2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Α: Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

εργασίας / Εργαλεία
Περιγραφή δημογραφικών (κατανομή περιφερειών), κοινωνικών (τύπος & μέγεθος
νοικοκυριού) και οικονομικών στοιχείων (πηγές εισοδήματος) των νοικοκυριών της χώρας.
Μελέτη του ύψους των συνολικών δαπανών διαβίωσης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
της Ελλάδας
Μελέτη του ύψους διάφορων δαπανών, όπως σε είδη διατροφής, καπνού, ένδυσης,
διαρκή αγαθά χρήσης, υγεία, μεταφορές, επικοινωνίες, αναψυχή και πολιτισμός,
εκπαίδευση, ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια κ.α. σε κάθε περιφερειακή ενότητα της
Ελλάδας και ειδικότερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Μελέτη του ύψους και της διάρθρωσης των δαπανών των νοικοκυριών σε σχέση με τις
πηγές των εισοδημάτων τους.
Μελέτη του ύψους και της διάρθρωσης των δαπανών των νοικοκυριών σε σχέση με το
μέγεθος και τον τύπο των νοικοκυριών της χώρας.
Για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της έρευνας, τα στοιχεία κάθε νοικοκυριού του
δείγματος πολλαπλασιάζονται με τον αναγωγικό συντελεστή του. Έτσι, επιτυγχάνεται η
αναγωγή των αποτελεσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού.
Η επεξεργασία των δεδομένων, η εύρεση ποσοστών και μέσων τιμών, όπως και η
κατασκευή γραφημάτων έγινε με τη χρήση του λογισμικού excel.
Επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τα κυριότερα μέρη της έρευνας μας με όσο πιο απλό
και κατανοητό τρόπο γίνεται μέσω των «infographics». Τα infographics είναι γραφικές
παραστάσεις πληροφοριών, δεδομένων ή γνώσεων που αποσκοπούν στην γρήγορη και
ξεκάθαρη παρουσίαση των πληροφοριών. Η γνώση για ένα θέμα αποκτάται καλύτερα,
χρησιμοποιώντας γραφικά για να ενισχύσουν την ικανότητα του ανθρώπινου οπτικού
συστήματος να βλέπει πρότυπα και τάσεις. Η δημιουργία των infographics έγινε με την
χρήση του online λογισμικού piktochart.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Α)

Κατανομή νοικοκυριών ανά
περιφέρεια

•

•

Όπως φαίνεται
στον χάρτη, τα δύο
μεγαλύτερα
ποσοστά των
νοικοκυριών
ανήκουν στην
Περιφέρεια
Αττικής και
Κεντρικής
Μακεδονίας, στις
οποίες βρίσκονται
και τα δύο
μεγαλύτερα αστικά
κέντρα: Η Αθηνά
και η Θεσσαλονίκη
αντίστοιχα.

Παράλληλα , ο συνηθέστερος τύπος νοικοκυριού στην Ελλάδα, με ποσοστό 26.6%, είναι ζευγάρι
με παιδί κάτω των 25 ετών, ενώ ο πιο ασυνήθιστος , με ποσοστό 2,3%, είναι ένας γονέας με ένα
παιδί κάτω των 25 ετών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Β)

•

•

Η κύρια πηγή εισοδήματος των νοικοκυριών
είναι οι συντάξεις & επιδόματα συντάξεων,
ενώ αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό από
μισθούς και ημερομίσθια με 38,7%. Το
χαμηλότερο ποσοστό είναι από επιδόματα
ανεργίας ή αποζημίωσης λόγω απόλυσης.

Κατά πλειοψηφία τα νοικοκυριά αποτελούνται
από 1 έως 4 άτομα με ποσοστό 92,5%, ενώ με
ποσοστό 7,5% είναι τα νοικοκυριά με 5 άτομα
και άνω.

1-4 άτομα
5+ άτομα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Γ)
• Τα ποσοστά των νοικοκυριών που δεν υπάρχουν άνεργα μέλη ή μη οικονομικά ενεργά και
εργαζόμενα μέλη είναι πιο υψηλά με ποσοστά 47,1% και 41,6% αντιστοίχως. Παράλληλα, τα
μικρότερα ποσοστά ανήκουν στα νοικοκυριά που έχουν πέντε άτομα και πάνω, με αυτά τα
χαρακτηριστικά, και στις δύο κατηγορίες με ποσοστά 0,4% και 0,2% αντίστοιχα.
Ποσοστό νοικοκυριών με αριθμό μελών
ανέργων ή μη οικονομικά ενεργών:

Ποσοστό νοικοκυριών με αριθμό
μελών εργαζομένων:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Α)
Μέσος όρος δαπανών νοικοκυριών
στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

Δαπάνες στην αναψυχή και τον πολιτισμό σε σύγκριση
με τις δαπάνες στην εκπαίδευση ανά περιφέρεια

Αναψυχή/ πολιτισμός
Εκπαίδευση
• Η μεγαλύτερη τιμή των δαπανών στην •
Κεντρική Μακεδονία συναντάται στα είδη
διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά
με 3397€ και ακολουθούν τα πάγια έξοδα
του σπιτιού με 2413€.

Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και τα
Ιόνια Νησιά εντοπίζεται μεγαλύτερη διάθεση
χρημάτων στην αναψυχή και στον πολιτισμό. Στον
τομέα της εκπαίδευσης επενδύονται περισσότερα
χρήματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Β)
Δαπάνες ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού στο σύνολο της Ελλάδας

•

Στα νοικοκυριά με 1-4 μέλη
παρατηρούνται περισσότερα έξοδα
στα είδη διατροφής και μη
οινοπνευματώδη ποτά, ωστόσο
προσφέρονται λιγότερα χρήματα
στην εκπαίδευση.

•

Παρομοίως, στα νοικοκυριά με
παραπάνω από 5 άτομα τα
περισσότερα χρήματα δαπανώνται
στα είδη διατροφής και μη
οινοπνευματώδη ποτά, ενώ τα
έξοδα για τις επικοινωνίες είναι
λιγότερα.

1-4 άτομα

5+ άτομα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών συγκεντρώνεται στον ηπειρωτικό κορμό της
Ελλάδας και το μικρότερο στα νησιά.
Η μονογονεϊκή και η εκτεταμένη οικογένεια είναι οι πιο σπάνιες μορφές οικογένειας.
Εξαιτίας του αυξημένου ποσοστού της πηγής εισοδήματος από συντάξεις και
επιδόματα συντάξεων παρατηρείται το ήδη γνωστό πρόβλημα της γήρανσης του
ελληνικού πληθυσμού.
Είναι πολύ σύνηθες σε κάθε οικογένεια να υπάρχει ένα μέλος που είναι εργαζόμενος ή
άνεργος ή μη οικονομικά ενεργός.
Η μικρότερη δαπάνη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται στην
εκπαίδευση, ενώ αρκετά υψηλή είναι η δαπάνη στα τσιγάρα και στα οινοπνευματώδη
ποτά.
Όπως εντοπίζεται, στην πλειονότητα των περιφερειών προσφέρονται περισσότερα
χρήματα στην αναψυχή και τον πολιτισμό σε σχέση με την εκπαίδευση και σε αρκετές
υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τις δαπάνες που αφορούν την εκπαίδευση. Ωστόσο σε
περιφέρειες, όπως αυτή της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης
δαπανώνται περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση.
Ανάμεσα στα έξοδα των οικογενειών με 1-4 μέλη και αυτών με 5 μέλη και πάνω οι
διαφορές δεν είναι αξιοσημείωτες.

