απφ έγγακνπο κε κέζεο 

κεηξήζεηο ρεξείαο θαη ζρεδφλ ακειεηέν πιεζπζκφ άγακσλ- δηαδεπγκέλσλ- ζε δηάζηαζε. Δίλαη νη «πεξηζζφηεξν 

ζπληαμηνχρνη» απφ φιε ηελ επηθξάηεηα, δηαζέηνπλ πνιχ ρακειφ (ην ρακειφηεξν παλειιαδηθά) πνζνζηφ 

ελαζρφιεζεο κε ηα νηθηαθά, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζε λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε (ηε ρακειφηεξε ) θαη πνιχ 

κηθξφ εηήζην εηζφδεκα (επίζεο ην ρακειφηεξν). 

ΟΜΑΓΑ 

3 

Ζ Οκάδα 3 αθνξά ειηθησκέλνπο κε κέζα επίπεδα ειηθηαθήο δηάξζξσζεο (ίδηα κε ηνλ παλειιαδηθφ κέζν φξν) ελψ 

ηελ ίδηα ηάζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Σείλνπλ λα απνδέρνληαη αξθεηά ην γάκν 

(θνληά ζην κέζν ησλ έγγακσλ παλειιαδηθά) κε ζρεδφλ ακειεηέν πιεζπζκφ άγακσλ- δηαδεπγκέλσλ- ζε 

δηάζηαζε. Γεληθά είλαη νη πεξηζζφηεξν εξγαδφκελνη ειηθησκέλνη ηεο Διιάδαο, ελψ πνιχ κεγάιν είλαη θαη ην 

πνζνζηφ εηζνδεκαηηψλ, κε ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα αθνινπζνχλ ζρεδφλ ην κέζν παλειιαδηθφ. Γηαζέηνπλ κέζε 

παλειιαδηθή λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε θαη κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ ηθαλνπνηεηηθφ εηήζην εηζφδεκα. 

ΟΜΑΓΑ 

4 

Ζ Οκάδα 4 αθνξά ειηθησκέλνπο κε πνιχ ιίγνπο ππεξήιηθεο, θαη επίζεο ιίγνπο κεηαμχ 80-85 εηψλ, είλαη ε νκάδα 

κε ηνπο λεψηεξνπο ζε ειηθία ειηθησκέλνπο. Σείλνπλ λα απνδέρνληαη ιηγφηεξν ην γάκν, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

ειηθησκέλνπο, κε πςειφηεξε ελαζρφιεζε νηθηαθψλ, θαη ηελ νκάδα απνηεινχλ πνιχ κηθξφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπληαμηνχρσλ. Απνιακβάλνπλ πςειφ πνζνζηφ παξνρήο ζε λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε 

κε ηθαλνπνηεηηθφ εηήζην εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ην παλειιαδηθφ εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα. 

ΟΜΑΓΑ 

5 

Ζ Οκάδα 5 αθνξά ειηθησκέλνπο κε ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ππεξειίθσλ άλσ ησλ 85 εηψλ, αιιά κε ηα 

πςειφηεξα ζηηο ειηθίεο 80-85 θαη 75-80. πλνπηηθά δηαζέηεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ 75 θαη πάλσ. Μπνξεί λα 

κελ δηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππεξήιηθνπο, αιιά ηνπο ειηθησκέλνπο κε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ειηθίαο 

παλειιαδηθά. Δίλαη νη πην κνξθσκέλνη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζε Β’ΘΜΗΑ & Γ’ΘΜΗΑ. Γηαζέηνπλ πςειά πνζνζηά 

άγακσλ- δηαδεπγκέλσλ- ζε δηάζηαζε, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νηθηαθψλ θαη εηζνδεκαηηψλ. Απνιακβάλνπλ 

πςειφ πνζνζηφ παξνρήο ζε λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε θαη είλαη νη θαιχηεξα ακεηβφκελνη κε ην πςειφηεξν εηήζην 

εηζφδεκα απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

Πίλαθαο 5.11. : Πίλαθαο Απφδνζεο Υαξαθηεξηζκνχ ην Πξνθίι
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΥΡΗΙΜΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

6.1. ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΑ ΤΣΑΓΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΣΟ 

ΣΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ 

 

Ζ ρξεζηκφηεηα απφ ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, 

έρεη ηξεηο θχξηνπο «απνδέθηεο»: 

 

α) ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

 

β) ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο (κε θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα), φπσο είλαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο / 

εηαηξίεο, θαη  

 

γ) ηνπο θηιαλζξσπηθνχο ή κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο / θνξείο / άηππεο ελψζεηο / 

πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ. 

 

Πξηλ επηρεηξεζεί ε αλαιπηηθή παξάζεζε ηνπο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα επαλαιάβνπκε απηφ πνπ 

πξνέθπςε θαη απφ ηελ αλππαξμία πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην δηεξεπλνχκελν ζέκα. Μία 

κφλν «θσηνγξαθηθή έξεπλα» (κε βάζε ην έηνο 2001) δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα δψζεη αζθαιή 

ζην ρξφλν απνηειέζκαηα. Αθφκα θη αλ ππήξρε ζπλέρεηα ζην ρξφλν, κία έξεπλα ηέηνηνπ κεγέζνπο, 

ζα έπξεπε λα εκβαζχλεη θαη ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο απφ ηνπο λνκνχο έηζη ψζηε λα ιάβεη επηκέξνπο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ίζσο επηθαιχπηνληαη απφ ηηο κέζεο ηηκέο πνπ παξέρνληαη ζε ρσξηθά επίπεδα ησλ 

λνκψλ ηεο Διιάδνο. 

 

Αλ κέζα ζε φια απηά πξνζζέζεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζηαχξσζεο άιισλ επηζηεκψλ, φπσο 

ηεο ηαηξηθήο, ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο δεκνγξαθίαο, ίζσο κε ηε ζπγθέληξσζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κέρξη ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είηε δελ ζπιιέγνληαη, 

είηε ζπιιέγνληαη απνζπαζκαηηθά νπφηε θαη δελ αμηνπνηνχληαη δηφηη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κε 

πξαγκαηηθέο «αλνκνηνκνξθίεο» (ιάζνο κεηξήζεηο / δεδνκέλα δίλνπλ απηαπφδεηθηα ιάζνο 

απνηειέζκαηα / ζπκπεξάζκαηα), ηφηε ζα δηαπηζηψζεη φηη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 

είλαη κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά πνιχπινθε. 
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6.2. ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, ρξήζηκεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ νη δηαπηζηψζεηο γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ζην ρσξηθφ ζχλνξν, ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο, είηε απφ 

θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ «πνιηηηθψλ». Σέηνηεο πνιηηηθέο ζα 

κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ηελ πξφλνηα (ζηελ απηή θαζ’ απηή ηξίηε ειηθία) ζην ζχλνιφ ηεο, ηελ 

παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο αλά πεξηνρή ηεο Διιάδαο κε ελδπλάκσζε θαη ελίζρπζε λνζνθνκείσλ 

θαη θέληξσλ πγείαο, ηε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ παξνρήο πγείαο απφ αλάπηπμε λέαο πηέξπγαο ζηα 

ππάξρνληα λνζνθνκεία κέρξη θαη ηε δεκηνπξγία ελφο αγξνηηθνχ ηαηξείνπ. 

 

Δπίζεο ρξήζηκεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ζηελ παξνρή θνηλσληθήο κέξηκλαο, δηφηη ε πνιηηεία 

πξέπεη λα δξα πξνιεπηηθά φπνπ εληνπίδνληαη «νκάδεο λνκψλ» ηεο ρψξαο φπνπ εληνπίδνληαη 

δεηήκαηα αληηδηακεηξηθά αληίζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε «επλννχκελεο» πεξηνρέο ηεο 

Διιάδνο (θαη δελ είλαη κφλν απηέο κε ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγεί απαξαίηεηα ηηο ηάζεηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη). 

 

Αθφκα θαη έλαο ζπκβνπιεπηηθφο ζηαζκφο, κε ηελ έλλνηα ηνπ θηλεηνχ θιηκαθίνπ ζρεηηθψλ 

επηζηεκφλσλ ή έλα «θνξεηφ» ζπλεξγείν πξφιεςεο θάπνησλ αζζελεηψλ, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ «γελλνχλ» κεηξήζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην έλα λνκφ ηεο ρψξαο 

απφ ηνλ άκεζα ρσξηθά γεηηνληθφ λνκφ. Αλ θαη ζθνπφο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη ε φπνηα επηξξνή ζηε 

ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ζε γεληθφ ή ηνπηθνχ ραξαθηήξα επίπεδν, δελ κπνξεί λα κε δνζνχλ νη βαζηθέο 

πηπρέο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο. Όπσο άιισζηε απηή πξνέθπςε φρη κφλν εληφο ηεο παξνχζαο 

αλάιπζεο, αιιά θαη απφ ηηο απνζπαζκαηηθέο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ 

πξνεγήζεθε. Σέηνηεο, αιιά θαη ειιείςεηο παξφκνησλ ή ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ή κε αμηνπνίεζε 

θάπνησλ άιισλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

λνκψλ, πνπ άιισζηε δελ απνηειεί ζε θακηά πεξίπησζε ην δεηνχκελν ζε κία θνηλσλία. 

 

Κη έλα θηλεηφ ζπλεξγείν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ή 

αθφκα πην ξεαιηζηηθά ζηελ «άκβιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο» θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αληζνηήησλ ζε 

επίπεδν ηνπ λνκνχ, είλαη επλφεην λα αλαξσηεζεί θαλείο γηα ην πφζν ζα κπνξνχζαλ θάπνηα απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα λα ζπκβάιινπλ ζηε δίθαηε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε / κεηαρείξηζεο γηα ηελ 

αληίζηνηρε «άκβιπλζε νηθνλνκηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ», θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα αζθεζεί ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα. 
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Θα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί γηα παξάδεηγκα ζαλ κέηξν αληηκεηψπηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ, ηελ πηνζέηεζε ρακειήο θνξνινγίαο ζε εηζνδήκαηα ειηθησκέλσλ απφ 

θάπνηα ειηθία θαη πάλσ, ζπγθξίλνληαο ην κέηξν κε ηελ πηνζέηεζε ρακεινχ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο 

αμίαο (Φ.Π.Α.) πνπ απνιακβάλνπλ κε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε απνκαθξπζκέλεο, άγνλεο ή 

λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, πνπ θηλείηαη ζε απηφ ην πλεχκα ηεο άκβιπλζεο ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ. Άξα ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ (αλ φρη κέρξη ζεκείνπ 

εμαθάληζεο) ησλ ηνπηθψλ ή «απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ» αληζνηήησλ. 

 

Δπίζεο ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε πξνζθνξά ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζε άιια 

δεηήκαηα ελδηαθέξνληνο φπσο ε έληαμε ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο, φπνπ ην δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν, φπνπ θαη ζε φπνηα «νκάδα λνκψλ» 

παξνπζηάδεη αθξαίεο ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα ηα πςειά πνζνζηά ειηθησκέλσλ θάπνησλ λνκψλ, πνπ 

δελ θαηφξζσζαλ λα θζάζνπλ ζε θάπνην απφ ηα επίπεδα ζπνπδψλ, απφ απηά πνπ κεηξήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ «αληίβαξν» (ζηε δηαθνξά κνξθσηηθνχ επηπέδνπ) 

απφ πξνγξάκκαηα «δηα βίνπ κάζεζεο, αλάδεημεο δεμηνηήησλ, αμηνπνίεζεο ελδηαθεξφλησλ» πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα κεηξεζνχλ απφ θάπνηα κεηαγελέζηεξε ζρεηηθή έξεπλα, έηζη ψζηε 

λα αλαδεηρζεί θαη ε βειηίσζε ζην ρξφλν ησλ φπνησλ επηινγψλ ή πνιηηηθψλ αθνινπζνχληαη. 

 

Αληίζηνηρε ζα ήηαλ ε ρξεζηκφηεηα απφ ηελ έξεπλα ζε ζέκαηα φπσο απηφ ηεο έληαμεο ηνπο, ζε 

νίθνπο επγεξίαο ή άιινπο θνηλσθειείο νίθνπο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, έηζη ψζηε νη «απφκαρνη» 

πνπ πξφζθεξαλ κε ηελ εξγαζία - πξνζθνξά - δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο επί ζεηξά δεθαεηηψλ λα έρνπλ 

ην βνησηηθφ επίπεδν πνπ πξαγκαηηθά δηθαηνχηαη λα έρνπλ ζε κηα πνιηηηζκέλε ρψξα φπσο ε Διιάδα. 

 

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ηεο ρξεζηκφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (θεληξηθή κέρξη θαη ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζα κπνξέζεη ζην πιαίζην απηφ λα εληαρζεί θαη ε αμηνπνίεζε ζέζεσλ πξνζθνξάο 

εξγαζίαο, πνπ δελ ζπλαληνχλ βηνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο θχζεσο πεξηνξηζκνχο, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην γεληθφ ηνπο πιαίζην (ζηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ). 
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6.3. ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΜΗ ΦΙΛΑΝΘΡΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 

ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο ζα αθνινπζήζεη κηθξφηεξε αλαθνξά φρη ιφγσ κηθξφηεξεο ρξεζηκφηεηαο 

αιιά ιφγσ ηεο αλαθνξάο πνπ πξνεγήζεθε. Δίλαη επί ζεηξά δεθαεηηψλ γλσζηφ φηη ζηελ Διιάδα, 

εθηφο απφ ηε δεκφζηα θιηληθή ππάξρεη ε ηδησηηθή, εθηφο απφ ην δεκφζην γεξνθνκείν ππάξρεη ε 

ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ κε ην δειεαζηηθφ ηίηιν «θέληξν θηινμελίαο / θξνληίδαο ειηθησκέλσλ» 

πξνζθέξεη αλάινγνπ ηχπνπ ππεξεζίεο. Αλ θαη εδψ ηα «κεγέζε» απφ λνκφ ζε λνκφ 

δηαθνξνπνηνχληαη, κηαο θαη γηα παξάδεηγκα έλα ππεξζχγρξνλν ηδησηηθφ ζεξαπεπηηθφ θέληξν, δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη θαλείο κε ηξφπν νκνηφκνξθν ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, νχηε έλα 

«ππνθαηάζηεκα» απφ κηα εηαηξία απιψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ «επηδεηθηηθά» ζα 

απνπζίαδε απφ θάπνηεο αθφκα θαη «πξσηεχνπζεο» θάπνησλ λνκψλ ζε ζρέζε κε άιιεο «αιπζίδεο» 

γλσζηψλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ φκσο φιεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. 

 

Γελ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά νχηε ζηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, νχηε 

θαη ζηελ αμηνπνίεζε αθφκα θαη ησλ πην απιψλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ έξεπλεο θαηαλαισηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη εηαηξηψλ. Άιισζηε ν γλψκνλαο ηνπ θέξδνπο δελ ζα κπνξνχζε ζε θακία 

πεξίπησζε λα ηαπηηζηεί κε ην «θνηλσληθφ θαη δίθαην θξάηνο» πνπ απνηέιεζε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. 

 

Πνιιά φκσο απφ ηα ζεκεία σο πξνο ηελ παξαδνρή, θαη φρη σο πξνο ηελ πξφζεζε γηα θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε είλαη θνηλά. Άξα ζεκαληηθή σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα κπνξνχζε 

λα θαλεί θαη ζε απηφ ην ρψξν ε δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 

ην ζεκείν κάιηζηα πνπ ην «θνηλσληθφ θξάηνο» δελ κπνξεί λα θαλεί αληάμην ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

ειηθησκέλσλ, παξάδεηγκα ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ζηελ θαξκαθεπηηθή θάιπςε, ζην χςνο ηεο 

επηζπκεηήο ζχληαμεο αιιά θαη ζε πιήζνο άιισλ παξνρψλ, νη ηδησηηθέο εηαηξίεο έξρνληαη λα 

θαιχςνπλ κε ην αδεκίσην γη’ απηέο απηφ ην θελφ. Άιισζηε ζε ρψξεο πνπ ε πνιηηεία έρεη θξνληίζεη 

γηα επαξθή θάιπςε θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ, ην φθεινο απηήο αιιά θαη παξφκνησλ εξεπλψλ 

έρεη ήδε αμηνπνηεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα εθιείςεη 

ε φπνηα ηδησηηθή πξσηνβνπιία αθφκα θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ «πγηνχο» αληαγσληζκνχ. 
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Αθφκα ινηπφλ θαη κε απηή ηελ ηειεπηαία ηδηφηεηα ηνπ «πγηνχο» αληαγσληζκνχ, ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

ζα ήηαλ ε ηππνιφγεζε ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε εηαηξίεο 

παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζε εηαηξίεο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο πέξα ηεο ηαηξηθήο, ζε 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληαπνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ / 

επελδχζεσλ κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην εθάπαμ ή ηελ ηζφβηα ζχληαμε), έηζη ψζηε λα 

βξεζνχλ ηα θαηάιιεια πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ 

πιεζπζκνχ, λα πξν-θνζηνινγεζνχλ θαη λα επαλεμεηαζηνχλ αλά πεξίπησζε. Δδψ ην κέζν εηήζην 

εηζφδεκα αλά λνκφ ζα κπνξνχζε λα επαλεμεηαζηεί ζηελ έξεπλα ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θαζέλα 

παξάγνληα έηζη ψζηε λα απνδψζεη ζχλζεηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαλείο «δεη» ζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα «ακνηβαίν φθεινο», ηφζν γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ην δεηνχκελν θαη εδψ είλαη «ην 

κέγεζνο» ηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο πνπ δχλαηαη λα ζεθψζνπλ ειηθησκέλνη πνπ δνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο λνκνχο ηεο ρψξαο, γηα ηε ράξαμε «δηθαηφηεξεο» ηηκνιφγεζεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 

 

6.4. ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΦΙΛΑΝΘΡΧΠΙΚΧΝ / ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ 

 

Χο ηξίηε δηάζηαζε ρξεζηκφηεηαο αθέζεθε ε «σξαηνπνηεκέλε» κνξθή ηεο ρξεζηκφηεηαο, απηή πνπ 

είλαη ιηγφηεξε επεξεαζκέλε απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη αληαπνδνηηθέο εηζθνξέο θαη αγγίδεη 

ηελ θηιαλζξσπηθή δηάζεζε νξγαληζκψλ αιιά θαη επηκέξνπο νκάδσλ πνιηηψλ. Πφζν ρξεζηηθή ζα 

ήηαλ ε παξνχζα δηπισκαηηθή εάλ ζα κπνξνχζε θαλείο λα έρεη ζπιιέμεη ζε επίπεδα δήκσλ ή 

γεηηνληάο (δειαδή ζε αθφκα πην κηθξή ζε έθηαζε ρσξηθή δηάζηαζε) ζηνηρεία γηα ηνπο άζηεγνπο 

ειηθησκέλνπο, ή γηα απηνχο ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ ππνζηηίδνληαη, ή γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε δηαθνξά επίπεδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Αθφκα θαη απηή ε θηιαλζξσπηθή 

πξσηνβνπιία πσο ζα κπνξέζεη λα «επέκβεη» εχζηνρα, ηνπηθά, εμεηδηθεπκέλα, αθφκα θαη ζε κηα 

κηθξφηεξε / απνκαθξπζκέλε θνηλσλία ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ, εάλ δελ κπνξεί πξσηίζησο λα ηελ 

εληνπίζεη ηνπηθά. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε θηιαλζξσπία είλαη θαηά βάζε «επθίλεηε», φηαλ έρεη «ππνδεηρζεί» ην ζσζηφ 

κέξνο ζην ζσζηφ ρξφλν. Απηφ θαη κφλν αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηέηνησλ εξεπλψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο. Δίλαη ηέηνηα ε θχζε ηεο θηιαλζξσπίαο, πνπ κπνξεί λα 

επέκβεη άκεζα είηε κε ρξήκαηα, είηε θαη κε βαζηθά πιηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, δαπαλψληαο ηνλ 

ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν, ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο βνήζεηαο πνπ απαηηνχλ πνιπζχλζεηεο θαη 

κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ζθέςεηο θαη απνθάζεηο. 
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Καη ζε απηφ ην ζεκείν έρνπλ λσξίηεξα θαιπθζεί ηα θχξηα ζεκεία ρξεζηκφηεηαο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη δελ κέλεη κφλν παξά ε επηζήκαλζε φηη κε ηνλ φξν «θηιαλζξσπηθνί ή κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί» πεξηθιείνληαη ηφζν νη εγρψξηεο θηιαλζξσπηθέο πξσηνβνπιίεο / 

ζσκαηεία / θηλήζεηο πνιηηψλ, φζν θαη νη νξγαλψζεηο πνπ νξγαλσκέλα επεκβαίλνπλ αλά πεξίπησζε 

είηε ζηα θξάηε, είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απηψλ. 

 

 

6.5. ΔΠΙΗΜΑΝΗ & ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο ζπκπεξαίλεηαη φηη θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ρξεζηκφηεηαο ηεο έξεπλαο 

ηππνπνίεζεο ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ είλαη ζεκαληηθέο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, αιιά κε 

θνηλή ζπληζηακέλε ην φθεινο νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ θνηλή ζπληζηακέλε γίλεηαη αθφκα πην 

ζεκαληηθή κηαο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ αλά «νκάδεο λνκψλ» δελ αθνξά κφλν 

απηνχο θαζ’ απηνχο ηνπο ειηθησκέλνπο. Δάλ καο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβνπκε ηελ 

έξεπλα, κε ηα ίδηα αθξηβψο θξηηήξηα ζπιινγήο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο 

κεζνδνινγία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, αιιά κε κηα δηαθνξεηηθή ειηθηαθή νκάδα, γηα παξάδεηγκα 

55-65 έηε ή 45-55 έηε ζα είρακε ζε αξθεηά ζεκεία πηζαλψο δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ 

αλζξψπσλ απηψλ αιιά πάιη θάπνηνη λνκνί ζα απνηεινχζαλ ηελ ίδηα ή ζρεδφλ ηελ ίδηα πεξίπνπ 

νκάδα. Ίζσο κάιηζηα γηα ην εχξνο 55-65 έηε νη «νκνηφηεηεο» λα ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ησλ 

45-55 έηε, θάηη πνπ ζα καο έθαλε λα κηιήζνπκε θαη γηα δπλακηθή ζην ρψξν - ρξφλν, κηαο θαη νη 

«αληζνθαηαλνκέο» ζε επίπεδα λνκψλ ηεο Διιάδαο είλαη πάληα ζε εμέιημε. 

 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο, φηη νη πιεζπζκνί ησλ λνκψλ είλαη ζε κηα δηαδηθαζία 

απμνκείσζεο αιιά πάληα κε ηε κνξθή ησλ «ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ». Γειαδή ν πιεζπζκφο ηεο 

Διιάδνο ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο, άξα ε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θάπνησλ λνκψλ ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα κε ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε θάπνηνπο 

άιινπο λνκνχο. Καη ην θαηλφκελν απηφ δελ είλαη πάληα ίδην κε απηφ ηεο αζηπθηιίαο, δηφηη δελ 

ζεκαίλεη φηη νκνηφκνξθα, νη γεηηνληθέο κε ηελ θσκφπνιε / πφιε πεξηνρέο «αδεηάδνπλ» γηα λα 

γεκίζεη ε κεγαιχηεξε θσκφπνιε ή θαη ε πξσηεχνπζα ηνπ ίδηνπ λνκνχ. Βέβαηα ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ππνλνείηαη ην φηη ε αζηπθηιία έρεη λα θάλεη κε ηνλ ίδην λνκφ. 

 

Ζ πεξηνρή ησλ Αζελψλ θαη ηεο Αηηηθήο γεληθφηεξα, ε Θεζζαινλίθε θαη άιια παξαδείγκαηα 

κηθξφηεξσλ κάιηζηα πξσηεπνπζψλ λνκψλ ηεο Διιάδαο, δείρλνπλ φηη πξνεγνχκελα πιεζπζκνί 

πφιεσλ δελ «πξνδηθάδνπλ» επφκελεο κεηξήζεηο πιεζπζκψλ ησλ ίδησλ πφιεσλ, πνιχ πεξηζζφηεξν 

πξνεγνχκελνη πιεζπζκνί λνκψλ δελ «πξνδηθάδνπλ» επφκελεο κεηξήζεηο πιεζπζκψλ ησλ ίδησλ 

λνκψλ. 
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Σα ίδηα βέβαηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ειηθησκέλσλ αλ θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ δείρλεη ηεο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εληζρπκέλν (θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ιφγσ θπξίσο ηνπ αληίζηνηρνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ππφ-γελλεηηθφηεηαο). 

 

Πιήζνο είλαη νη ιφγνη ηφζν ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

ηάζεσλ κεηαθίλεζεο πνπ ζπληεινχληαη ζην ρξφλν. Αλ θαη ν θαζέλαο απφ ηνπο ιφγνπο δελ 

απνηεινχλ, νχηε ην «πξσηνγελέο αίηην» αιιά νχηε θαη ην «θεληξηθφ ζπκπέξαζκα», γηα έλα 

θαηλφκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία πήξε ην φλνκα «ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνθίι ησλ 

ειηθησκέλσλ», φινη καδί δίλνπλ ην γηαηί λα δηαθνξνπνηνχληαη νη νκάδεο ησλ λνκψλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν θαη φρη κε θάπνηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν. 

 

Με άιια ιφγηα νη ειηθησκέλνη δελ είλαη παξά «έλα γλήζην ππνζχλνιν» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

θαη δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ 

κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά ζηελ Διιάδα. Έλαο ηξφπνο δσήο πνπ έρεη εληάμεη ηηο αλέζεηο ησλ 

κεγαινππφιεσλ ζε θίλεηξν γηα κηα δσή «πςειφηεξνπ» βηνηηθνχ επηπέδνπ, κε πςειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν, κε πςειφηεξν δείθηε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, κε κηθξφηεξεο νηθνγέλεηεο ζε 

αξηζκφ παηδηψλ, κε πςειφηεξα πνζνζηά δηαδεπγκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δελ δεκηνπξγνχλ «λέεο» 

νηθνγέλεηεο, κε πςειφηεξα πξνζδνθψκελν δσήο άξα θαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζε 

θάπνην επάγγεικα, ζε πεξηζζφηεξν πλεπκαηηθήο κνξθήο / ππεξεζηψλ επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ηα 

παξαδνζηαθά / «πξσηνγελήο παξαγσγήο» επαγγέικαηα. 

 

Οη παξαπάλσ ιφγνη απνηππψζεθαλ κε ηπραία ζεηξά θαη φρη κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο, απνηεινχλ ζε 

γεληθέο γξακκέο αίηηα ησλ θαηλνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ηεο έξεπλαο. Ζ 

αλνκνηνκνξθία ηνπ επεξεαζκνχ ηνπο νθείιεηαη ζε κνξθνινγηθνχο παξάγνληεο (πεδηλέο, εκη-

πεδηλέο ή νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ), ζηελ απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα (παξαζαιάζζηεο ή κε 

πεξηνρέο ηνπ λνκνχ, αθηνγξακκέο), ζην ηνπηθφ θιίκα (πγξφ ή μεξφ «κεζνγεηαθφ», επεηξσηηθφ), ζηε 

ζπρλφηεηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνί, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο θ.α.), ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπγθνηλσληψλ (αζηηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ ή ζαιάζζην δίθηπν ηνπ λνκνχ), ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ηνπηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ (γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία, εμφξπμε νξπθηνχ πινχηνπ ή 

άιιε), ζηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο (επνρηαθφο ή κφληκνο ηνπξηζκφο, αιιά ζε «ηη κέγεζνο»), ζηελ 

άκεζε πξφζβαζε ζε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (κηθξή ή κεγάιε απφζηαζε απφ λνζνθνκείν, 

θέληξσλ πγείαο, δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ θιπ), ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο εμνπζίαο (επλφεζε ή φρη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ λνκνχ), ζηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πιήζνπο ησλ πνιηηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ θάζε 

λνκνχ ρσξηζηά, ζηελ εθπαηδεπηηθή ππνδνκή (χπαξμε ή αλππαξμία ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη πνηθίισλ ηκεκάησλ απηψλ), ζηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ πιήζνπο 

ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ. 
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Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζην βαζκφ πνπ απαληψληαη ή απνπζηάδνπλ απφ ην πξνθίι ηνπ θάζε 

λνκνχ ηεο Διιάδνο, επεξέαζαλ κε άληζν ηξφπν φινπο εθείλνπο ηνπ ιφγνπο πνπ επί δεθαεηίεο 

δίλνπλ ζηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο κηα δηαθνξεηηθή δπλακηθή αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. Οη 

ειηθησκέλνη απιψο είλαη κία νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ πνπ ίζσο αδπλαηεί ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ λα «απνξξνθήζεη» ηνπο θξαδαζκνχο κηαο «θξελήξεο» θαη ηαρχηαηα; δηακνξθνχκελεο 

ππφζηαζεο, ηεο δπλακηθήο εμέιημεο πνπ κφιηο παξνπζηάζηεθε επηγξακκαηηθά. Άιισζηε είλαη 

απηαπφδεηθην είλαη κηα νκάδα πνπ γηα βηνινγηθνχο ιφγνπο δελ κπνξεί εχθνια λα κεηαθηλεζεί κε 

ηελ επθνιία πνπ κεηαθηλνχληαη άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Σα εθαηνληάδεο «ρσξηά ησλ ειηθησκέλσλ» 

απνηεινχλ απφδεημε. Δίλαη φκσο κφλν ε βηνινγηθή θζνξά ηνπ ρξφλνπ ε κνλαδηθή αηηία; 

 

Ζ απάληεζε είλαη ζίγνπξα αξλεηηθή, κηαο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κεηαθίλεζε ελφο 

ειηθησκέλνπ απφ κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ζε κία πφιε, ζηελ νπνία ν ειηθησκέλνο ζα 

απνιάκβαλε ηελ «θνληηλή» πεξίζαιςε ελφο θέληξνπ πγείαο ή ελφο λνζνθνκείνπ, δελ «ζθνληάθηεη» 

ζε «βηνινγηθέο αληνρέο», αιιά θαη ζε ζπλήζεηεο δεθαεηηψλ (ζπλαηζζεκαηηθνί ιφγνη), αλππαξμία 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ παξακνλήο (νηθνλνκηθνί ιφγνη), ζην ράζκα ησλ δηαδνρηθψλ ζε βάζνο 

ρξφλνπ γελεψλ (θνηλσληθνί ιφγνη, ιφγνη ζρέζεσλ κε παηδηά / εγγφληα) ή πιήζνο άιινη πξνζσπηθνί 

ιφγνη θαη επηινγέο. 

 

ην βαζκφ πνπ θαη απηνί νη ιφγνη, καδί κε ηνπο παξάγνληεο θαη ηα αίηηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ, δελ 

δχλαηαη λα «κεηξεζνχλ» θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη αμηφπηζην, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

δελ ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη ηελ κνλαδηθφηεηα ζηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 : ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΟΠΧΝ- ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

 

7.1. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΚΟΠΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Μεηά ηε δηαδηθαζία ηππνιφγεζεο ησλ πξνθίι ησλ 5 νκάδσλ πνπ θαηέιεμε ζηνπο αληίζηνηρνπο 5 

ραξαθηεξηζκνχο ηνπ πίλαθα 5.12, αιιά θαη κέζα απφ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

πνπ αλαπηχρζεθε εληφο ησλ ππφ-ελνηήησλ ηνπ θεθαιαίνπ 6, έξρεηαη ε ζεηξά ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ θεθαιαίσλ κέζα απφ ην εξψηεκα εάλ επηηεχρζεθαλ νη ζθνπνί ηεο παξνχζαο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Οη βαζηθνί ζθνπνί ππήξμαλ ηξεηο, κηα απνηίκεζε ησλ 

νπνίσλ επηρεηξείηαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο. 

 

 

7.2. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΚΟΠΟΤ 

 

Ο πξψηνο λα αλαδερζνχλ ηα γεληθά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο ησλ 

ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο. Παξά ηελ πεξηνξηζκέλε ζπιινγή αληίζηνηρσλ εξεπλψλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, κέζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ είραλ ήδε ζπιιερζεί θαη ήηαλ δηαζέζηκα, αλαδείρζεθαλ 

εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ειηθησκέλν πνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο απνγξαθήο 

ηνπ 2001 αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ ηα 65 θαη άλσ. 

 

Αλαδείρζεθε ν ειηθηαθφο επηκεξηζκφο ζε φια ηα πεληαεηή «δηαζηήκαηα ειηθηψλ», κε έκθαζε ζηα 

δηαζηήκαηα 75-80 εηψλ, 80-85 εηψλ θαη ζην δηάζηεκα ησλ «ππεξήιηθσλ» φπσο εκθαλίδεηαη ην 

δηάζηεκα απφ ην 85ν έηνο θαη άλσ. Σν δηάζηεκα ησλ ππεξειίθσλ απνηέιεζε θαηά θάπνην ηξφπν ην 

«θαιχηεξν ζελάξην» θαη θξίζεθε ηφζν αηνκηθά πνζνζηηαία φζν θαη ζπγθξηηηθά ζε ειηθησκέλνπο 

δηαθνξεηηθψλ λνκψλ. 

 

Ζ εθπαίδεπζε αξρηθά κε ηηο δέθα δηαβαζκίζεηο θαη ζπγθεληξσηηθά κε ηέζζεξηο νκάδεο εθπαίδεπζεο 

(θακία εθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) αλέδεημε ηελ 

απνπζία νπζηαζηηθνχ ηχπνπ εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ηνπ 2001, ηηο δπζθνιίεο γηα 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ίζσο έπξεπε λα είρε επηηεπρζεί, ηα πξνβιήκαηα επαλεθπαίδεπζεο, 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ λνκψλ. ην ζεκείν απηφ κέζα απφ ηνπο αξηζκνχο αλαδείρζεθε έλα κείδνλ 

πξφβιεκα, ην νπνίν κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα ιπζεί κέζα απφ έλα πξφγξακκα δηαξθνχο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λνκψλ ηεο Διιάδνο. 
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Ζ «θξίζε» πνπ πεξλνχλ νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ήηαλ έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηξφπνπ δσήο, πνπ δφζεθε κέζα απφ ηελ φιε ζπδήηεζε γηα ηνπο άγακνπο, δηαδεπγκέλνπο θαη ζε 

δηάζηαζε ειηθησκέλνπο ηεο Διιάδαο. Αλ θάηη ηέηνην ήηαλ νξαηφ ζε ειηθησκέλνπο ηνπ 2001, ηη ζα 

γηλφηαλ εάλ κηινχζακε γηα ειηθηαθέο νκάδεο 55-60 εηψλ ή 60-65 εηψλ, πφζν ζα αλέβαηλαλ απηέο νη 

κεηξήζεηο επεξεάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθησκέλσλ ζε κηα κειινληηθή έξεπλα ησλ 

ειηθησκέλσλ ηνπ 2011. 

 

Κη φια απηά κελ ζπλππνινγίδνληαο γηα ην ηη ζπλέβεθε ζηνπο ειηθησκέλνπο εληφο ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο 2001-2011. Παξφιν πνπ ην ζέκα αλαδεηθλχεη έλα θνηλσληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, δελ κφλν θνηλσληθφ αιιά πνιπζχλζεην, θαη σο ηέηνην δελ κπνξεί λα επηιπζεί κέζα 

απφ κία παλ-εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή φπσο ην πξνεγνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ κε ηελ απνπζία 

επαξθνχο εθπαίδεπζεο. 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απαζρφιεζεο έθξπβε επίζεο «εθπιήμεηο», θπξίσο κε έκθαζε πνπ δφζεθε 

ζην ραξαθηεξηζκφ «εξγαδφκελνο» θαη ην κηθξφ πνζνζηφ ησλ νηθηαθψλ πνπ δείρλεη φηη απνηειεί 

νληφηεηα ηνπ «παξειζφληνο» παξά ηνπ «κέιινληνο». Ίζσο κε ην ζθεπηηθφ φηη δηαρξνληθά 

απμάλεηαη ην πξνζδφθηκν δσήο, ζα έρεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ ε κέηξεζε ησλ εξγαδφκελσλ 

ειηθησκέλσλ θαη ε εμέιημε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Διιάδαο ζην ρξφλν. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα γηα παξάδεηγκα πξνέθπςε φηη ε ηξίηε νκάδα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηε κεηαβιεηή «εξγαδφκελνο ειηθησκέλνο» αιιά ζε θακία πεξίπησζε θαλείο δε 

ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη απηφ νθείιεηαη ζην κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο απηήο ηεο νκάδαο. 

Πξνθαλψο ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζέιεζε (ή ηνλ εμαλαγθαζκφ) ελφο 

ειηθησκέλνπ λα παξαηείλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. ε απηφ ην ζεκείν ίζσο 

πξέπεη λα αλαηξέμεη ζε έξεπλεο πνπ «κεηξνχλ» άιιεο πηπρέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ησλ έηζη 

ψζηε λα εξκελεπηεί απηή ε δηαθνξνπνίεζε δηαρξνληθά. 

 

Ζ λνζνθνκεηαθή θίλεζε σο πνζνζηφ θαη φρη σο απφιπηνο αξηζκφο, αλέδεημε επίζεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ηξίηεο ειηθίαο κέζα απφ ηε ζρέζε εμάξηηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ ζε ζρέζε κε αμίεο φπσο θαη γηα ην πςειφ πξνζδφθηκν δσήο, αιιά θαη πξνβιήκαηα 

ζηνπο λνκνχο πνπ ε θίλεζε ήηαλ ππνηνληθή ιφγσ δεηεκάησλ έιιεηςεο ζρεηηθψλ ππνδνκψλ απφ ην 

νξγαλσκέλν ειιεληθφ θξάηνο. 
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Καη ζε απηφ ην ζεκείν δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ην επίπεδν ηεο πγείαο εμαξηάηαη κφλν 

απφ ηε ζπρλφηεηα πεξίζαιςεο πνπ παξέρεη κηα λνζνθνκεηαθή κνλάδα, αθφκα θη αλ ζηε θξάζε 

«πεξίζαιςε» ελζσκαηψζεη θαη ηελ πξφιεςε (πξνιεπηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηηθφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

λεψηεξνπο). Αθφκα θαη ε πξφιεςε κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Διιάδαο ζε επίπεδν λνκνχ δε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

ίδηα. Τπάξρνπλ ζίγνπξα θαη άιια γλσξίζκαηα (ζπλζήθεο πγηεηλήο, άζθεζεο θαη άιια) πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζην επίπεδν ηεο πγείαο, θη απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κφλν ε 

παξερφκελε «πξνζπάζεηα ίαζεο θαη πξφιεςεο» ησλ φπνησλ αζζελεηψλ πξνζβάιινπλ απηή ηελ 

ειηθηαθή νκάδα. 

 

Όζν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηή πνπ εθθξάζηεθε κε βάζε ην κέζν δεισζέλ εηήζην, απηή 

κφλν σο έληνλα αλνκνηνγελήο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί. Σν εηζφδεκα θαη γεληθά ν νηθνλνκηθφο 

παξάγνληαο εκπιέθεηαη ζε έξεπλεο ελειίθσλ, σο ην πξσηεχνλ εθείλν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κε 

ζρεηηθά επθνιία κπνξεί λα εξκελεχζεη άιινηε κε έκκεζν, θαη άιινηε κε άκεζν ηξφπν άιια 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. 

 

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα αλαδείρζεθαλ ζε πιήζνο παξαγξάθνπο θαη 

δηαθψηηζαλ ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ, απηφ πνπ απφ ηνλ πξψην ζθνπφ νλνκάζηεθε σο «γεληθά θαη 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά». 
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7.3. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΚΟΠΟΤ 

 

Γεχηεξνο ζθνπφο ππήξμε ε ηαμηλφκεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο κε βάζε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηειηθφο ράξηεο κε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ πξνηάζεθε. Παξά ην γεγνλφο φηη θάηη 

ηέηνην δελ ήηαλ κηα εχθνιε ππφζεζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ζπλεθηηκήζεθαλ πιήζνο 

παξαγφλησλ πνπ μεθηλνχλ, απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζε επίπεδν ηνπ θάζε λνκνχ ρσξηζηά, ζηελ 

επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ κε «εθιεθηηθή» νκαδνπνίεζε, ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ, 

ζηνλ αξηζκφ ησλ λνκψλ, αιιά θαη θαηαιήγνπλ ζηελ παξνπζία δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ 

κεζνδνινγηψλ. 

 

Όια απηά νδήγεζαλ ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ λνκψλ ηεο Διιάδαο ζε πέληε αληζνκεξείο νκάδεο θαζψο 

θαη ζηελ παξαγσγή ράξηε κε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ νκάδσλ. Χο πξνο ηελ ηαμηλφκεζε 

επηηεχρζεθε ν ζθνπφο ηεο αλάδεημεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα νπνία έγηλε ιφγνο. Ο αξηζκφο 

ησλ λνκψλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξφο γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαδεηρζνχλ εθείλεο νη δηαθνξέο πνπ ζα 

επηζπκνχζε ν εξεπλεηήο, κε ηελ έλλνηα φηη ν θαζέλαο ζα επηζπκνχζε ηε κέγηζηε δπλαηή 

«νξηνζέηεζε» ζηα απνηειέζκαηά ηνπ. Απηφ φκσο δελ κεηψλεη ζε θακία πεξίπησζε νχηε ην λφεκα 

αιιά νχηε θαη ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο. 

 

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε απηή πξνηάζεθαλ πέληε νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα παξαηεξνχληαη 

ειηθησκέλνπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ππεξειίθσλ άλσ ησλ 85 εηψλ θαη κε κεγάιν πνζνζηφ 

αγξάκκαησλ / εληαγκέλσλ ζε θακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο. ηελ νκάδα απηή παξαηεξείηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ Πξσηνβάζκηαο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ) παλειιαδηθά, ελψ θπξίσο 

ηελ απνηεινχλ έγγακνη ειηθησκέλνη κε κέζεο κεηξήζεηο ρεξείαο. Δίλαη θπξίσο ζπληαμηνχρνη, 

δηαζέηνπλ πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ελαζρφιεζεο κε ηα νηθηαθά, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζε 

λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε θαη πνιχ κηθξφ εηήζην εηζφδεκα. ηελ δεχηεξε νκάδα παξαηεξνχληαη 

ειηθησκέλνη κε κέζα επίπεδα ειηθηαθήο δηάξζξσζεο (ίδηα κε ηνλ παλειιαδηθφ κέζν φξν) ελψ 

θαηέρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ «κε παξνρήο θαλελφο ηχπνπ εθπαίδεπζεο». Απνηειείηαη απφ 

έγγακνπο κε κέζεο κεηξήζεηο ρεξείαο θαη ζρεδφλ ακειεηέν πιεζπζκφ άγακσλ- δηαδεπγκέλσλ- ζε 

δηάζηαζε. Δίλαη νη «πεξηζζφηεξν ζπληαμηνχρνη» απφ φιε ηελ επηθξάηεηα, δηαζέηνπλ πνιχ ρακειφ 

(ην ρακειφηεξν παλειιαδηθά) πνζνζηφ ελαζρφιεζεο κε ηα νηθηαθά, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζε 

λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε (ηε ρακειφηεξε) θαη πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο νκάδεο εηήζην 

εηζφδεκα. 
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ηελ ηξίηε νκάδα ππάξρνπλ ειηθησκέλνη κε κέζα επίπεδα ειηθηαθήο δηάξζξσζεο (ίδηα κε ηνλ 

παλειιαδηθφ κέζν φξν) ελψ ηελ ίδηα ηάζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο. Σείλνπλ λα απνδέρνληαη αξθεηά ην γάκν (θνληά ζην κέζν ησλ έγγακσλ παλειιαδηθά) 

κε ζρεδφλ ακειεηέν πιεζπζκφ άγακσλ- δηαδεπγκέλσλ- ζε δηάζηαζε. Γεληθά είλαη νη πεξηζζφηεξν 

εξγαδφκελνη ειηθησκέλνη ηεο Διιάδαο, ελψ πνιχ κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ εηζνδεκαηηψλ, κε 

ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα αθνινπζνχλ ζρεδφλ ην κέζν παλειιαδηθφ. Γηαζέηνπλ κέζε παλειιαδηθή 

λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε θαη κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ ηθαλνπνηεηηθφ εηήζην εηζφδεκα. ηελ ηέηαξηε 

νκάδα παξαηεξνχληαη πνιχ ιίγνη «πνζνζηηαία» ππεξήιηθεο, θαη επίζεο ιίγνη κεηαμχ 80-85 εηψλ, 

είλαη ε νκάδα κε ηνπο λεψηεξνπο ζε ειηθία ειηθησκέλνπο. Σείλνπλ λα απνδέρνληαη ιηγφηεξν ην 

γάκν, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ειηθησκέλνπο, κε πςειφηεξε ελαζρφιεζε νηθηαθψλ, θαη ηελ νκάδα 

απνηεινχλ πνιχ κηθξφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπληαμηνχρσλ. 

Απνιακβάλνπλ πςειφ πνζνζηφ παξνρήο ζε λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε κε ηθαλνπνηεηηθφ εηήζην 

εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ην παλειιαδηθφ εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα. Γηα ηελ πέκπηε νκάδα ην 

δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ππεξειίθσλ άλσ ησλ 85 εηψλ είλαη εμίζνπ ζε «ζπλάξηεζε» κε ηα 

πςειφηεξα ζηηο ειηθίεο 80-85 θαη 75-80. πλνπηηθά δηαζέηεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ 75 θαη 

πάλσ. Μπνξεί λα κελ δηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππεξήιηθνπο, αιιά ηνπο ειηθησκέλνπο κε ην 

κεγαιχηεξν κέζν φξν ειηθίαο παλειιαδηθά. Δίλαη νη πην κνξθσκέλνη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζε θάζε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο άλσ ηεο πξσηνβάζκηαο. Γηαζέηνπλ πςειά πνζνζηά άγακσλ- δηαδεπγκέλσλ- 

ζε δηάζηαζε, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νηθηαθψλ θαη εηζνδεκαηηψλ, απνιακβάλνπλ πςειφ 

πνζνζηφ παξνρήο ζε λνζνθνκεηαθή πξφζβαζε κέζσ ηεο πςειήο λνζνθνκεηαθήο θαη δηαζέηνπλ ην 

πςειφηεξν εηήζην εηζφδεκα απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο νκάδεο. 

 

 

7.4. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΣΡΙΣΟΤ ΚΟΠΟΤ 

 

Σξίηνο ζθνπφο ήηαλ ε ηππνιφγεζε ηνπ πξνθίι πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο πέληε απηέο νκάδεο θαη ε 

φιε ζπδήηεζε γηα ην πψο ε γλψζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ 

ηεο Διιάδαο. 

 

Γηα ην πξψην ζθέινο ε αλάπηπμε ηνπ πξνθίι ππήξμε πεξηθξαζηηθή πέληε σο έμη γξακκέο γηα ην 

θάζε πξνθίι ηεο νκάδαο ρσξηζηά. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι κπνξεί λα εκθαλίδνληαη αθφκα 

θαη ζε δχν νκάδεο (άιινηε δηαδνρηθέο θαη άιινηε φρη). 
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Γηα ην δεχηεξν ζθέινο απηφ ηεο ζπδήηεζεο δφζεθε νιφθιεξν ην θεθάιαην 6. Σαμηλνκήζεθαλ 

αλαιπηηθά νη πάξνρνη ησλ «εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ», δφζεθαλ πιήζνο 

παξαδείγκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελεξγήζνπλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ πξνθίι. ίγνπξα ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ππνδείμεη ηξφπνπο θαη ελέξγεηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, νχηε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, νχηε απφ ην νξγαλσκέλν θξάηνο αιιά νχηε θαη απφ ηνπο θηιαλζξσπηθνχο ή άιινπο 

θνηλσθειείο νξγαληζκνχο. 

 

Σα παξαδείγκαηα φκσο πνπ αλαπηχρζεθαλ δηεμνδηθά, έδσζαλ «ηξνθή» εηδηθά γηα ηα ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο (κε ηελ έλλνηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο), αλαδεηθλχνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ειηθησκέλσλ σο πεγέο αληζνηήησλ θαη θνηλσληθψλ αδηθηψλ. 

 

 

7.5. ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Χο επίινγν επηιέρζεθε ε επρή πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα «δνπλ» κε κεγαιχηεξε 

πξνζνρή ην δήηεκα ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Διιάδαο, 

δηφηη ιφγσ ηνπ έληνλνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο, νη ειηθησκέλνη γηα ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο ζα απνηεινχλ φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. πλεπψο νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ πξνθίι ησλ ειηθησκέλσλ ίζσο αληαλαθιά ηηο αληηζέζεηο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. 
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 10.214 8.129 3.913 1.906 1.558 25.720 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 7.935 6.447 3.247 1.805 1.299 20.733 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 15.490 13.624 6.705 2.980 2.350 41.149 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 3.539 3.182 1.840 895 612 10.068 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 6.036 4.877 2.738 1.600 1.141 16.392 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 92 62 54 37 58 303 

ΘΡΑΚΖ 40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 10.331 9.234 5.268 2.280 1.877 28.990 

ΘΡΑΚΖ 41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 5.258 4.040 2.036 938 742 13.014 

ΘΡΑΚΖ 42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 6.992 5.200 2.917 1.492 981 17.582 

ΑΗΓΑΗΟ 43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 7.208 5.973 4.439 2.450 2.012 22.082 

ΑΗΓΑΗΟ 44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 6.185 5.816 3.900 2.168 1.720 19.789 

ΑΗΓΑΗΟ 45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 6.847 6.999 4.748 2.813 2.180 23.587 

ΑΗΓΑΗΟ 46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 2.804 2.680 1.917 1.077 1.038 9.516 

ΑΗΓΑΗΟ 47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 3.273 3.092 2.132 1.216 1.034 10.747 

ΚΡΖΣΖ 48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 14.102 12.615 8.066 5.131 4.065 43.979 

ΚΡΖΣΖ 49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 4.646 4.213 2.931 2.055 1.840 15.685 

ΚΡΖΣΖ 50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 3.810 3.640 2.660 1.682 1.311 13.103 

ΚΡΖΣΖ 51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 7.535 7.033 4.672 3.021 2.209 24.470 

ΑΣΣΗΚΖ 52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 139.406 123.419 78.637 46.419 34.129 422.010 

ΑΣΣΗΚΖ 53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 18.596 14.588 8.499 4.896 3.488 50.067 

ΑΣΣΗΚΖ 54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 6.523 5.407 3.013 1.607 1.072 17.622 

ΑΣΣΗΚΖ 55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 29.976 26.752 16.379 8.507 5.594 87.208 

  ΤΝΟΛΑ 623.245 545.018 328.918 188.193 141.859 1.827.233 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.02 : ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ 

 

  
ΖΛΗΚΗΑ 65-

69 (%) 

ΖΛΗΚΗΑ 70-

74 (%) 

ΖΛΗΚΗΑ 75-

79 (%) 

ΖΛΗΚΗΑ 80-

84 (%) 

ΖΛΗΚΗΑ 

85+ (%) 

ΤΝΟΛΟ 

(%) 

Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ       

1 

ΝΟΜΟ 

ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 33,36 29,58 18,70 10,58 7,78 100,00 

2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 33,01 29,04 17,84 11,87 8,24 100,00 

3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 33,88 29,33 18,06 10,79 7,94 100,00 

4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 32,42 29,04 19,20 10,36 8,98 100,00 

5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 34,04 28,61 18,04 11,20 8,11 100,00 

6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 30,54 28,44 18,91 12,10 10,01 100,00 

7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 32,53 30,12 17,94 10,92 8,49 100,00 

8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 28,39 28,17 19,20 13,04 11,20 100,00 

9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 33,30 28,40 19,11 10,73 8,46 100,00 

10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 32,61 28,58 18,95 11,07 8,79 100,00 

11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 33,79 29,35 17,69 11,17 8,00 100,00 

12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 30,47 28,97 18,06 11,89 10,61 100,00 

13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 31,55 28,66 18,82 11,54 9,43 100,00 

14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 32,44 28,16 19,18 11,14 9,08 100,00 

15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 30,57 29,52 21,39 10,95 7,57 100,00 

16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 31,66 29,34 18,71 10,70 9,59 100,00 

17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 29,26 29,35 21,49 11,92 7,98 100,00 

18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 32,32 28,68 19,07 10,95 8,98 100,00 

19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 31,85 30,03 18,68 10,89 8,55 100,00 

20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 31,73 29,02 19,34 10,99 8,92 100,00 

21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 33,91 28,69 17,76 11,13 8,51 100,00 

22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 33,98 28,53 18,45 11,72 7,32 100,00 

23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 35,79 29,74 16,60 10,62 7,25 100,00 

24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 33,72 30,02 18,19 10,70 7,37 100,00 

25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 34,92 28,46 18,25 10,72 7,65 100,00 

26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 36,77 28,24 17,48 9,73 7,78 100,00 

27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 38,94 34,70 13,71 6,62 6,03 100,00 

28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 39,05 30,88 15,35 8,22 6,50 100,00 

29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 36,53 31,94 16,63 8,71 6,19 100,00 
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30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 36,83 33,25 15,88 7,61 6,43 100,00 

31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 35,54 30,77 16,35 8,73 8,61 100,00 

32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 42,46 32,18 13,00 6,30 6,06 100,00 

33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 36,25 31,77 16,19 8,52 7,27 100,00 

34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 39,71 31,61 15,21 7,41 6,06 100,00 

35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 38,27 31,10 15,66 8,71 6,26 100,00 

36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 37,64 33,11 16,29 7,24 5,72 100,00 

37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 35,15 31,61 18,28 8,89 6,07 100,00 

38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 36,82 29,75 16,70 9,76 6,97 100,00 

39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 30,36 20,46 17,82 12,21 19,15 100,00 

40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 35,64 31,85 18,17 7,86 6,48 100,00 

41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 40,40 31,04 15,64 7,21 5,71 100,00 

42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 39,77 29,58 16,59 8,49 5,57 100,00 

43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 32,64 27,05 20,10 11,10 9,11 100,00 

44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 31,25 29,39 19,71 10,96 8,69 100,00 

45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 29,03 29,67 20,13 11,93 9,24 100,00 

46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 29,47 28,16 20,15 11,32 10,90 100,00 

47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 30,46 28,77 19,84 11,31 9,62 100,00 

48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 32,07 28,68 18,34 11,67 9,24 100,00 

49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 29,62 26,86 18,69 13,10 11,73 100,00 

50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 29,08 27,78 20,30 12,84 10,00 100,00 

51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 30,79 28,74 19,09 12,35 9,03 100,00 

52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 33,03 29,25 18,63 11,00 8,09 100,00 

53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 37,14 29,14 16,98 9,78 6,96 100,00 

54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 37,02 30,68 17,10 9,12 6,08 100,00 

55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 34,37 30,68 18,78 9,75 6,42 100,00 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.03 : ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

   
10 

Γιδακηορικό 

09 

Μάζηερ 
08 ΑΔΗ 07  ΣΔΗ 

 Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ     

ΣΔΡΔΑ 1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 12 4 536 108 

ΣΔΡΔΑ 2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 7 3 242 58 

ΣΔΡΔΑ 3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 15 13 780 204 

ΣΔΡΔΑ 4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 0 2 50 13 

ΣΔΡΔΑ 5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 9 9 716 143 

ΣΔΡΔΑ 6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 6 4 208 51 

ΠΔΛΟΠ/Ο 7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 4 7 335 82 

ΠΔΛΟΠ/Ο 8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 11 3 447 92 

ΠΔΛΟΠ/Ο 9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 54 22 1.567 349 

ΠΔΛΟΠ/Ο 10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 6 7 486 108 

ΠΔΛΟΠ/Ο 11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 8 10 688 141 

ΠΔΛΟΠ/Ο 12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 4 6 368 73 

ΠΔΛΟΠ/Ο 13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 11 10 708 144 

ΗΟΝΗΟ 14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 1 125 17 

ΗΟΝΗΟ 15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 12 11 384 115 

ΗΟΝΗΟ 16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 4 7 161 70 

ΗΟΝΗΟ 17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 1 0 100 21 

ΖΠΔΗΡΟ 18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 5 2 246 57 

ΖΠΔΗΡΟ 19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 0 1 97 18 

ΖΠΔΗΡΟ 20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 19 5 844 200 

ΖΠΔΗΡΟ 21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 1 2 173 40 

ΘΔΑΛΗΑ 22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 2 6 354 40 

ΘΔΑΛΗΑ 23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 16 12 787 161 

ΘΔΑΛΗΑ 24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 17 20 867 204 

ΘΔΑΛΗΑ 25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 2 1 425 54 

ΘΔΑΛΗΑ 26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 1 0 85 19 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 7 2 274 56 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 3 3 328 53 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 413 136 8.210 1.278 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 13 3 428 88 
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 3 2 118 31 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 9 2 184 54 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 7 4 333 66 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 2 2 243 51 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 5 6 334 63 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 5 6 427 88 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 2 2 228 32 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 7 5 175 56 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 2 0 16 2 

ΘΡΑΚΖ 40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 8 2 385 40 

ΘΡΑΚΖ 41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 0 0 187 58 

ΘΡΑΚΖ 42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 3 0 193 40 

ΑΗΓΑΗΟ 43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 25 15 622 142 

ΑΗΓΑΗΟ 44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 15 7 274 97 

ΑΗΓΑΗΟ 45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 14 3 416 64 

ΑΗΓΑΗΟ 46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 4 1 175 49 

ΑΗΓΑΗΟ 47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 0 1 115 75 

ΚΡΖΣΖ 48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 25 15 1.151 241 

ΚΡΖΣΖ 49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 4 0 378 83 

ΚΡΖΣΖ 50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 2 6 250 70 

ΚΡΖΣΖ 51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 10 10 586 159 

ΑΣΣΗΚΖ 52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 1.795 1.026 39.597 6.611 

ΑΣΣΗΚΖ 53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 149 100 3.006 710 

ΑΣΣΗΚΖ 54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 8 2 212 80 

ΑΣΣΗΚΖ 55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 46 42 2.198 747 

  ΤΝΟΛΑ 2.813 1.571 72.822 13.766 
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06 ΗΔΚ 
05 

Γεν.Λσκείοσ 
04 ΣΔΛ 

03 

Γσμνάζιο 

02 

Γημοηικό 

01 

Αγράμμαηος 
ΤΝΟΛΟ 

       

72 1.714 52 1.079 16.073 21.482 41.132 

43 860 59 831 9.201 10.357 21.661 

169 2.131 171 1.446 16.458 16.667 38.054 

4 159 12 97 2.006 2.830 5.173 

83 1.857 80 926 15.525 14.367 33.715 

26 679 21 328 4.668 3.570 9.561 

60 989 36 619 9.331 7.165 18.628 

35 1.265 29 905 11.239 8.758 22.784 

195 4.932 160 2.250 23.960 16.382 49.871 

53 2.058 46 1.423 16.129 14.746 35.062 

128 2.321 80 1.422 13.661 8.007 26.466 

69 1.331 33 1.038 10.225 9.113 22.260 

154 2.790 52 2.199 16.023 15.036 37.127 

24 293 7 149 3.598 2.678 6.892 

125 1.316 41 566 9.118 9.948 21.636 

34 689 46 390 4.270 2.991 8.662 

11 183 5 118 2.383 2.725 5.547 

24 545 16 376 5.950 9.412 16.633 

18 159 7 136 3.143 5.493 9.072 

94 1.386 66 902 14.749 13.384 31.649 

15 316 9 195 4.657 5.890 11.298 

85 1.001 26 620 9.324 15.381 26.839 

121 2.624 75 1.076 19.065 22.588 46.525 

162 2.815 138 1.436 15.727 13.803 35.189 

60 1.039 26 577 8.390 16.901 27.475 

10 142 9 172 3.269 4.587 8.294 

30 764 35 490 9.408 9.945 21.011 

72 844 63 507 10.293 11.357 23.523 

989 16.650 1.145 6.174 68.262 47.025 150.282 

97 1.398 107 745 13.358 11.162 27.399 

16 320 16 180 4.869 3.732 9.287 

20 475 51 386 8.714 7.926 17.821 

62 871 53 592 13.463 11.438 26.889 
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64 744 84 505 10.779 13.246 25.720 

35 709 31 446 8.334 10.770 20.733 

53 1.049 69 758 16.112 22.582 41.149 

14 351 26 226 4.395 4.792 10.068 

43 484 38 332 9.035 6.217 16.392 

3 32 1 17 142 88 303 

69 1.084 66 478 11.621 15.237 28.990 

24 527 33 253 4.900 7.032 13.014 

28 557 27 290 5.915 10.529 17.582 

152 1.376 57 886 8.554 10.253 22.082 

95 920 72 519 9.378 8.412 19.789 

53 1.258 25 809 11.572 9.373 23.587 

58 655 37 368 5.434 2.735 9.516 

63 952 32 410 6.456 2.643 10.747 

142 2.400 77 1.036 20.881 18.011 43.979 

43 835 22 457 8.747 5.116 15.685 

29 600 22 371 7.169 4.584 13.103 

127 2.017 90 1.034 13.526 6.911 24.470 

6.945 88.872 3.515 25.163 162.948 85.538 422.010 

591 6.683 447 2.576 20.559 15.246 50.067 

74 1.016 123 714 7.907 7.486 17.622 

1.024 9.564 1.314 4.510 39.432 28.331 87.208 

12.889 179.601 8.980 72.508 790.305 671.978 1.827.233 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.04 : ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

  

Γ' ΘΜΗΑ                  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(%) 

Β' ΘΜΗΑ                                       

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(%) 

Α' ΘΜΗΑ                       

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(%) 

ΚΑΜΗΑ                                         

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(%) 

ΤΝΟΛΟ 

(%) 

Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ      

1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 1,60 7,09 39,08 52,23 100,00 

2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 1,43 8,28 42,48 47,81 100,00 

3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 2,66 10,29 43,25 43,80 100,00 

4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 1,26 5,26 38,78 54,70 100,00 

5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 2,60 8,74 46,05 42,61 100,00 

6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 2,81 11,02 48,82 37,35 100,00 

7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 2,30 9,15 50,09 38,46 100,00 

8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 2,43 9,81 49,33 38,43 100,00 

9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 3,99 15,11 48,04 32,86 100,00 

10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 1,73 10,21 46,00 42,06 100,00 

11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 3,20 14,93 51,62 30,25 100,00 

12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 2,03 11,10 45,93 40,94 100,00 

13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 2,35 13,99 43,16 40,50 100,00 

14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 2,07 6,86 52,21 38,86 100,00 

15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 2,41 9,47 42,14 45,98 100,00 

16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 2,79 13,38 49,30 34,53 100,00 

17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 2,20 5,71 42,96 49,13 100,00 

18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 1,86 5,78 35,77 56,59 100,00 

19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 1,28 3,53 34,65 60,54 100,00 

20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 3,37 7,73 46,60 42,30 100,00 

21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 1,91 4,74 41,22 52,13 100,00 

22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 1,50 6,45 34,74 57,31 100,00 

23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 2,10 8,37 40,98 48,55 100,00 

24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 3,15 12,93 44,69 39,23 100,00 

25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 1,75 6,19 30,54 61,52 100,00 

26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 1,27 4,01 39,41 55,31 100,00 

27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 1,61 6,28 44,78 47,33 100,00 

28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 1,65 6,32 43,76 48,27 100,00 

29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 6,68 16,61 45,42 31,29 100,00 
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30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 1,94 8,57 48,75 40,74 100,00 

31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 1,66 5,73 52,43 40,18 100,00 

32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 1,40 5,23 48,90 44,47 100,00 

33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 1,52 5,87 50,07 42,54 100,00 

34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 1,16 5,43 41,91 51,50 100,00 

35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 1,97 5,89 40,20 51,94 100,00 

36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 1,28 4,69 39,16 54,87 100,00 

37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 2,62 6,13 43,65 47,60 100,00 

38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 1,48 5,47 55,12 37,93 100,00 

39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 6,60 17,49 46,86 29,05 100,00 

40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 1,50 5,85 40,09 52,56 100,00 

41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 1,88 6,43 37,65 54,04 100,00 

42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 1,34 5,13 33,64 59,89 100,00 

43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 3,64 11,19 38,74 46,43 100,00 

44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 1,99 8,12 47,39 42,50 100,00 

45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 2,11 9,09 49,06 39,74 100,00 

46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 2,41 11,75 57,10 28,74 100,00 

47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 1,78 13,56 60,07 24,59 100,00 

48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 3,26 8,31 47,48 40,95 100,00 

49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 2,96 8,65 55,77 32,62 100,00 

50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 2,50 7,80 54,71 34,99 100,00 

51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 3,13 13,36 55,28 28,23 100,00 

52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 11,62 29,50 38,61 20,27 100,00 

53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 7,92 20,57 41,06 30,45 100,00 

54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 1,71 10,94 44,87 42,48 100,00 

55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 3,48 18,82 45,22 32,48 100,00 

 



ειίδα 144 απφ 179 

 

ΠΗΝΑΚΑ Π.05 : ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

   ΑΓΑΜΟ ΔΓΓΑΜΟ 
ΓΗΑΕΔΤΓ-             

ΜΔΝΟ 

ΓΗΑ- 

ΣΑΖ 
ΥΖΡΟ ΤΝΟΛΟ 

 Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ       

ΣΔΡΔΑ 1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 1.757 26.819 459 160 11.937 41.132 

ΣΔΡΔΑ 2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 629 14.369 304 136 6.223 21.661 

ΣΔΡΔΑ 3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 1.501 25.408 520 203 10.422 38.054 

ΣΔΡΔΑ 4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 193 3.611 69 31 1.269 5.173 

ΣΔΡΔΑ 5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 1.045 22.768 346 126 9.430 33.715 

ΣΔΡΔΑ 6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 414 6.518 118 36 2.475 9.561 

ΠΔΛΟΠ/Ο 7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 802 12.428 301 121 4.976 18.628 

ΠΔΛΟΠ/Ο 8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 1.175 15.563 286 88 5.672 22.784 

ΠΔΛΟΠ/Ο 9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 2.728 32.193 945 315 13.690 49.871 

ΠΔΛΟΠ/Ο 10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 1.727 23.205 520 198 9.412 35.062 

ΠΔΛΟΠ/Ο 11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 1.173 17.418 402 140 7.333 26.466 

ΠΔΛΟΠ/Ο 12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 1.196 14.446 284 88 6.246 22.260 

ΠΔΛΟΠ/Ο 13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 1.968 24.227 571 193 10.168 37.127 

ΗΟΝΗΟ 14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 274 4.545 119 48 1.906 6.892 

ΗΟΝΗΟ 15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 1.533 13.528 383 112 6.080 21.636 

ΗΟΝΗΟ 16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 586 5.519 213 57 2.287 8.662 

ΗΟΝΗΟ 17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 289 3.771 69 32 1.386 5.547 

ΖΠΔΗΡΟ 18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 532 11.353 154 33 4.561 16.633 

ΖΠΔΗΡΟ 19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 215 6.147 99 32 2.579 9.072 

ΖΠΔΗΡΟ 20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 1.241 21.485 340 126 8.457 31.649 

ΖΠΔΗΡΟ 21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 286 7.727 129 34 3.122 11.298 

ΘΔΑΛΗΑ 22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 751 18.562 234 69 7.223 26.839 

ΘΔΑΛΗΑ 23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 1.327 30.569 420 167 14.042 46.525 

ΘΔΑΛΗΑ 24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 1.757 21.637 733 242 10.820 35.189 

ΘΔΑΛΗΑ 25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 737 18.790 250 87 7.611 27.475 

ΘΔΑΛΗΑ 26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 243 5.968 60 23 2.000 8.294 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 828 13.962 286 93 5.842 21.011 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 671 15.673 304 104 6.771 23.523 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 6.628 92.274 3.086 1.046 47.248 150.282 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 1.101 17.652 401 140 8.105 27.399 
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 290 6.257 103 34 2.603 9.287 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 527 12.449 246 70 4.529 17.821 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 733 17.980 241 104 7.831 26.889 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 666 17.526 259 92 7.177 25.720 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 670 13.947 235 60 5.821 20.733 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 1.213 28.003 446 193 11.294 41.149 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 303 6.645 133 51 2.936 10.068 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 498 10.913 189 70 4.722 16.392 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 281 10 2 1 9 303 

ΘΡΑΚΖ 40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 808 19.425 287 110 8.360 28.990 

ΘΡΑΚΖ 41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 393 8.196 194 67 4.164 13.014 

ΘΡΑΚΖ 42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 450 11.260 227 68 5.577 17.582 

ΑΗΓΑΗΟ 43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 1.159 13.286 482 192 6.963 22.082 

ΑΗΓΑΗΟ 44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 1.085 13.270 343 122 4.969 19.789 

ΑΗΓΑΗΟ 45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 953 14.878 329 155 7.272 23.587 

ΑΗΓΑΗΟ 46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 497 5.953 227 62 2.777 9.516 

ΑΗΓΑΗΟ 47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 544 6.643 191 61 3.308 10.747 

ΚΡΖΣΖ 48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 2.414 28.457 662 217 12.229 43.979 

ΚΡΖΣΖ 49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 851 10.500 231 74 4.029 15.685 

ΚΡΖΣΖ 50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 699 8.303 179 52 3.870 13.103 

ΚΡΖΣΖ 51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 1.358 15.110 434 156 7.412 24.470 

ΑΣΣΗΚΖ 52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 25.437 241.190 15.016 4.708 135.659 422.010 

ΑΣΣΗΚΖ 53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 1.899 32.025 1.482 612 14.049 50.067 

ΑΣΣΗΚΖ 54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 592 10.922 520 322 5.266 17.622 

ΑΣΣΗΚΖ 55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 4.615 50.344 2.504 851 28.894 87.208 

  ΤΝΟΛΑ 84.242 1.151.627 37.567 12.784 541.013 1.827.233 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.06 : ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

  
ΑΓΑΜΟ                         

(%) 

ΔΓΓΑΜΟ                                  

(%) 

ΓΗΑΕΔΤΓ-             

ΜΔΝΟ 

(%) 

ΓΗΑΣΑΖ                              

(%) 

ΥΖΡΟ                        

(%) 

ΤΝΟΛΟ 

(%) 

Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ       

1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 4,27 65,20 1,12 0,39 29,02 100,00 

2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 2,90 66,34 1,40 0,63 28,73 100,00 

3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 3,94 66,77 1,37 0,53 27,39 100,00 

4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 3,73 69,80 1,33 0,60 24,54 100,00 

5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 3,10 67,53 1,03 0,37 27,97 100,00 

6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 4,33 68,17 1,23 0,38 25,89 100,00 

7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 4,31 66,72 1,62 0,65 26,70 100,00 

8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 5,16 68,31 1,26 0,39 24,88 100,00 

9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 5,47 64,55 1,89 0,63 27,46 100,00 

10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 4,93 66,18 1,48 0,56 26,85 100,00 

11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 4,43 65,81 1,52 0,53 27,71 100,00 

12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 5,37 64,90 1,28 0,40 28,05 100,00 

13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 5,30 65,25 1,54 0,52 27,39 100,00 

14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 3,98 65,95 1,73 0,70 27,64 100,00 

15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 7,09 62,53 1,77 0,52 28,09 100,00 

16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 6,77 63,72 2,46 0,66 26,39 100,00 

17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 5,21 67,98 1,24 0,58 24,99 100,00 

18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 3,20 68,26 0,93 0,20 27,41 100,00 

19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 2,37 67,76 1,09 0,35 28,43 100,00 

20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 3,92 67,89 1,07 0,40 26,72 100,00 

21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 2,53 68,39 1,14 0,30 27,64 100,00 

22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 2,80 69,16 0,87 0,26 26,91 100,00 

23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 2,85 65,70 0,90 0,36 30,19 100,00 

24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 4,99 61,49 2,08 0,69 30,75 100,00 

25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 2,68 68,39 0,91 0,32 27,70 100,00 

26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 2,93 71,96 0,72 0,28 24,11 100,00 

27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 3,94 66,45 1,36 0,44 27,81 100,00 

28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 2,85 66,63 1,29 0,44 28,79 100,00 

29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 4,41 61,40 2,05 0,70 31,44 100,00 
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30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 4,02 64,43 1,46 0,51 29,58 100,00 

31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 3,12 67,37 1,11 0,37 28,03 100,00 

32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 2,96 69,86 1,38 0,39 25,41 100,00 

33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 2,73 66,87 0,90 0,39 29,11 100,00 

34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 2,59 68,14 1,01 0,36 27,90 100,00 

35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 3,23 67,27 1,13 0,29 28,08 100,00 

36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 2,95 68,05 1,08 0,47 27,45 100,00 

37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 3,01 66,00 1,32 0,51 29,16 100,00 

38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 3,04 66,58 1,15 0,43 28,80 100,00 

39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 92,74 3,30 0,66 0,33 2,97 100,00 

40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 2,79 67,01 0,99 0,38 28,83 100,00 

41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 3,02 62,98 1,49 0,51 32,00 100,00 

42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 2,56 64,04 1,29 0,39 31,72 100,00 

43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 5,25 60,17 2,18 0,87 31,53 100,00 

44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 5,48 67,06 1,73 0,62 25,11 100,00 

45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 4,04 63,08 1,39 0,66 30,83 100,00 

46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 5,22 62,56 2,39 0,65 29,18 100,00 

47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 5,06 61,81 1,78 0,57 30,78 100,00 

48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 5,49 64,71 1,51 0,49 27,80 100,00 

49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 5,43 66,94 1,47 0,47 25,69 100,00 

50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 5,33 63,37 1,37 0,40 29,53 100,00 

51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 5,55 61,75 1,77 0,64 30,29 100,00 

52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 6,03 57,15 3,56 1,12 32,14 100,00 

53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 3,79 63,96 2,96 1,22 28,07 100,00 

54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 3,36 61,98 2,95 1,83 29,88 100,00 

55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 5,29 57,73 2,87 0,98 33,13 100,00 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.07 : ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

   

01               

ΔΡΓΑΕΟ-                     

ΜΔΝΟ 

02                      

ΤΝΣΑ-                     

ΞΗΟΤΥΟ 

03                           

ΔΗΟΓΖ-   

ΜΑΣΗΑ 

04                           

ΟΗΚΗΑΚΑ 
ΤΝΟΛΟ 

 Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ      

ΣΔΡΔΑ 1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 1.611 35.591 68 3.862 41.132 

ΣΔΡΔΑ 2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 980 18.512 34 2.135 21.661 

ΣΔΡΔΑ 3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 1.296 31.706 92 4.960 38.054 

ΣΔΡΔΑ 4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 235 4.579 8 351 5.173 

ΣΔΡΔΑ 5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 1.317 29.095 63 3.240 33.715 

ΣΔΡΔΑ 6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 311 8.342 16 892 9.561 

ΠΔΛΟΠ/Ο 7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 1.076 15.455 49 2.048 18.628 

ΠΔΛΟΠ/Ο 8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 875 19.834 38 2.037 22.784 

ΠΔΛΟΠ/Ο 9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 2.538 40.177 140 7.016 49.871 

ΠΔΛΟΠ/Ο 10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 1.738 29.826 76 3.422 35.062 

ΠΔΛΟΠ/Ο 11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 1.779 21.272 61 3.354 26.466 

ΠΔΛΟΠ/Ο 12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 1.109 19.833 43 1.275 22.260 

ΠΔΛΟΠ/Ο 13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 2.133 31.667 43 3.284 37.127 

ΗΟΝΗΟ 14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 381 5.642 21 848 6.892 

ΗΟΝΗΟ 15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 1.509 17.625 84 2.418 21.636 

ΗΟΝΗΟ 16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 413 7.261 35 953 8.662 

ΗΟΝΗΟ 17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 208 4.891 7 441 5.547 

ΖΠΔΗΡΟ 18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 529 14.725 19 1.360 16.633 

ΖΠΔΗΡΟ 19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 405 8.158 12 497 9.072 

ΖΠΔΗΡΟ 20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 1.194 27.534 49 2.872 31.649 

ΖΠΔΗΡΟ 21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 430 9.823 10 1.035 11.298 

ΘΔΑΛΗΑ 22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 738 24.305 16 1.780 26.839 

ΘΔΑΛΗΑ 23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 1.568 40.211 48 4.698 46.525 

ΘΔΑΛΗΑ 24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 1.354 28.230 47 5.558 35.189 

ΘΔΑΛΗΑ 25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 1.053 23.828 20 2.574 27.475 

ΘΔΑΛΗΑ 26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 183 7.732 7 372 8.294 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 734 18.394 29 1.854 21.011 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 693 21.042 22 1.766 23.523 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 6.352 114.149 478 29.303 150.282 
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 723 23.583 51 3.042 27.399 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 319 8.185 18 765 9.287 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 1.051 15.587 26 1.157 17.821 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 602 22.649 27 3.611 26.889 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 635 22.980 19 2.086 25.720 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 618 18.041 27 2.047 20.733 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 1.255 37.079 47 2.768 41.149 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 349 8.654 15 1.050 10.068 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 541 14.090 29 1.732 16.392 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 11 7 0 285 303 

ΘΡΑΚΖ 40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 626 26.642 22 1.700 28.990 

ΘΡΑΚΖ 41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 917 10.641 27 1.429 13.014 

ΘΡΑΚΖ 42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 890 14.982 17 1.693 17.582 

ΑΗΓΑΗΟ 43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 1.276 17.651 101 3.054 22.082 

ΑΗΓΑΗΟ 44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 775 16.001 48 2.965 19.789 

ΑΗΓΑΗΟ 45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 784 20.528 46 2.229 23.587 

ΑΗΓΑΗΟ 46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 279 8.444 21 772 9.516 

ΑΗΓΑΗΟ 47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 260 8.414 10 2.063 10.747 

ΚΡΖΣΖ 48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 3.172 36.084 74 4.649 43.979 

ΚΡΖΣΖ 49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 1.049 13.759 20 857 15.685 

ΚΡΖΣΖ 50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 749 10.986 18 1.350 13.103 

ΚΡΖΣΖ 51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 1.058 20.208 45 3.159 24.470 

ΑΣΣΗΚΖ 52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 21.070 313.092 1.992 85.856 422.010 

ΑΣΣΗΚΖ 53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 3.474 37.385 207 9.001 50.067 

ΑΣΣΗΚΖ 54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 868 13.838 30 2.886 17.622 

ΑΣΣΗΚΖ 55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 2.922 64.667 224 19.395 87.208 

  ΤΝΟΛΑ 81.015 1.483.616 4.796 245.077 1.827.233 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.08 : ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

  
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ                            

(%) 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ                         

(%) 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΑ                             

(%) 

ΟΗΚΗΑΚΑ                              

(%) 

ΤΝΟΛΟ 

(%) 

Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ      

1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 3,92 86,53 0,17 9,38 100,00 

2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 4,52 85,46 0,16 9,86 100,00 

3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 3,41 83,32 0,24 13,03 100,00 

4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 4,54 88,52 0,15 6,79 100,00 

5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 3,91 86,30 0,19 9,60 100,00 

6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 3,25 87,25 0,17 9,33 100,00 

7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 5,78 82,97 0,26 10,99 100,00 

8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 3,84 87,05 0,17 8,94 100,00 

9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 5,09 80,56 0,28 14,07 100,00 

10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 4,96 85,07 0,22 9,75 100,00 

11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 6,72 80,37 0,23 12,68 100,00 

12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 4,98 89,10 0,19 5,73 100,00 

13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 5,75 85,29 0,12 8,84 100,00 

14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 5,53 81,86 0,30 12,31 100,00 

15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 6,97 81,46 0,39 11,18 100,00 

16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 4,77 83,83 0,40 11,00 100,00 

17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 3,75 88,17 0,13 7,95 100,00 

18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 3,18 88,53 0,11 8,18 100,00 

19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 4,46 89,93 0,13 5,48 100,00 

20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 3,77 87,00 0,15 9,08 100,00 

21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 3,81 86,94 0,09 9,16 100,00 

22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 2,75 90,56 0,06 6,63 100,00 

23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 3,37 86,43 0,10 10,10 100,00 

24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 3,85 80,22 0,13 15,80 100,00 

25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 3,83 86,73 0,07 9,37 100,00 

26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 2,21 93,22 0,08 4,49 100,00 

27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 3,49 87,54 0,14 8,83 100,00 

28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 2,95 89,45 0,09 7,51 100,00 

29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 4,23 75,96 0,32 19,49 100,00 

30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 2,64 86,07 0,19 11,10 100,00 
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31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 3,43 88,13 0,19 8,25 100,00 

32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 5,90 87,46 0,15 6,49 100,00 

33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 2,24 84,23 0,10 13,43 100,00 

34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 2,47 89,35 0,07 8,11 100,00 

35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 2,98 87,02 0,13 9,87 100,00 

36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 3,05 90,11 0,11 6,73 100,00 

37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 3,47 85,96 0,15 10,42 100,00 

38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 3,30 85,96 0,18 10,56 100,00 

39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 3,63 2,31 0,00 94,06 100,00 

40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 2,16 91,90 0,08 5,86 100,00 

41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 7,05 81,77 0,21 10,97 100,00 

42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 5,06 85,21 0,10 9,63 100,00 

43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 5,78 79,93 0,46 13,83 100,00 

44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 3,92 80,86 0,24 14,98 100,00 

45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 3,32 87,03 0,20 9,45 100,00 

46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 2,93 88,73 0,22 8,12 100,00 

47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 2,42 78,29 0,09 19,20 100,00 

48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 7,21 82,05 0,17 10,57 100,00 

49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 6,69 87,72 0,13 5,46 100,00 

50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 5,72 83,84 0,14 10,30 100,00 

51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 4,32 82,58 0,18 12,92 100,00 

52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 4,99 74,19 0,47 20,35 100,00 

53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 6,94 74,67 0,41 17,98 100,00 

54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 4,93 78,53 0,17 16,37 100,00 

55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 3,35 74,15 0,26 22,24 100,00 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.09 : ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΚΗΝΖΖ 

ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΤ) 

 

   
ΚΗΝΖΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ            

ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

 Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ  

ΣΔΡΔΑ 1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 20.919 

ΣΔΡΔΑ 2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 7.524 

ΣΔΡΔΑ 3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 12.558 

ΣΔΡΔΑ 4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 1.612 

ΣΔΡΔΑ 5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 11.962 

ΣΔΡΔΑ 6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 2.438 

ΠΔΛΟΠ/Ο 7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 7.616 

ΠΔΛΟΠ/Ο 8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 7.062 

ΠΔΛΟΠ/Ο 9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 19.986 

ΠΔΛΟΠ/Ο 10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 12.729 

ΠΔΛΟΠ/Ο 11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 9.165 

ΠΔΛΟΠ/Ο 12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 8.288 

ΠΔΛΟΠ/Ο 13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 13.678 

ΗΟΝΗΟ 14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 3.333 

ΗΟΝΗΟ 15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 7.278 

ΗΟΝΗΟ 16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 3.213 

ΗΟΝΗΟ 17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 2.256 

ΖΠΔΗΡΟ 18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 3.961 

ΖΠΔΗΡΟ 19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 4.370 

ΖΠΔΗΡΟ 20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 13.654 

ΖΠΔΗΡΟ 21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 5.123 

ΘΔΑΛΗΑ 22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 9.029 

ΘΔΑΛΗΑ 23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 21.107 

ΘΔΑΛΗΑ 24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 15.094 

ΘΔΑΛΗΑ 25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 10.014 

ΘΔΑΛΗΑ 26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 3.959 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 8.943 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 11.206 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 73.560 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 13.680 
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 3.961 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 8.477 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 11.630 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 12.381 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 9.630 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 15.477 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 4.968 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 6.864 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 0 

ΘΡΑΚΖ 40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 13.287 

ΘΡΑΚΖ 41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 6.377 

ΘΡΑΚΖ 42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 6.724 

ΑΗΓΑΗΟ 43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 9.357 

ΑΗΓΑΗΟ 44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 4.664 

ΑΗΓΑΗΟ 45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 8.246 

ΑΗΓΑΗΟ 46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 4.077 

ΑΗΓΑΗΟ 47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 4.951 

ΚΡΖΣΖ 48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 23.161 

ΚΡΖΣΖ 49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 10.269 

ΚΡΖΣΖ 50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 6.544 

ΚΡΖΣΖ 51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 12.769 

ΑΣΣΗΚΖ 52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 210.820 

ΑΣΣΗΚΖ 53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 26.031 

ΑΣΣΗΚΖ 54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 8.964 

ΑΣΣΗΚΖ 55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 43.598 

  ΤΝΟΛΑ 818.544 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.10 : ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΓΖΛΧΘΔΝ ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΤ) 

 

   
ΓΖΛΧΘΔΝ ΜΔΟ ΔΗΟΓΖΜΑ                                                          

ΑΝΑ ΝΟΜΟ (Δ ΔΤΡΧ) 

 Α.Α. ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ  

ΣΔΡΔΑ 1 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 7.375,49 

ΣΔΡΔΑ 2 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 8.500,31 

ΣΔΡΔΑ 3 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 9.458,70 

ΣΔΡΔΑ 4 ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 8.039,93 

ΣΔΡΔΑ 5 ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 8.558,13 

ΣΔΡΔΑ 6 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 8.737,47 

ΠΔΛΟΠ/Ο 7 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 8.176,82 

ΠΔΛΟΠ/Ο 8 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 8.999,37 

ΠΔΛΟΠ/Ο 9 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 10.028,63 

ΠΔΛΟΠ/Ο 10 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 7.619,43 

ΠΔΛΟΠ/Ο 11 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 8.850,46 

ΠΔΛΟΠ/Ο 12 ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 7.442,25 

ΠΔΛΟΠ/Ο 13 ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 8.491,35 

ΗΟΝΗΟ 14 ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 7.977,78 

ΗΟΝΗΟ 15 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 8.596,12 

ΗΟΝΗΟ 16 ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 8.391,75 

ΗΟΝΗΟ 17 ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 9.047,60 

ΖΠΔΗΡΟ 18 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 8.443,13 

ΖΠΔΗΡΟ 19 ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 7.753,46 

ΖΠΔΗΡΟ 20 ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 9.200,94 

ΖΠΔΗΡΟ 21 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 8.533,54 

ΘΔΑΛΗΑ 22 ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 7.421,59 

ΘΔΑΛΗΑ 23 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 8.400,17 

ΘΔΑΛΗΑ 24 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 9.303,96 

ΘΔΑΛΗΑ 25 ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 7.795,95 

ΘΔΑΛΗΑ 26 ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 6.915,42 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 27 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 8.123,54 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 28 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 7.604,11 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 29 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 10.357,18 
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 30 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 8.776,41 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 31 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 7.446,29 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 32 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 7.187,57 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 33 ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 9.323,40 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 34 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 7.212,72 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 35 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 7.373,61 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 36 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 7.511,77 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 37 ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 7.551,43 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 38 ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 7.995,52 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 39 ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ) 0,00 

ΘΡΑΚΖ 40 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 7.778,51 

ΘΡΑΚΖ 41 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 7.704,73 

ΘΡΑΚΖ 42 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 7.259,72 

ΑΗΓΑΗΟ 43 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 9.632,65 

ΑΗΓΑΗΟ 44 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 8.666,56 

ΑΗΓΑΗΟ 45 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 8.375,73 

ΑΗΓΑΗΟ 46 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 8.808,48 

ΑΗΓΑΗΟ 47 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 8.802,13 

ΚΡΖΣΖ 48 ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 9.178,78 

ΚΡΖΣΖ 49 ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 9.814,56 

ΚΡΖΣΖ 50 ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 9.567,41 

ΚΡΖΣΖ 51 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 9.719,28 

ΑΣΣΗΚΖ 52 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 12.629,39 

ΑΣΣΗΚΖ 53 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ 10.415,21 

ΑΣΣΗΚΖ 54 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 9.372,14 

ΑΣΣΗΚΖ 55 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 10.126,69 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.11. : ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 
ΖΛΗΚΗΑ 
65-69 

ΖΛΗΚΗΑ 
70-74 

ΖΛΗΚΗΑ 
75-79 

ΖΛΗΚΗΑ 
80-84 

ΖΛΗΚΗΑ 
85+ 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 0,1119 0,1205 0,1485 0,1372 0,1248 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,2251 -0,2206 -0,2064 -0,1448 -0,1827 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 0,0694 0,0620 0,0724 0,0987 0,0859 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,5057 -0,4985 -0,4727 -0,4673 -0,4690 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ -0,0032 -0,0259 -0,0008 0,0464 0,0234 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ -0,4420 -0,4278 -0,3972 -0,3689 -0,3622 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,2810 -0,2600 -0,2549 -0,2297 -0,2270 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ -0,2600 -0,2131 -0,1591 -0,0812 -0,0167 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 0,2598 0,2364 0,3190 0,2958 0,3455 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ -0,0054 -0,0042 0,0513 0,0630 0,0994 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ -0,1332 -0,1348 -0,1307 -0,0839 -0,1100 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -0,2440 -0,2114 -0,1920 -0,1327 -0,0573 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 0,0090 0,0318 0,0833 0,1267 0,1899 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,4771 -0,4730 -0,4422 -0,4305 -0,4342 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ -0,2526 -0,2149 -0,1357 -0,1768 -0,2144 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,4511 -0,4382 -0,4145 -0,4053 -0,3895 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ -0,5085 -0,4912 -0,4543 -0,4475 -0,4737 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,3161 -0,3088 -0,2706 -0,2636 -0,2459 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,4436 -0,4276 -0,4076 -0,3956 -0,4015 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ -0,0768 -0,0526 0,0030 -0,0012 0,0423 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,3953 -0,3976 -0,3787 -0,3528 -0,3613 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -0,1241 -0,1412 -0,1056 -0,0538 -0,1434 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 0,2621 0,2172 0,1513 0,2312 0,1623 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 0,0167 0,0273 0,0288 0,0443 -0,0065 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,0998 -0,1319 -0,0999 -0,0855 -0,1131 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -0,4353 -0,4497 -0,4304 -0,4243 -0,4299 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,1722 -0,1625 -0,2976 -0,3319 -0,2947 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,1207 -0,1640 -0,2300 -0,2459 -0,2381 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2,2231 2,1998 1,7532 1,5220 1,4497 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ -0,0743 -0,0569 -0,1612 -0,2218 -0,1877 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -0,4225 -0,4198 -0,4241 -0,4237 -0,3965 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -0,2038 -0,2529 -0,3499 -0,3742 -0,3353 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ -0,0920 -0,0899 -0,1611 -0,1891 -0,1454 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -0,0680 -0,1139 -0,2019 -0,2501 -0,2318 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -0,1848 -0,2115 -0,2637 -0,2662 -0,2880 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ 0,2025 0,2050 0,0570 -0,0799 -0,0599 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,4103 -0,4010 -0,3942 -0,4104 -0,4371 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,2822 -0,3026 -0,3109 -0,2986 -0,3223 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,0620 -0,0498 -0,0762 -0,1909 -0,1625 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,3221 -0,3512 -0,3760 -0,4036 -0,4088 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -0,2332 -0,2839 -0,2943 -0,3158 -0,3570 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ -0,2221 -0,2390 -0,1531 -0,1639 -0,1332 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ -0,2746 -0,2481 -0,2031 -0,2086 -0,1966 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,2406 -0,1795 -0,1245 -0,1064 -0,0968 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ -0,4479 -0,4301 -0,3870 -0,3815 -0,3446 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ -0,4239 -0,4062 -0,3671 -0,3595 -0,3455 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0,1314 0,1464 0,1833 0,2610 0,3123 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ -0,3535 -0,3411 -0,2930 -0,2265 -0,1706 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ -0,3964 -0,3744 -0,3181 -0,2857 -0,2854 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ -0,2054 -0,1775 -0,1315 -0,0734 -0,0905 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 6,5565 6,5764 6,7286 6,8045 6,8366 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,3618 0,2609 0,2234 0,2237 0,1871 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ -0,2572 -0,2719 -0,2854 -0,2975 -0,3372 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 0,9453 0,9668 0,9543 0,7960 0,6441 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.12. : ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 10 Γιδακηορικό 09 Μάζηερ 08 ΑΔΗ 07  ΣΔΗ 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ -0,1611 -0,1791 -0,1496 -0,1621 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,1812 -0,1863 -0,2037 -0,2173 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ -0,1490 -0,1149 -0,1046 -0,0562 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,2093 -0,1934 -0,2391 -0,2670 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ -0,1731 -0,1434 -0,1164 -0,1235 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ -0,1852 -0,1791 -0,2100 -0,2251 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,1932 -0,1577 -0,1866 -0,1909 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ -0,1651 -0,1863 -0,1660 -0,1798 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 0,0078 -0,0506 0,0403 0,1039 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ -0,1852 -0,1577 -0,1588 -0,1621 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ -0,1771 -0,1363 -0,1216 -0,1257 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -0,1932 -0,1649 -0,1805 -0,2008 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ -0,1651 -0,1363 -0,1179 -0,1224 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,2093 -0,2006 -0,2252 -0,2626 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ -0,1611 -0,1292 -0,1776 -0,1544 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,1932 -0,1577 -0,2186 -0,2041 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ -0,2053 -0,2077 -0,2299 -0,2582 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,1892 -0,1934 -0,2030 -0,2184 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,2093 -0,2006 -0,2304 -0,2615 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ -0,1329 -0,1720 -0,0929 -0,0606 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,2053 -0,1934 -0,2164 -0,2372 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -0,2013 -0,1649 -0,1831 -0,2372 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ -0,1450 -0,1220 -0,1033 -0,1036 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ -0,1410 -0,0649 -0,0886 -0,0562 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,2013 -0,2006 -0,1700 -0,2218 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -0,2053 -0,2077 -0,2326 -0,2604 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,1812 -0,1934 -0,1978 -0,2196 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,1973 -0,1863 -0,1879 -0,2229 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1,4514 0,7632 1,2635 1,1294 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ -0,1570 -0,1863 -0,1695 -0,1842 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -0,1973 -0,1934 -0,2265 -0,2471 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -0,1731 -0,1934 -0,2144 -0,2218 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ -0,1812 -0,1791 -0,1869 -0,2085 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -0,2013 -0,1934 -0,2035 -0,2251 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -0,1892 -0,1649 -0,1868 -0,2118 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ -0,1892 -0,1649 -0,1696 -0,1842 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,2013 -0,1934 -0,2063 -0,2460 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,1812 -0,1720 -0,2160 -0,2196 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,1771 -0,1934 -0,1774 -0,2372 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,2093 -0,2077 -0,2138 -0,2173 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -0,1973 -0,2077 -0,2127 -0,2372 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ -0,1088 -0,1006 -0,1337 -0,1246 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ -0,1490 -0,1577 -0,1978 -0,1743 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,1530 -0,1863 -0,1717 -0,2107 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ -0,1932 -0,2006 -0,2160 -0,2273 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ -0,2093 -0,2006 -0,2271 -0,1986 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -0,1088 -0,1006 -0,0363 -0,0153 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ -0,1932 -0,2077 -0,1787 -0,1897 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ -0,2013 -0,1649 -0,2022 -0,2041 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ -0,1691 -0,1363 -0,1404 -0,1059 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 7,0084 7,1168 7,0430 7,0164 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,3898 0,5062 0,3053 0,5024 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ -0,1771 -0,1934 -0,2092 -0,1931 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ -0,0243 0,0921 0,1565 0,5432 



ειίδα 158 απφ 179 

1
ε
 απφ 2 πλέρεηα ηνπ Πίλαθα Π.12. 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 06 ΗΔΚ 05 Γεν.Λσκείοσ 04 ΣΔΛ 03 Γσμνάζιο 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ -0,1753 -0,1327 -0,2200 -0,0761 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,2058 -0,2030 -0,2065 -0,1477 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ -0,0733 -0,0983 0,0091 0,0299 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,2469 -0,2607 -0,2970 -0,3596 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ -0,1638 -0,1209 -0,1661 -0,1202 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ -0,2237 -0,2179 -0,2797 -0,2929 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,1880 -0,1923 -0,2508 -0,2089 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ -0,2143 -0,1696 -0,2643 -0,1263 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ -0,0459 0,1323 -0,0121 0,2620 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ -0,1953 -0,1043 -0,2315 0,0233 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ -0,1164 -0,0827 -0,1661 0,0230 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -0,1785 -0,1642 -0,2566 -0,0879 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ -0,0890 -0,0441 -0,2200 0,2473 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,2258 -0,2496 -0,3066 -0,3446 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ -0,1196 -0,1654 -0,2412 -0,2242 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,2153 -0,2170 -0,2315 -0,2750 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ -0,2395 -0,2587 -0,3105 -0,3535 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,2258 -0,2289 -0,2893 -0,2790 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,2322 -0,2607 -0,3066 -0,3483 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ -0,1522 -0,1597 -0,1930 -0,1272 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,2353 -0,2477 -0,3028 -0,3313 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -0,1617 -0,1913 -0,2700 -0,2086 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ -0,1238 -0,0577 -0,1757 -0,0769 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ -0,0806 -0,0420 -0,0544 0,0270 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,1880 -0,1882 -0,2700 -0,2210 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -0,2406 -0,2621 -0,3028 -0,3379 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,2195 -0,2109 -0,2527 -0,2461 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,1753 -0,2043 -0,1988 -0,2412 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 0,7896 1,0969 1,8841 1,3950 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ -0,1490 -0,1587 -0,1141 -0,1725 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -0,2343 -0,2474 -0,2893 -0,3356 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -0,2300 -0,2346 -0,2219 -0,2762 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ -0,1859 -0,2020 -0,2181 -0,2167 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -0,1837 -0,2125 -0,1584 -0,2418 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -0,2143 -0,2154 -0,2604 -0,2588 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ -0,1953 -0,1874 -0,1873 -0,1687 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,2364 -0,2449 -0,2700 -0,3223 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,2058 -0,2339 -0,2469 -0,2917 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,1785 -0,1845 -0,1930 -0,2496 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,2258 -0,2304 -0,2566 -0,3146 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -0,2216 -0,2279 -0,2681 -0,3039 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ -0,0912 -0,1605 -0,2104 -0,1318 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ -0,1511 -0,1980 -0,1815 -0,2377 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,1953 -0,1702 -0,2720 -0,1540 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ -0,1901 -0,2198 -0,2489 -0,2813 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ -0,1848 -0,1954 -0,2585 -0,2692 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -0,1017 -0,0762 -0,1719 -0,0885 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ -0,2058 -0,2050 -0,2777 -0,2557 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ -0,2206 -0,2244 -0,2777 -0,2805 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ -0,1175 -0,1077 -0,1468 -0,0891 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 7,0566 7,0425 6,4465 6,8778 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,3708 0,2764 0,5404 0,3562 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ -0,1732 -0,1901 -0,0833 -0,1814 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 0,8264 0,5136 2,2094 0,9146 
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2
ε
 απφ 2 πλέρεηα ηνπ Πίλαθα Π.12. 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 02 Γημοηικό 01 Αγράμμαηος 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 0,0628 0,7125 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,2369 -0,1644 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 0,0796 0,3330 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,5508 -0,7576 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ 0,0389 0,1517 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ -0,4346 -0,6993 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,2313 -0,4159 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ -0,1480 -0,2904 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 0,4069 0,3105 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 0,0653 0,1816 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ -0,0424 -0,3496 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -0,1923 -0,2624 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 0,0606 0,2044 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,4813 -0,7696 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ -0,2405 -0,1966 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,4520 -0,7449 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ -0,5343 -0,7659 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,3787 -0,2388 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,5012 -0,5477 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 0,0051 0,0742 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,4351 -0,5164 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -0,2316 0,2316 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 0,1933 0,7996 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 0,0477 0,1072 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,2723 0,3514 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -0,4957 -0,6191 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,2279 -0,1968 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,1893 -0,0855 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2,3393 2,7256 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ -0,0556 -0,1009 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -0,4259 -0,6865 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -0,2582 -0,3560 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ -0,0510 -0,0792 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -0,1681 0,0633 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -0,2747 -0,1318 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ 0,0645 0,7991 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,4466 -0,6030 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,2442 -0,4907 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,1314 0,2203 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,4245 -0,4264 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -0,3803 -0,1508 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ -0,2651 -0,1726 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ -0,2292 -0,3177 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,1335 -0,2419 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ -0,4012 -0,7651 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ -0,3567 -0,7723 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0,2725 0,4389 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ -0,2567 -0,5774 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ -0,3256 -0,6194 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ -0,0483 -0,4360 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 6,4694 5,7610 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,2585 0,2210 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ -0,2934 -0,3906 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 1,0817 1,2523 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.13. : ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖΝ ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 
01 

ΑΓΑΜΟ 
02 

ΔΓΓΑΜΟ 
03 

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ 
04 Δ 

ΓΗΑΣΑΖ 
05 

ΥΖΡΟ/Α 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 0,0581 0,1643 -0,1152 -0,1185 0,1020 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,2659 -0,2081 -0,1906 -0,1556 -0,2018 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ -0,0155 0,1221 -0,0855 -0,0521 0,0214 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,3911 -0,5298 -0,3050 -0,3179 -0,4651 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ -0,1464 0,0431 -0,1702 -0,1711 -0,0313 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ -0,3277 -0,4429 -0,2812 -0,3101 -0,4010 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,2162 -0,2661 -0,1921 -0,1788 -0,2681 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ -0,1091 -0,1724 -0,1994 -0,2298 -0,2311 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 0,3370 0,3250 0,1214 0,1210 0,1952 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 0,0494 0,0562 -0,0855 -0,0598 -0,0322 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ -0,1097 -0,1169 -0,1429 -0,1495 -0,1428 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -0,1031 -0,2058 -0,2004 -0,2298 -0,2006 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 0,1187 0,0868 -0,0607 -0,0676 0,0079 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,3679 -0,5019 -0,2807 -0,2916 -0,4313 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ -0,0063 -0,2332 -0,1522 -0,1927 -0,2094 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,2783 -0,4727 -0,2349 -0,2777 -0,4110 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ -0,3636 -0,5250 -0,3050 -0,3163 -0,4589 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,2938 -0,2983 -0,2636 -0,3148 -0,2901 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,3848 -0,4540 -0,2904 -0,3163 -0,3955 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ -0,0901 0,0047 -0,1731 -0,1711 -0,0830 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,3644 -0,4067 -0,2758 -0,3132 -0,3666 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -0,2309 -0,0827 -0,2247 -0,2592 -0,1486 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ -0,0654 0,2764 -0,1342 -0,1077 0,2139 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 0,0581 0,0093 0,0182 0,0082 0,0426 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,2349 -0,0759 -0,2169 -0,2313 -0,1280 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -0,3768 -0,4593 -0,3094 -0,3302 -0,4263 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,2088 -0,2202 -0,1994 -0,2221 -0,2220 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,2539 -0,1691 -0,1906 -0,2051 -0,1726 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1,4571 2,1218 1,1635 1,2505 1,9792 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ -0,1303 -0,1099 -0,1434 -0,1495 -0,1017 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -0,3633 -0,4507 -0,2885 -0,3132 -0,3942 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -0,2952 -0,2655 -0,2189 -0,2576 -0,2918 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ -0,2360 -0,1001 -0,2213 -0,2051 -0,1163 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -0,2553 -0,1137 -0,2125 -0,2236 -0,1511 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -0,2541 -0,2207 -0,2242 -0,2731 -0,2232 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ -0,0982 0,1997 -0,1215 -0,0676 0,0678 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,3595 -0,4391 -0,2739 -0,2870 -0,3765 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,3035 -0,3114 -0,2466 -0,2576 -0,2816 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,2145 -0,0569 -0,1989 -0,1958 -0,0882 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,3337 -0,3927 -0,2442 -0,2622 -0,3112 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -0,3173 -0,3011 -0,2281 -0,2607 -0,2361 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ -0,1137 -0,2405 -0,1040 -0,0691 -0,1624 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ -0,1349 -0,2409 -0,1716 -0,1773 -0,2684 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,1729 -0,1928 -0,1785 -0,1263 -0,1460 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ -0,3038 -0,4598 -0,2281 -0,2700 -0,3850 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ -0,2903 -0,4391 -0,2456 -0,2715 -0,3568 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0,2468 0,2133 -0,0164 -0,0305 0,1175 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ -0,2022 -0,3238 -0,2262 -0,2514 -0,3184 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ -0,2458 -0,3895 -0,2515 -0,2854 -0,3269 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ -0,0565 -0,1859 -0,1274 -0,1247 -0,1386 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 6,8593 6,5755 6,9703 6,9088 6,6793 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,0989 0,3200 0,3828 0,5799 0,2143 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ -0,2765 -0,3112 -0,0855 0,1318 -0,2527 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 0,8789 0,8678 0,8802 0,9492 1,0035 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.14. : ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 
01  

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
02 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 
03 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΑ 
04 

ΟΗΚΗΑΚΑ 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 0,0382 0,1881 -0,0760 -0,0747 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,1793 -0,2077 -0,2002 -0,2169 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ -0,0703 0,0981 0,0116 0,0157 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,4361 -0,5307 -0,2952 -0,3637 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ -0,0631 0,0376 -0,0943 -0,1259 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ -0,4099 -0,4435 -0,2660 -0,3192 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,1462 -0,2786 -0,1454 -0,2240 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ -0,2155 -0,1771 -0,1856 -0,2249 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 0,3578 0,2944 0,1870 0,1850 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 0,0820 0,0545 -0,0468 -0,1109 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 0,0962 -0,1438 -0,1016 -0,1165 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -0,1348 -0,1771 -0,1674 -0,2877 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 0,2182 0,0972 -0,1674 -0,1223 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,3858 -0,5060 -0,2477 -0,3228 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 0,0031 -0,2283 -0,0176 -0,1936 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,3747 -0,4685 -0,1966 -0,3142 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ -0,4454 -0,5234 -0,2989 -0,3563 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,3348 -0,2955 -0,2550 -0,2807 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,3775 -0,4477 -0,2806 -0,3517 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ -0,1055 0,0014 -0,1454 -0,1562 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,3689 -0,4091 -0,2879 -0,3074 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -0,2627 -0,0735 -0,2660 -0,2461 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 0,0234 0,2952 -0,1491 -0,0058 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ -0,0504 0,0175 -0,1528 0,0650 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,1541 -0,0845 -0,2514 -0,1807 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -0,4540 -0,4576 -0,2989 -0,3620 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,2641 -0,2105 -0,2185 -0,2400 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,2782 -0,1491 -0,2441 -0,2472 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1,6726 2,0090 1,4217 2,0199 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ -0,2679 -0,0902 -0,1381 -0,1422 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -0,4071 -0,4471 -0,2587 -0,3297 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -0,1548 -0,2755 -0,2295 -0,2974 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ -0,3096 -0,1118 -0,2258 -0,0953 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -0,2982 -0,1042 -0,2550 -0,2209 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -0,3041 -0,2186 -0,2258 -0,2241 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ -0,0845 0,2226 -0,1528 -0,1647 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,3968 -0,4362 -0,2696 -0,3062 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,3306 -0,3102 -0,2185 -0,2500 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,3013 -0,0193 -0,2441 -0,2527 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,2010 -0,3902 -0,2258 -0,2750 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -0,2103 -0,2895 -0,2623 -0,2532 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ -0,0772 -0,2277 0,0445 -0,1412 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ -0,2499 -0,2659 -0,1491 -0,1485 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,2468 -0,1610 -0,1564 -0,2091 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ -0,4209 -0,4411 -0,2477 -0,3291 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ -0,4275 -0,4418 -0,2879 -0,2228 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0,5763 0,1996 -0,0541 -0,0099 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ -0,1555 -0,3179 -0,2514 -0,3221 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ -0,2589 -0,3822 -0,2587 -0,2815 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ -0,1524 -0,1684 -0,1601 -0,1325 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 6,7462 6,6201 6,9524 6,6761 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,6805 0,2297 0,4317 0,3484 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ -0,2179 -0,3161 -0,2149 -0,1550 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 0,4902 0,8621 0,4938 1,2042 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.15. : ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΚΗΝΖΖ 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 
ΚΗΝΖΖ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 0,1964 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,2602 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ -0,0886 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,4617 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ -0,1089 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ -0,4336 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,2571 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ -0,2760 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 0,1646 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ -0,0828 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ -0,2043 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -0,2342 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ -0,0505 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,4031 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ -0,2686 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,4072 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ -0,4398 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,3817 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,3677 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ -0,0513 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,3421 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -0,2089 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 0,2028 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ -0,0022 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,1753 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -0,3817 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,2118 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,1347 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1,9906 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ -0,0504 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -0,3817 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -0,2277 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ -0,1203 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -0,0947 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -0,1884 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ 0,0109 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,3473 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,2827 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,0638 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,2993 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -0,2875 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ -0,1977 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ -0,3577 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,2356 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ -0,3777 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ -0,3479 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0,2728 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ -0,1666 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ -0,2936 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ -0,0814 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 6,6691 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,3706 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ -0,2111 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 0,9694 
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ΠΗΝΑΚΑ Π.16. : ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 
ΓΖΛΩΘΔΝ ΜΔΟ 

ΔΣΖΗΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ -1,1193 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ -0,0586 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 0,8451 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ -0,4928 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ -0,0041 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ 0,1650 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ -0,3637 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 0,4119 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 1,3825 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ -0,8893 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 0,2715 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ -1,0563 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ -0,0671 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ -0,5514 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 0,0317 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ -0,1610 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 0,4574 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ -0,1126 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ -0,7629 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 0,6020 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ -0,0273 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ -1,0758 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ -0,1531 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 0,6992 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ -0,7228 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ -1,5531 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ -0,4139 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ -0,9037 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1,6923 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 0,2017 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ -1,0525 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ -1,2965 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 0,7175 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ -1,2728 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ -1,1211 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ -0,9908 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ -0,9534 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ -0,5346 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ -0,7393 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ -0,8088 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ -1,2285 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 1,0091 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 0,0981 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ -0,1761 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 0,2319 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 0,2260 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0,5811 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 1,1806 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 0,9476 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ 1,0908 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 3,8349 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 1,7470 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 0,7634 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 1,4750 



ειίδα 164 απφ 179 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ Νο 1 και Νο 2 ΜΔ ΥΡΗΗ SPSS 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  

 
H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

Dendrogram using Ward Method 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ 
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  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+ +-+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ | | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   -+ | +-------------------------------------------+ 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+-+ |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----+                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 

ΓΔΝΓΡΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 



ειίδα 166 απφ 179 

 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

 

 

 
H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

Dendrogram using Ward Method 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+ 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  
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  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+ +-+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ | | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   -+ | +-------------------------------------------+ 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+-+ |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----+                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 

ΓΔΝΓΡΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ Νο 3 και Νο 4 ΜΔ ΥΡΗΗ SPSS 

 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  

 
H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

Dendrogram using Ward Method 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ 
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  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+ +-+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ | | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   -+ | +-------------------------------------------+ 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+-+ |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----+                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 

ΓΔΝΓΡΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 
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ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

 

 
H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

Dendrogram using Ward Method 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+ | 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  
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  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+ +-+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ | | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   -+ | +-------------------------------------------+ 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+ | |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+-+ |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -+   |                                           | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----+                                           | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 

ΓΔΝΓΡΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 



ειίδα 172 απφ 179 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ Νο 5 ΜΔ ΥΡΗΗ SPSS 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  

 
 

H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

Dendrogram using Single Linkage 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+ 
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  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+ 

  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+ 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+ 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+ +---+ 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+ |   | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+ |   +---+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+ |   |   | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   ---+   |   +-------------------------------------+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -------+   |                                     | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----------+                                     | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 

ΓΔΝΓΡΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ Νο 6 ΜΔ ΥΡΗΗ SPSS 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  

 
 

H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

Dendrogram using Single Linkage 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+ 



ειίδα 175 απφ 179 

  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+ 

  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+ 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+ 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+ 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+ 

  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+ +---+ 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+ |   | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+ |   +---+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+ |   |   | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   ---+   |   +-------------------------------------+ 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -------+   |                                     | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----------+                                     | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 

ΓΔΝΓΡΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6 



ειίδα 176 απφ 179 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ Νο 7 ΜΔ ΥΡΗΗ SPSS 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  

 

H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

Dendrogram using Complete Linkage 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ +-+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+-+ | 



ειίδα 177 απφ 179 

  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+   | 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+   | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+   | 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+   +-----+ 

  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+-+ |     | 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ | |     | 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ | |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ | |     +-----+ 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ | |     |     | 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ +-+     |     | 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ |       |     | 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ |       |     | 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ |       |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ |       |     | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   ---+       |     +-------------------------------+ 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+         |     |                               | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+         |     |                               | 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+---+     |     |                               | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+   +-----+     |                               | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+   |           |                               | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -----+           |                               | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----------------+                               | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 
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ειίδα 178 απφ 179 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ Νο 8 ΜΔ ΥΡΗΗ SPSS 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

CLUSTER METHOD : 

1. BETWEEN-GROUPS LINKAGE  
2. WITHIN-GROUPS LINKAGE  
3. NEAREST NEIGHBOR  
4. FURTHEST NEIGHBOR  
5. CENTROID CLUSTERING  
6. MEDIAN CLUSTERING  
7. WARD’S METHOD  

 

ΜΔΣΡΑ 

MEASURE : INTERVAL 

1. EUCLIDEAN DISTANCE  
2. SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE  
3. COSINE  
4. PEARSON CORRELATION  
5. CHEBYCHEV  
6. BLOCK  
7. MINKOWSKI  
8. CUSTOMIZED  

 
 

H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S 

 

 Dendrogram using Complete Linkage 

 

                                          Rescaled Distance Cluster Combine 

 

             C A S E              0         5        10        15        20        25 

  Label                      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ               2   -+ 

  ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ              15   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ              7   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                45   -+ 

  ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ                41   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ               42   -+ 

  ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ            38   -+ 

  ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ               8   -+ 

  ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ              50   -+ 

  ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ              12   -+-+ 

  ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ                32   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ             22   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                27   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ           43   -+ | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ       54   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ             11   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ              49   -+ | 

  ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ              25   -+ +-+ 

  ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ               35   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ               28   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ             13   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ               30   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ             20   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ             24   -+ | | 



ειίδα 179 απφ 179 

  ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                36   -+ | | 

  ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                10   -+-+ | 

  ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ                34   -+   | 

  ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                 40   -+   | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ                3   -+   | 

  ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ                51   -+   +-----+ 

  ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΟ              5   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ               33   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΟ                6   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ              17   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ             4   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ            19   -+   |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ             31   -+-+ |     | 

  ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ              26   -+ | |     | 

  ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΖ              37   -+ | |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ              44   -+ | |     +-----+ 

  ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ                  47   -+ | |     |     | 

  ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ              21   -+ +-+     |     | 

  ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ                 18   -+ |       |     | 

  ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                 46   -+ |       |     | 

  ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ              14   -+ |       |     | 

  ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ           16   -+ |       |     | 

  ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ (ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΟ)   39   ---+       |     +-------------------------------+ 

  ΝΟΜΟ ΑΗΣΩΛΗΑ/ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ    1   -+         |     |                               | 

  ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ               23   -+         |     |                               | 

  ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                 9   -+---+     |     |                               | 

  ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ             48   -+   +-----+     |                               | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ       53   -+   |           |                               | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           55   -----+           |                               | 

  ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ          29   -----------------+                               | 

  ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ             52   -------------------------------------------------+ 

ΓΔΝΓΡΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 


