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Οικονομική ανιζόηηηα 
 

Από ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) αλαθνηλώλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ 

αληζόηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηα δηαζέζηκα 

απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο 

ησλ Ννηθνθπξηώλ, έηνπο 2013 (SILC), με πεπίοδο αναθοπάρ ειζοδήμαηορ ηο έηορ 

2012. Η αληζόηεηα εθθξάδεηαη, θπξίσο, κε ην δείθηε θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο ζε 

πεληεκόξηα (S80/S20) θαη ην δείθηε άληζεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (ζπληειεζηήο 

Gini). Η παξαπάλσ έξεπλα απνηειεί ηε βαζηθή πεγή αλαθνξάο ησλ ζπγθξηηηθώλ 

ζηαηηζηηθώλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έηνπο 2014, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην έηνο 

2013, ζα αλαθνηλσζνύλ ζηηο 14/10/2015. 
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Γράθημα 1. Γείκηης  καηανομής ειζοδήμαηος (S80/S20) ζε 
πενηημόρια: 2012 και 2013
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Α. Γείκηης καηανομής ειζοδήμαηος (S80/S20) ζε πενηημόρια ειζοδήμαηος 

 

Ο δείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (S80/S20) ζε πεληεκόξηα εηζνδήκαηνο αλαθέξεηαη ζην κεξίδην ηνπ 

ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ «πινπζηόηεξνπ» 20% ηνπ πιεζπζκνύ πξνο ην αλάινγν 

εηζόδεκα ηνπ «θησρόηεξνπ» 20% ηνπ πιεζπζκνύ θαη επεξεάδεηαη από ηηο αθξαίεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή ζην πινπζηόηεξν θαη ζην θησρόηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ.  

 Ο δείθηεο S80/S20 ην 2013, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην 2012, δελ έρεη κεηαβιεζεί ζε 

ζρέζε κε ην 2012 (κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην 2011) θαη αλέξρεηαη ζην 6,6, δειαδή  ην 

κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηόηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη 6,6 θνξέο κεγαιύηεξν από ην 

κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θησρόηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνύ (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1).  

 Η νηθνλνκηθή αληζόηεηα κεηαμύ ησλ αηόκσλ ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ δηακνξθώλεηαη ζην 3,9 από 4,5 

πνπ ήηαλ ην 2012, ελώ κεηαμύ ησλ αηόκσλ θάησ ησλ 65 εηώλ δηακνξθώλεηαη ζην 7,3, παξακέλνληαο 

ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ζε ζρέζε κε ην 2012, πνπ ήηαλ ζην 7,4 (Πίλαθαο 1). 

 Σηνλ πίλαθα 2 εκθαλίδεηαη ην κεξίδην εηζνδήκαηνο αλά ηεηαξηεκόξηα. Τν πξώην ηεηαξηεκόξην ησλ 

λνηθνθπξηώλ (25% ησλ λνηθνθπξηώλ κε ην ρακειόηεξν εηζόδεκα) θαηέρεη ην 8,9% ηνπ ζπλνιηθνύ 

εζληθνύ εηζνδήκαηνο, ελώ ην 2012 θαηείρε ην 8,7%. Τν ηέηαξην ηεηαξηεκόξην ησλ  λνηθνθπξηώλ κε ην 

πςειόηεξν εηζόδεκα θαηέρεη ην  47,1% ηνπ ζπλνιηθνύ εζληθνύ εηζνδήκαηνο, ελώ ην 2012 θαηείρε ην 

47,0%. 

 

Β. Γείκηης άνιζης καηανομής ειζοδήμαηος (ζσνηελεζηής GINI) 

 

Γηα θαιύηεξε θαηαγξαθή ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά ν δείθηεο 

άληζεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (ζπληειεζηήο Gini), δηόηη ν δείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (S80/S20) 

ζε πεληεκόξηα εηζνδήκαηνο επεξεάδεηαη από ηηο αθξαίεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Ο δείθηεο άληζεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (ζπληειεζηήο Gini) νξίδεηαη σο ν ιόγνο ησλ αζξνηζηηθώλ 

κεξηδίσλ ηνπ πιεζπζκνύ, θαηαλεκεκέλνπ αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, πξνο ην αζξνηζηηθό 

κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο όινπ ηνπ πιεζπζκνύ. Η ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη από 0 (πιήξεο 

ηζόηεηα) έσο 1 (πιήξεο εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα) θαη εξκελεύεηαη σο ε ζηαηηζηηθά αλακελόκελε 

δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζύγθξηζεο δύν ηπραίσλ εηζνδεκάησλ, σο πνζνζηό ηνπ κέζνπ όξνπ. 

Αλ όιν ην εζληθό εηζόδεκα ήηαλ ζπγθεληξσκέλν  ζε έλα άηνκν, ν ζπληειεζηήο ζα ήηαλ 1. Αλ ν 

ζπληειεζηήο Gini ήηαλ π.ρ. 30%, ην εηζόδεκα 2 ηπραίσλ αηόκσλ ζα δηέθεξε θαηά 30% ηνπ κέζνπ 

όξνπ. 
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 Ο ζπληειεζηήο Gini θπκάλζεθε ην 2013 ζε 34,4%. Απηό ζεκαίλεη όηη αλ πάξνπκε 2 ηπραία άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνύ, αλακέλνπκε όηη ην εηζόδεκά ηνπο ζα δηαθέξεη θαηά 34,4% ηνπ κέζνπ όξνπ. Τν 2012 ν 

ζπληειεζηήο Gini ήηαλ 34,3%, ζπλεπώο ην 2013 έρνπκε αύμεζε θαηά 0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

(Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 3).   

 Σε ζύγθξηζε κε ην 1994, έηνο θαηά ην νπνίν άξρηζε ε έξεπλα,  ε ζπλνιηθή αληζόηεηα κεηώζεθε θαηά  

3,0 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (37,4% ην 1994).  

 Η νηθνλνκηθή αληζόηεηα, όπσο εθθξάδεηαη κε ηνπο δύν παξαπάλσ δείθηεο - δείθηεο θαηαλνκήο 

εηζνδήκαηνο (S80/S20) ζε πεληεκόξηα εηζνδήκαηνο θαη ζπληειεζηήο Gini - ζε  ρώξεο ηεο Δπξώπεο, 

όπνπ ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα, εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. Τα πςειόηεξα πνζνζηά εκθαλίδεη ε 

Βνπιγαξία (S80/S20: 6,6 θαη ζπληειεζηήο Gini: 35,4%), ελώ ηα ρακειόηεξα πνζνζηά  εκθαλίδεη ε 

Ννξβεγία (S80/S20: 3,3 θαη ζπληειεζηήο Gini: 22,7%), 

 

--------------------------------------------- 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ζρεηηθά κε ηελ 

 Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ. 
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http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0802&r_param=SFA10&y_param=2011_00&mytabs=0
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ΠΙΝΑΚΔ 
 

Πίνακαρ 1. Γείκηης καηανομής ειζοδήμαηος ζε πενηημόρια (S80/S20), καηά ομάδες  
                      ηλικιών: 2012, 2013   

         

Οκάδεο ειηθηώλ 2013 2012 

Σύλνιν 6,6 6,6 

65+ 3,9 4,5 

0- 64 7,5 7,4 

   
 
 

Πίνακαρ 2. Μερίδιο ειζοδήμαηος ζε ηεηαρηημόρια: 2012, 2013  
 

  %   

Τεηαξηεκόξηα 2013 2012 

1
o 
 ηεηαξηεκόξην (ρακειόηεξν 

εηζόδεκα) 
8,9 8,7 

2
o 
 ηεηαξηεκόξην 17,8 17,9 

3
o 
 ηεηαξηεκόξην 26,3 26,4 

4
o 
 ηεηαξηεκόξην (πςειόηεξν 

εηζόδεκα) 
47,1 47,0 

 
 
 

Πίνακαρ 3. Γείκηης άνιζης καηανομής ειζοδήμαηος (ζσνηελεζηής Gini): 2013     

  %   

Σύλνιν 
2013 2012 

34,4 34,3 
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Πίνακαρ 4. Γείκηης καηανομής ειζοδήμαηος ζε πενηημόρια (S80/S20) και σνηελεζηής Gini   
ζηην Δσρώπη: 2013   
 

% 

Χώξεο                 S80/S20               Σπληειεζηήο Gini 

Βνπιγαξία 6,6 35,4 

Δλλάδα 6,6 34,4 

Λεηνλία  6,3 35,2 

Ιζπαλία 6,3 33,7 

Ληζνπαλία 6,1 34,6 

Ιηαιία 5,7 32,5 

Δζζνλία 5,5 32,9 

Κύπξνο 4.9 32,4 

Πνισλία 4,9 30,7 

Γαλία 4,3 27,5 

Οπγγαξία 4,2 28,0 

Μάιηα 4,1 27,9 

Απζηξία 4,1 27,0 

Σινβελία 3,6 24,4 

Σινβαθία 3,6 24,2 

Φηλιαλδία 3,6 25,4 

Τζερία  3,4 24,6 

Ιζιαλδία 3,4 24,0 

Ννξβεγία 3,3 22,7 
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ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ 

 
Έρεσνα Διζοδήμαηος 

και σνθηκών 
Γιαβίωζης ηων 

Νοικοκσριών 
(European Union - 

Statistics on Income 
and Living Conditions -  

EU-SILC) 

 
Η Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ (EU-SILC) απνηειεί 
κέξνο ελόο θνηλνηηθνύ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ όια ηα θξάηε 
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αληηθαηέζηεζε, από ην 2003, ην επξσπατθό panel 
λνηθνθπξηώλ (European Community Household Panel, ECHP), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε θηώρεηα θαη ζηνλ 
θνηλσληθό απνθιεηζκό. 
 
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε, ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν, ησλ 
ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ζε ζρέζε, θπξίσο, κε ην εηζόδεκά ηνπο. Η έξεπλα 
απνηειεί ηε βαζηθή πεγή αλαθνξάο ησλ ζπγθξηηηθώλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 
εηζνδήκαηνο θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ζε επξσπατθό επίπεδν. Η ζπγθξηζηκόηεηα ησλ 
ζηνηρείσλ ζεσξείηαη εμαζθαιηζκέλε, αθνύ ε έξεπλα δηελεξγείηαη ζε όια ηα θξάηε κέιε, 
ρξεζηκνπνηώληαο θνηλέο κεηαβιεηέο θαη νξηζκνύο. 
 

 
Νομικό πλαίζιο 

 
Η έξεπλα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 
Κνηλνβνπιίνπ κε αξηζ. 1177/2003 θαη δηελεξγήζεθε από ηελ ΔΛΣΤΑΤ κε απόθαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΤΑΤ.  
 

 
Περίοδος αναθοράς 

ηοσ ειζοδήμαηος 
 

 
Η πεξίνδνο αλαθνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ην πξνεγνύκελν ηεο έξεπλαο εκεξνινγηαθό 
έηνο. 

 
Κάλσψη 

 
Η έξεπλα θαιύπηεη όια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο Χώξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα από 
ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Εξαιπούνηαι από ηην έπεςνα: 

 Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, όπσο μελνδνρεία, παλζηόλ, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, 
ζηξαηόπεδα, αλακνξθσηήξηα θιπ. Σπιινγηθέο θαηνηθίεο ζεσξνύληαη θαη ηα 
λνηθνθπξηά πνπ παξέρνπλ ζηέγε κε δηαηξνθή ζε άλσ ησλ πέληε ηξνθίκνπο. 

 Τα λνηθνθπξηά κε κέιε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο 
απνζηνιέο. 

 
 

Μεθοδολογία 
 
Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή κε ζρεδηαζκό κε κεξηθώο επηθαιππηόκελν δείγκα  
(rotational integrated design), πνπ επηιέρηεθε σο ν πιένλ θαηάιιεινο γηα εληαία ζπγρξνληθή 
θαη δηαρξνληθή έξεπλα. Η ηειηθή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα είλαη ην λνηθνθπξηό. Οη κνλάδεο 
αλάιπζεο είλαη ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. 
Η δηαρξνληθή δνκή ηνπ δείγκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα ελαιιαζζόκελα ππν-δείγκαηα 
(panels), θαζέλα από ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ θαη δηαξθεί ηέζζεξα 
ρξόληα. Γηα θάζε δύν δηαδνρηθά ρξόληα ππάξρεη κεξηθή επηθάιπςε (75%) ησλ panels. Κάζε 
ρξόλν έλα panel εγθαηαιείπεη ην δείγκα θαη έλα λέν panel επηιέγεηαη. Τν ζρήκα ελαιιαγήο 
άξρηζε από ην πξώην έηνο (2003). Γηα λα ππάξμεη πιήξεο δείγκα ην πξώην έηνο ηεο 
έξεπλαο, ηα ηέζζεξα panels άξρηζαλ ηαπηόρξνλα. Γηα ηε δηαρξνληθή ζπληζηώζα ηνπ ΔU-
SILC, ηα άηνκα πνπ επηιέγνληαη, αξρηθά, εξεπλώληαη γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξόλσλ  ίζε κε 
ηε δηάξθεηα ηνπ θάζε panel. 
 
Η έξεπλα EU-SILC βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηώλ 
από πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 
Πιεζπζκνύ 2011 θαη θαιύπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο.  
 
Ο ζρεδηαζκόο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη δύν επίπεδα ζηξσκάησζεο:  

i. Τν πξώην επίπεδν είλαη γεσγξαθηθή ζηξσκάησζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαίξεζε ηεο Χώξαο 
ζε Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην επξσπατθό επίπεδν δηακέξηζεο NUTS II, ελώ ηα 
δύν κεγάια πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ζπγθξνηνύλ ρσξηζηά 
γεσγξαθηθά ζηξώκαηα. 
 

ii. Τν δεύηεξν επίπεδν ζηξσκάησζεο είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ νηθηζκώλ, κέζα ζε θάζε 
Πεξηθέξεηα, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αζηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ 
ηνπο.  

 >= 30.000  θαηνίθνπο 

 5.000-29.999 θαηνίθνπο 

 1.000-4.999  θαηνίθνπο 

 0-999 θαηνίθνπο 
 
Η ζηξσκάησζε ησλ δύν κεγάισλ πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ έγηλε θαηά απνγξαθηθέο 
επνπηείεο.   
Τν δείγκα ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ επηιέγεηαη ζε δύν ζηάδηα. Σην πξώην ζηάδην, έλα 
ηπραίν δείγκα κνλάδσλ επηθαλείαο (θαηνηθεκέλσλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ πνπ 
πεξηθιείνληαη από θπζηθά ή ηερλεηά όξηα) επηιέγεηαη κε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία από 
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θάζε ηειηθό ζηξώκα κε πηζαλόηεηα επηινγήο ηεο θάζε κνλάδαο αλάινγε ηνπ αξηζκνύ ησλ 
ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ πνπ απηή πεξηέρεη.  Σην δεύηεξν ζηάδην, έλα ζπζηεκαηηθό ηπραίν 
δείγκα ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ επηιέγεηαη κε δεδνκέλν δεηγκαηνιεπηηθό θιάζκα, από ην 
ζύγρξνλν πιεζπζκό ησλ λνηθνθπξηώλ (κε βάζε πξνκέηξεζε πνπ γίλεηαη ζην πεδίν) θάζε 
επηιεγκέλεο κνλάδαο επηθαλείαο. 

 
Μέγεθος δείγμαηος 

 
Καηά ην 2013, ε έξεπλα δηελεξγήζεθε  ζε  ηειηθό δείγκα 7.349 λνηθνθπξηώλ θαη  ζε 18.030 
κέιε ησλ λνηθνθπξηώλ απηώλ, εθ ησλ νπνίσλ 15.318  ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλσ. Ο κέζνο 
όξνο κειώλ  ππνινγίζηεθε αλά λνηθνθπξηό ζηα 2,5. 

  
 ηαθμίζεις 

 
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο έξεπλαο ηα ζηνηρεία θάζε αηόκνπ θαη θάζε 
λνηθνθπξηνύ ηνπ δείγκαηνο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε έλαλ αλαγσγηθό ζπληειεζηή. Ο 
αλαγσγηθόο ζπληειεζηήο πξνθύπηεη σο ην γηλόκελν ησλ αθόινπζσλ ηξηώλ παξαγόλησλ 
(ζηαζκίζεσλ): 

      α) ηεο  αληίζηξνθεο πηζαλόηεηαο επηινγήο ηνπ αηόκνπ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηξνθε  
πηζαλόηεηα επηινγήο ηνπ λνηθνθπξηνύ, 
β) ηνπ αληίζηξνθνπ ηνπ πνζνζηνύ απόθξηζεο ησλ λνηθνθπξηώλ εληόο ηνπ ζηξώκαηνο, 
γ) ελόο δηνξζσηηθνύ ζπληειεζηή, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε: 
 

   η)Η εθηίκεζε ησλ αηόκσλ, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ, πνπ ζα πξνθύςεη αλά γεσγξαθηθή 
πεξηθέξεηα λα ζπκπίπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πνπ ππνινγίζηεθε κε πξνβνιή γηα ηελ 
πεξίνδν αλαθνξάο ηεο έξεπλαο θαη βαζίζηεθε ζηε Φπζηθή Κίλεζε Πιεζπζκνύ (Απνγξαθή 
Πιεζπζκνύ 2011 θαη Γελλήζεηο, Θάλαηνη, Μεηαλάζηεπζε). 

Ιη)Η εθηίκεζε ησλ λνηθνθπξηώλ, θαηά ηάμε κεγέζνπο (1, 2, 3, 4 ή 5+ κέιε) θαη θαηά 
ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, λα ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ έηνπο αλαθνξάο πνπ ππνινγίζηεθε κε 
πξνβνιή βαζηζκέλε ζηε δηαρξνληθή ηάζε ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ησλ εηώλ 2001 θαη 
2011. 

         
  Ιζοδύναμο ειζόδημα 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ 
ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα, δειαδή ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ θόξσλ θαη ησλ εηζθνξώλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ ιακβάλεηαη από 
όια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ. 
 
Σπγθεθξηκέλα, νη εηζνδεκαηηθέο ζπληζηώζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα είλαη: 
 

 Τν εηζόδεκα από εξγαζία 

 Τν εηζόδεκα από πεξηνπζία 

 Οη θνηλσληθέο παξνρέο θαη νη ζπληάμεηο 

 Οη ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο από άιια λνηθνθπξηά  

 Τν ηεθκαξηό εηζόδεκα από ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο επηρείξεζεο 
Ωο ηζνδύλακν δηαζέζηκν αηνκηθό εηζόδεκα νξίδεηαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ηνπ 
λνηθνθπξηνύ κεηά ηε δηαίξεζή ηνπ κε ην ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ. Τν ηζνδύλακν 
κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηνπ ΟΟΣΑ.  
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ θαηαλνκή θαηά άηνκν ζεσξείηαη, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, όηη 
ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαηέρεη ην ίδην εηζόδεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ηζνδύλακν 
δηαζέζηκν εηζόδεκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ απνιακβάλεη ην ίδην 
επίπεδν δηαβίσζεο. Σπλεπώο, ζηελ θαηά άηνκν θαηαλνκή, ην εηζόδεκα πνπ απνδίδεηαη ζε 
θάζε άηνκν δελ αληηπξνζσπεύεη ρξεκαηηθή απνιαβή, αιιά έλαλ δείθηε επηπέδνπ 
δηαβίσζεο. 
 
Τν ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ελόο λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ 
εηζνδεκάησλ ησλ κειώλ ησλ λνηθνθπξηώλ (εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο, από 
απηναπαζρόιεζε, ζπληάμεηο, επηδόκαηα αλεξγίαο, εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, 
νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ηαθηηθέο ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο θιπ.), δειαδή ηνπ ζπλόινπ ησλ 
θαζαξώλ απνδνρώλ από όιεο ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρόλ 
παξνρώλ πξνο άιια λνηθνθπξηά. Σην πνζό απηό πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν θόξνο πνπ, 
ελδερνκέλσο, επηζηξάθεθε θαη αθνξνύζε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 
πξνεγνύκελνπ έηνπο. 
 

 
Κλίμακα ιζοδσναμίας 

 
Τν ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεκέλε 
θιίκαθα ηνπ ΟΟΣΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη  ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 1 γηα ηνλ 
πξώην ελήιηθα, 0,5 γηα ην δεύηεξν ελήιηθα θαη κέιε 14 εηώλ θαη άλσ θαη 0,3 γηα  
παηδηά 13 εηώλ θαη θάησ. Παξάδεηγκα: Τν εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ κε δύν ελήιηθεο 
θαη δύν παηδηά θάησ ησλ 14 εηώλ δηαηξείηαη κε ην ζπληειεζηή ηζνδπλακίαο  
1+0,5+2Χ0,3= 2,1, γηα  λνηθνθπξηό κε δύν ελήιηθεο δηά 1,5, γηα λνηθνθπξηό κε 2 
ελήιηθεο θαη 2 παηδηά ειηθίαο  14 εηώλ θαη άλσ δηά 2,5 θιπ.  
 

 
Γείκηες 

 
1. Γείθηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (S80 / S20) θαηά πεληεκόξηα 
2. Γείθηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (ζπληειεζηήο Gini) 
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Οριζμοί δεικηών 

 
1. Γείθηεο καηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (S80 / S20) θαηά πεληεκόξηα 
 
Η αληζόηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (S80 / S20) εθθξάδεηαη σο ιόγνο ηνπ ζπλόινπ 
ηνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη από ην 20%  ηνπ πιεζπζκνύ κε 
ην πςειόηεξν ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα πξνο ην ζύλνιν αλάινγνπ εηζνδήκαηνο πνπ 
ιακβάλεη ην 20% ηνπ πιεζπζκνύ κε ην ρακειόηεξν εηζόδεκα. Σπγθξίλεη, δειαδή,  ην κεξίδην 
ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηόηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνύ κε ην 20% ηνπ θησρόηεξνπ. 
 
2. Γείθηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (ζπληειεζηήο Gini) 
 
Ο ζπληειεζηήο Gini  νξίδεηαη σο  ν ιόγνο ησλ αζξνηζηηθώλ κεξηδίσλ ηνπ πιεζπζκνύ, 
θαηαλεκεκέλνπ αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, πξνο ην αζξνηζηηθό κεξίδην ηνπ 
ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ ιακβάλνπλ. Η ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη από 0 (πιήξεο ηζόηεηα) έσο 1 
(πιήξεο εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα).  
Αλ όιν ην εζληθό εηζόδεκα ήηαλ ζπγθεληξσκέλν ζε έλα άηνκν, ν ζπληειεζηήο Gini ζα ήηαλ 
1. Αλ ν ζπληειεζηήο Gini ήηαλ π.ρ. 0,30, ην εηζόδεκα 2 ηπραίσλ αηόκσλ αλακέλνπκε λα 
δηαθέξεη θαηά 30% ηνπ κέζνπ όξνπ. 
 

 
Παραπομπές 

 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, κεζνδνινγία) ζρεηηθά κε ηελ Έξεπλα 
Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ ηεο Χώξαο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ www.statistics.gr, ζην ζύλδεζκν «Σηαηηζηηθά Θέκαηα > Δηζόδεκα - 
Γαπάλεο Ννηθνθπξηώλ». 

 

 

http://www.statistics.gr/

