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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ποιότητα ζωής στην πόλη, μέσα από την σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ αυτής και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Στο κείμενο γίνεται συνοπτική 

αναφορά στην έννοια της ποιότητας ζωής και του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στην συνέχεια επιλέγονται με βάση ορισμένα κριτήρια μελέτες περιπτώσεις (Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα και Καλαμάτα) καθώς και οι βασικοί άξονες που προσδιορίζουν σε συλλογικό επίπεδο 

την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις. Με βάση τους άξονες αυτούς επιλέγονται οι δείκτες που 

θα αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Σε δεύτερη φάση με 

την βοήθεια ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, βασισμένου στους άξονες που 

επιλέχθηκαν για την μέτρηση των δεικτών, δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους να 

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη ποιότητα ζωής στην πόλη τους.

Τέλος, η εργασία διερευνά τον βαθμό μεταξύ της αντίληψης που έχουν οι κάτοικοι για την πόλη 

τους και της ‘πραγματικής’ κατάστασης -  όπως αυτή καταγράφεται από τις σχετικές μετρήσεις των 

δεικτών.

Λέξεις κλειδιά: ποιότητα ζωής, πολεοδομικός σχεδιασμός, δείκτες, αντίληψη κατοίκων

ABSTRACT
This dissertation deals with the quality of life in the city, in relation to the impact upon it of urban 

planning. The concepts of quality of life and urban planning are initially defined and explained. 

Then, on the basis of certain criteria, are selected the three case study cities (Thessaloniki, Ioannina 

and Kalamata) and are identified the main elements that determine at collective level the quality of 

life in Greek cities. These elements lead in turn to the selection of key relevant indicators enabling 

the assessment of the existing quality of life situation. In a second phase, via an appropriate 

questionnaire, the inhabitants interviewed were given the opportunity to express their views on the 

quality of life in their home city. Finally, the dissertation explores the degree of convergence 

between the perception that the residents have for their city and the ‘real’ situation as it is r ecorded 

by the measurements obtained in the quality of life indicators.

Key words: quality of life, urban planning, quality of life indicators, residents’ perception
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ποιότητα ζωής είναι ένα ευρύ, και πολυδιάστατο θέμα που χρησιμοποιείται 

ποικιλοτρόπως στη βιβλιογραφία, και συνήθως αναφέρεται είτε στο περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ζουν οι άνθρωποι και τους παράγοντες που το επηρεάζουν (ρύπανση, υποδομές κ.α.), 

είτε σε συγκεκριμένες καταστάσεις που καθορίζουν την ζωή των ανθρώπων (υγεία, 

εργασία κ.α.) (Pacione, 2003). Παράλληλα είναι δυνατόν να εξεταστεί από διάφορες 

οπτικές γωνίες (π.χ. ψυχολογία, υγεία, οικονομία κ.α.) διαφοροποιώντας έτσι την έννοια 

του όρου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να διαμορφωθεί τόσο από αντικειμενικά γεγονότα όσο 

και από την υποκειμενική αντίληψη που έχει το άτομο για τομείς της ζωής του. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ποιότητα ζωής στην πόλη.

Μελέτες γύρω από το θέμα αυτό συγκεντρώνουν μεγάλο βιβλιογραφικό ενδιαφέρον καθώς 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 το 78% των Ευρωπαίων συγκεντρωνόταν 

στον αστικό χώρο, ενώ αναμένεται στις επόμενες δεκαετίες ο αστικός πληθυσμός να 

αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού πληθυσμού παγκοσμίως, επομένως οι πόλεις 

αποτελούν τον ‘σφυγμό’ της κοινωνίας και είναι ο χώρος όπου δημιουργούνται τόσο τα 

προβλήματα όσο και οι προκλήσεις για το μέλλον.

Για την προσέγγιση του θέματος της εργασίας έγινε προσπάθεια αξιοποίησης όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου μέρους κειμένων που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά στο 

παρελθόν, αλλά και συλλογή στατιστικών στοιχείων και ερωτηματολογίων. Έτσι λοιπόν, 

με βάση αυτά και τις απατήσεις του θέματος διαμορφώθηκαν εννέα κεφάλαια.

Τα δυο πρώτα κεφάλαια αφορούν το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και σκοπός τους 

είναι να δώσουν βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της εργασίας. 

Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί την εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας ζωής, εντοπίζει 

τους διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί στην έννοια αυτή και τους τρόπους χρήσης της 

από τη βιβλιογραφία. Στην συνέχεια εξετάζει τις πιθανές διαστάσεις του θέματος και των 

τύπο των δεικτών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση για την 

μέτρηση της ποιότητας ζωής.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσει θέματα για την πόλη και την ποιότητα ζωής. Αρχικά 

καταγράφει τις πολιτικές της Ε.Ε. για την ποιότητα ζωής και την αστική ανάπτυξη, κάνει
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σύντομη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι μελέτες αυτές στη νέα 

κατάσταση που διαμορφώνεται και στον ανταγωνισμό των πόλεων συγκεκριμένα. Ύστερα 

εξετάζονται συνδυαστικά ζητήματα ποιότητας ζωής και πολεοδομικού σχεδιασμού, τα 

οποία αποσκοπούν στην αναζήτηση του ρόλου του χωρικού σχεδιασμού στην διαμόρφωση 

της ποιότητας ζωής στη πόλη. Προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα αυτό γίνεται μια 

σύντομη προσέγγιση στο αντικείμενο του σχεδιασμού, με αρχή τα διεθνή δεδομένα και 

κατάληξη την ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα γίνεται και μια αναδρομή στην 

ελληνικά πολεοδομικά δεδομένα με στόχο να καταδειχθεί η εξελικτική πορεία που 

οδήγησε την ποιότητα ζωής να αποτελεί σήμερα τον πυρήνα του σχεδιασμού σε επίπεδο 

πόλης.

Το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσει την μεθοδολογία της εργασίας οριοθετώντας αρχικά το 

βασικό ερώτημα: την αναζήτηση των παραμέτρων που προσδιορίζουν σε συλλογικό 

επίπεδο την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις και το βαθμός σύγκλισης μεταξύ της 

αντίληψης που έχουν οι κάτοικοι για την πόλη τους και της ‘πραγματικής’ κατάστασης. Σε 

δεύτερη φάση ορίζονται τα κριτήρια (πληθυσμιακά, οικονομικά, αναπτυξιακά και χωρικά) 

βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή των μελετών περίπτωσης: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και 

Καλαμάτα και προσδιορίζονται οι βασικοί άξονες ποιότητας ζωής (κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη, περιβάλλον, αστικός χώρος, υποδομές και κοινωνία της πληροφορίας) πάνω 

στους οποίους θα γίνει οι ανάλυση της εργασίας, η μέτρηση των δεικτών και η 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου. Στην συνέχεια επιλέγονται οι επιμέρους δείκτες για 

κάθε ένα από τους άξονες και αναλύεται διεξοδικά η δομή και το περιεχόμενο των 

ερωτηματολογίων, ενώ στο τελευταίο στάδιο γίνεται αναφορά στην μέθοδο που 

ακολουθήθηκε για την συλλογή στοιχείων για την μέτρηση των δεικτών καθώς και για την 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια αποτελούν το ερευνητικό τμήμα της εργασίας. Το πρώτο 

από αυτά περιλαμβάνει τις μετρήσεις -  ανάλυση των δεικτών που επιλέχθηκαν για κάθε 

μελέτη περίπτωσης ξεχωριστά, ενώ το επόμενο κεφάλαιο επιχειρεί να κάνει μια πρώτη 

συσχέτιση μεταξύ των 3 πόλεων βασιζόμενη στις μετρήσεις των δεικτών και στον βαθμό 

που αυτές συνέβαλαν ή όχι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αντίστοιχη είναι και η 

συλλογιστική που ακολουθείται για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, εξετάζεται
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αρχικά η αντίληψη των κατοίκων για κάθε πόλη ξεχωριστά και επιχειρείται στο τέλος να 

γίνει ένας συσχετισμός των αποτελεσμάτων.

Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει την συνδυαστική ανάλυση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την υφιστάμενη κατάσταση και την αντίληψη των κατοίκων σε μια 

προσπάθεια να απαντήσει στο ερώτημα για τον βαθμό σύγκλισης αυτών των δυο. Τέλος 

στο επόμενο κεφάλαιο διατυπώνονται τα γενικότερα συμπεράσματα της εργασίας σε μια 

προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο βασικό ερώτημα από τα ευρήματα της έρευνας.
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1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟ ΣΣΕΓΙΣΗ

Από το 1930 ερευνητές από διάφορα ερευνητικά πεδία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να 

ορίσουν, να διερευνήσουν και να μετρήσουν την ποιότητα ζωής από διάφορες απόψεις. 

Ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία το θέμα έχει συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον, 

γεγονός που τεκμηριώνεται από μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία 

αποκαλύπτει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διάφορους τομείς όπως ο σχεδιασμός, η 

ανθρωπολογία, η δημόσια υγεία, τα οικονομικά, η φιλοσοφία, η δημόσια διαχείριση, η 

πολιτική επιστήμη, η ψυχολογία και η ιατρική. Επομένως υπάρχουν πολλοί τρόποι 

προσέγγισης του θέματος και για κάθε κλάδο από αυτούς η ποιότητα ζωής εμπεριέχει μια 

ξεχωριστή έννοια και αποτελείται από διαφορετικές συνιστώσες κάθε φορά. Π.χ. η 

ποιότητα ζωής για τον σχεδιασμό εμπεριέχει συνισταμένες όπως το περιβάλλον, τις 

μεταφορές, τις υποδομές κ.α., για την ψυχολογία συνιστάται από το κοινωνικό περιβάλλον, 

την εργασία, την υγεία κ.α., για την ιατρική ο όρος αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 3 

παραμέτρων: την σωματική ευεξία, την ψυχική ευεξία, την κοινωνική ευεξία, ενώ 

τελειώνοντας με οικονομικούς όρους η ποιότητα ζωής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

οικονομική κατάσταση, εισόδημα-εργασία, του ατόμου ή της περιοχής που μελετάται.

Διάγραμμα 1.1: Συνιστώσες ποιότητας ζωής ανά κλάδο

Πηγή: Felce and Perry (1995)
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα πρόκειται για ένα θέμα, η αντιμετώπιση 

του οποίου είναι εντελώς διαφορετική για κάθε κλάδο και οι παράμετροι που θα 

εξεταστούν σε κάθε περίπτωση προσδιορίζονται από το θεματικό πεδίο που θα επιλεχθεί. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας ευρέως αποδεκτός όρος για την 

ποιότητα ζωής, αλλά ούτε και μια συγκεκριμένη μέθοδος προσδιορισμού της. Στη 

βιβλιογραφία το θέμα αντιμετωπίζεται ανομοιόμορφα για έναν ακόμη λόγο, διότι είναι μια 

αναπτυσσόμενη έννοια η οποία αποσαφηνίζετε και διευκρινίζεται μέσα από την έρευνα 

συνεχώς. Επιπροσθέτως συναντάται ένα ευρύ φάσμα ορισμών και εννοιολογικών 

προσεγγίσεων, το σύνολο των οποίων περιγράφει την ποιότητα ζωής συνοπτικά ως την 

ικανοποίηση για τη ζωή ή ως το ποσοστό δυνατοτήτων που έχει κάποιος για την ζωή του.

Οι ορισμοί αυτοί σύμφωνα με τον Farquhar (1992) κατατάσσονται σε 3 μεγάλες 

κατηγορίες:

α) γενικοί και περιεκτικοί ορισμοί που ερμηνεύουν την ποιότητα ζωής σαν το ποσοστό 

ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας που νιώθει το άτομο για την ζωή του, ή αλλιώς ο βαθμός 

ευχαρίστησης της ανθρώπινης ύπαρξης.

β) έννοιες και διαστάσεις που αποτελούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον 

υπολογισμό της ποιότητας ζωής, όπως: η υγεία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του 

ατόμου, ο αυτοσεβασμός και ικανοποίηση για τη ζωή

γ) ορισμοί που εστιάζουν σε έννοιες οι οποίες συνθέτουν την ποιότητα ζωής, όπως η 

οικονομία

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι από αυτούς καλύπτοντας και τις τρεις 

προαναφερθείσες κατηγορίες.

Σύμφωνα με Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ποιότητα ζωής προσδιορίστηκε ως η 

αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή, στο πλαίσιο του πολιτισμού και των αξιών 

στα οποία ζει και σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες 

too.(WHO-QOL, 1993)

Ο Szalai (1980) την αναφέρει ως τον βαθμό τελειότητας ή τον ικανοποιητικό χαρακτήρα 

της ζωής. Και εξηγεί ότι η υπαρξιακή κατάσταση ενός προσώπου, η ευημερία, η 

ικανοποίηση για τη ζωή καθορίζονται αφ' ενός από τα εξωγενή (αντικειμενικά) γεγονότα

16



Βενετσάνου Μαριλένα Ποιότητα Ζωής

και τους παράγοντες της ζωής του και αφ' ετέρου από την ενδογενή (υποκειμενική) 

αντίληψη και την αξιολόγηση αυτών των γεγονότων και παραγόντων, της ζωής και του 

εαυτού του.

Οι Raphael et al (1996) την αναφέρουν ως τον βαθμό στον οποίο ένα πρόσωπο 

απολαμβάνει τις σημαντικές δυνατότητες της ζωής του.

Στον Veenhoven (1996) η ποιότητα ζωής περιγράφεται περισσότερο ως μαθηματική σχέση 

σύμφωνα με την οποία η ευτυχισμένη διάρκεια ζωής αποτελεί το αποτέλεσμα της 

υπολογιζόμενης διάρκειας ζωής και της μέσης ευτυχίας.

Στον RIVM (2000) η ποιότητα ζωής είναι ο πραγματικός υλικός και ασήμαντος 

εξοπλισμός της ζωής και της αντίληψής της που χαρακτηρίζονται από την υγεία, το 

περιβάλλον διαβίωσης, τη δικαιοσύνη, την εργασία, την οικογένεια, κλπ.

Τέλος στους Kazana και Kazaklis (2008) ο όρος αναφέρεται στο επίπεδο και στον βαθμό 

στον οποίο οι ανθρώπινες ανάγκες και τα άτομα ικανοποιούνται ή δυσαρεστούνται σε 

διάφορους τομείς της ζωής τους όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η οικογένεια, η ψυχαγωγία, η 

οικονομική κατάσταση, το περιβάλλον, οι κοινωνικές σχέσεις, και ο τόπος διαμονής.

1 2 Μ ΕΘ Ο ΔΟ Λ Ο ΓΙΚ Α  ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ

Ο ορισμός της ποιότητας ζωής δίδεται τελικά μέσω του προσδιορισμού τον βασικών 

αξόνων πάνω στους οποίους θα γίνει η μελέτη του θέματος και μπορεί να ορισθεί είτε ως η 

αντίληψη για τη ζωή, είτε ως υλικός και άυλος εξοπλισμός, είτε ως το επίπεδο 

ικανοποίησης, αλλά είτε και ως μαθηματική σχέση. Προκειμένου λοιπόν να γίνει η μελέτη 

του θέματος που θα καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα, τα οποία θα αντιστοιχούν ή 

καλύτερα θα αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση, πρέπει εξαρχής να 

αποσαφηνιστούν βασικά μεθοδολογικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά, διακρίνονται σε 

ειδικά και γενικά. Τα ειδικά μεθοδολογικά ζητήματα αποτελούνται από τις διαστάσεις της 

ποιότητας ζωής και τον τύπο των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρησή της. 

Αντιθέτως, τα γενικά μεθοδολογικά ζητήματα εξετάζονται σε κάθε περίπτωση και 

αποτελούνται από το είδος της έρευνας, ποιοτική ή ποσοτική, αν δηλαδή θα στηριχτεί στη 

θεωρία ή σε μετρήσιμους δείκτες, την κλίμακα ανάλυσης, τη χρονική περίοδος μελέτης και 

το πληθυσμός μελέτης, τα οποία και αναλύονται στο κεφάλαιο 3.
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1.2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Διάγραμμα 1.2: Οι 3 διαστάσεις της ποιότητας ζωής

Σύμφωνα με τον Massam (2002), η ποιότητα ζωής αποτελείται χαρακτηρίζεται από τρεις 

διαστάσεις που προσδιορίζουν τον τρόπο προσέγγισης. Όπως φαίνεται και σχηματικά στον 

παρακάτω κύβο η πρώτη διάσταση (Α) διακρίνει την έρευνα είτε σε «ατομική», είτε σε 

«συλλογική», δηλαδή αν η ποιότητα ζωής θα εξεταστεί με γνώμονα το άτομο ή το σύνολο 

της κοινωνίας. Η δεύτερη διάσταση (Β) διακρίνει την προσέγγιση με βάση την «αιτία» ή το 

«αποτέλεσμα», που επιδρά στις συνθήκες ποιότητας ζωής και που επηρεάζεται από 

αλλαγές στις συνθήκες αυτές αντίστοιχα. Τέλος η τρίτη διάσταση (Γ) διακρίνει την έρευνα 

ως προς το αντικείμενο μελέτης, δηλαδή τον «χώρο» ή το «πρόσωπο».

1.2.2 ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποιότητας ζωής μπορεί να 

είναι είτε υποκειμενικοί, είτε αντικειμενικοί. Οι υποκειμενικοί δείκτες μας δίνουν την 

εικόνα για την αντίληψη των ανθρώπων για τη ζωή τους -  δηλαδή τι θεωρούν σημαντικό 

και τι όχι - δεν είναι εύκολα μετρήσιμοι, ωστόσο δίνουν μια σαφέστερη εικόνα για το πώς 

ο καθένας αντιλαμβάνεται την ποιότητα ζωής. Ουσιαστικά λοιπόν, οι δείκτες αυτοί 

προορίζονται για να περιγράψουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται και αξιολογούν το περιβάλλον γύρω τους (Pacione, 2003).

Αντιθέτως, οι αντικειμενικοί δείκτες έχουν σχέση με κριτήρια που είναι μετρήσιμα και 

ευκολότερα αντιληπτά όπως η ανεργία, το εισόδημα, η εκπαίδευση και στόχος τους είναι
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να περιγράψουν το πραγματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται ο πληθυσμός 

που μελετάται και όχι αυτό που μπορεί να γίνεται διαφορετικά αντιληπτό από τον καθένα. 

Ένα παράδειγμα το οποίο τεκμηριώνει πως είναι δυνατόν το ίδιο φαινόμενο να αξιολογηθεί 

διαφορετικά ανάλογα με την επιλογή του δείκτη είναι η εμπειρία ενός εγκλήματος, το 

οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια μόνιμη επίδραση στην αντίληψη που έχει το άτομο για 

την ασφάλεια στη γειτονιά του, ενώ μπορεί ταυτοχρόνως το επίπεδο της εγκληματικότητας 

να είναι χαμηλό με βάση τους αντικειμενικούς δείκτες (Pacione, 2003). Η επιλογή των 

δεικτών έχει να κάνει πάντα με τους ερευνητικούς στόχους και με το αποτέλεσμα που 

επιλέγεται να αναδειχθεί κάθε φόρα. Γενικά ο συνδυασμός αντικειμενικών και 

υποκειμενικών κριτηρίων θεωρείται ως προτιμητέος. Το θέμα των δεικτών θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στην συνέχεια.
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2. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Από τα διάφορα θεματικά πεδία που είναι δυνατόν να εξετασθεί το θέμα της ποιότητας 

ζωής στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να ερευνηθεί η ποιότητα ζωής στην πόλη και αφού 

αναλύθηκε η γενικότερη έννοια του θέματος, στο προηγούμενο κεφάλαιο, και 

διερευνήθηκαν οι συνιστώσες που την επηρεάζουν και την προσδιορίζουν, στην ενότητα 

αυτή θα εξεταστεί πως το συγκεκριμένο θέμα σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την 

πόλη, όπως οι πολιτικές για τον αστικό χώρο και ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Προσεγγίζοντας εννοιολογικά την «πόλη» προκύπτει ότι είναι κατά μια ευρεία έννοια ένας 

οικισμός, δηλαδή: ένα σύνολο κατοικιών, που βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ 

τους, έτσι ώστε να δημιουργούνται ανάμεσά τους ορισμένες χωρικές και λειτουργικές σχέσεις 

(Αραβαντινός, 2007). Σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα για να θεωρηθεί ένας οικισμός 

πόλη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, 

δηλαδή χρειάζεται μια σχετική πυκνότητα πληθυσμού. Παράλληλα συγκεντρώνονται σε 

αυτή χρήσεις κατοικίας, βιομηχανίας καθώς και επιχειρηματικές και διοικητικές 

λειτουργίες που συνήθως αφορούν και την ευρύτερη περιοχή.

2.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ Π Ο ΙΟ ΤΗ ΤΑ  ΖΩΗΣ

Στην συνέχεια αναφέρονται πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αστικό χώρου που 

εισάγουν ζητήματα ποιότητας ζωής. Η Ε.Ε. εξετάζει το συγκεκριμένο θέμα στα πλαίσια 

της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, η οποία ως στόχο έχει στην ενίσχυση της οικονομικής 

και κοινωνικής συνοχής της Ένωσης με τη μείωση των ανισοτήτων ανάπτυξης ανάμεσα 

στις περιφέρειες. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια προγραμμάτων τα οποία αξιοποιούν 

το αναπτυξιακό δυναμικό των διαφόρων περιφερειών προσδοκώντας στην ισόρροπη 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη 

ανάπτυξη των περιφερειών και του εδάφους της ΕΕ συνολικά.

Η πολιτική συνοχής αφορά 19 θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες βασίζονται διάφορα 

προγράμματα και έργα, μια θεματική ενότητα αυτής αποτελεί και η «Αστική Ανάπτυξη», 

όπου και γίνεται νύξη σε ζητήματα ποιότητας ζωής. Οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν 

μια διπλή πρόκληση, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους ικανοποιώντας 

συγχρόνως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αποτελούν κέντρα οικονομικής
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δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται αντιμέτωπες 

με ορισμένες προκλήσεις: την τάση επέκτασης των προαστίων, την συγκέντρωση της 

φτώχειας και της ανεργίας στις αστικές περιοχές και την συνεχώς αυξανόμενη 

κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρόκειται για σύνθετα προβλήματα που απαιτούν 

ολοκληρωμένες λύσεις μέσω των προγραμμάτων που καταρτίζονται με βάση τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και την συνοχή 

(http://ec.europa.eu/regional_policy, πρόσβαση 10/01/12).

Ειδικότερα το διάστημα 2007 -  2013 αναμένεται να διατεθεί για την αστική ανάπτυξη 

ποσό ύψους 21,1 δισ. ευρώ και εκτός αυτού οι πόλεις αναμένεται να ωφεληθούν περαιτέρω 

με την βοήθεια των παρακάτω εργαλείων αλλά και πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί για 

την πολιτική συνοχής. Επίσης πολλά από τα θέματα που αφορούν την αστική ανάπτυξη 

έχουν ενσωματωθεί ήδη σε περιφερειακά και εθνικά προγράμματα τα οποία 

χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής( http://ec.europa.eu/ 

regional _policy, πρόσβαση 10/01/12)

Το πρώτο πρόγραμμα για την Αστική Ανάπτυξη είναι το URBACT II, μέσω του οποίου 

επιδιώκεται η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και η δικτύωση των πολεοδόμων, 

καθώς και άλλων ειδικών που έχουν ως αρμοδιότητα ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της 

αστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να 

εφαρμόσει της στρατηγική της Λισσαβώνα - Γκέτεμπουργκ, η οποία δίνει έμφαση στην 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα σε 300 πόλεις 

από 29 χώρες συνολικά να συνεργαστούν για αναπτύξουν λύσεις στις αστικές προκλήσεις 

που αναφέρθηκαν με γνώμονα πάντα, αυτές να είναι βιώσιμες και να ενσωματώνουν 

κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις (http://urbact.eu, πρόσβαση 

10/01/12).

Στην συνέχεια καταγράφηκε η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JESSICA (Κοινή 

Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) που έχει ως στόχο με 

την χρήση χρηματοοικονομικών τεχνικών να επιτύχει βιώσιμες επενδύσεις, οικονομική 

ανάπτυξη και απασχόληση στις αστικές περιοχές της Ευρώπης (http://jessicafund.gr/, 

πρόσβαση 10/01/12).
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Ενώ τέλος, η Ε.Ε. συλλέγει ποικίλα στατιστικά στοιχεία για τις περιοχές και τις πόλεις της 

Ένωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για ένα ευρύ φάσμα σκοπών όπως η διάθεση των 

πόρων των διαθρωτικών ταμείων καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

πολιτικής συνοχής. Η συλλογή των στοιχείων αυτών γίνεται μέσω του προγράμματος 

«Αστικός έλεγχος» (Urban Audit) το οποίο παρέχει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες 

για τις συνθήκες διαβίωσης σε 357 ευρωπαϊκές πόλεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ, 

καθώς και της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε 

πάνω από 330 δείκτες που αφορούν την διαβίωση στην πόλη και συγκεντρώνουν στοιχεία 

όπως: τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η στέγαση, η υγεία, η εγκληματικότητα, η αγορά 

εργασίας, η οικονομική δραστηριότητα, οι εισοδηματικές ανισότητες, η τοπική 

αυτοδιοίκηση, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η 

πολιτιστική υποδομή και ο τουρισμός. Πολλά από τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν και 

για της ανάγκες της παρούσας εργασίας (http://www.urbanaudit.org/, πρόσβαση 10/01/12).

2.1.1 Η  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Νωρίτερα έγινε αναφορά στις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι πόλεις και 

οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο των παραπάνω πολιτικών. Τα τελευταία χρόνια 

διαπιστώνεται ότι, το περιβάλλον των πόλεων γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό 

και σύνθετο. Οι πόλεις πρέπει να προσδοκήσουν και να αποκριθούν γρήγορα στις 

ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται. Η ποιότητα ζωής στον αστικό χώρο 

αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη τους καθώς συμβάλει παράλληλα στην 

αντιμετώπιση ενός σύγχρονου προβλήματος που καλείται να ρυθμίσει ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός, τον ανταγωνισμό των πόλεων.

Η νέα πρόκληση για τις πόλεις εκφράζεται μέσα από την πρόθεσή τους να προσελκύσουν 

εταιρείες παγκοσμίου εμβέλειας και εξειδικευμένες λειτουργίες υπηρεσιών, το οποίο 

συνεπάγεται την ανάγκη που δημιουργείται για διαχείριση της ανάπτυξης με τρόπο που 

είναι ταυτόχρονα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμος (Ανδρικοπούλου et 

al, 2007). Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με 

την αύξηση του βιοτικού επιπέδου ή της υψηλής ποιότητας ζωής, καθώς προωθεί μια ιδέα 

αστικής ανάπτυξης που προβλέπει για τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς να 

διακινδυνεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών.
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Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ των πόλεων είναι αποτέλεσμα της 

παγκοσμιοποίησης, η οποία άρει τα εθνικά σύνορα και καθιστά τις πόλεις τη βασική 

μονάδα του νέου συστήματος που διαμορφώνεται, οι οποίες και μετατρέπονται σε 

εναλλακτικές θέσεις τοποθέτησης κεφαλαίου και εγκατάστασης επιχειρήσεων. Επομένως 

οι πόλεις ανταγωνίζονται προκειμένου να γίνουν ελκυστικές στις επενδύσεις και στο νέο 

πληθυσμό για να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της 

παροχής υψηλής ποιότητας υποδομών, επικοινωνιών, μεταφορών, ασφάλειας, νομικών 

συστημάτων και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού καθώς και με την βελτίωση της 

ποιότητας του χώρου (Ulengin Β. et al, 1999). Η αναβάθμιση της ποιότητας του χώρου 

συνήθως επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη δημιουργικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

πόλων έλξης, καθώς και μέσω του μετασχηματισμού του τοπίου της πόλης, 

αναβαθμίζοντας δηλαδή την εικόνα της (Γοσποδίνη Α., Μπεριάτος Η., 2006). Όπως 

αναφέρουν οι Morais P. και Camanho S. A. (2010), ένας χώρος ελκυστικός, ποικιλόμορφος 

με ανεκτό αστικό περιβάλλον παίζει πολύ βασικό ρόλο στον αστικό ανταγωνισμό που 

αναπτύσσεται μεταξύ των πόλεων, διότι έχει γίνει απαραίτητος όρος για οικονομική 

ανάπτυξη. Ιδιότητες όπως οι αστικές υπηρεσίες, η στέγαση, το πράσινο, οι δημόσιοι χώροι, 

οι αστικές υποδομές ελεύθερου χρόνου έχουν γίνει επίσης κρίσιμοι παράγοντες επιλογής 

θέσης επενδύσεων.

Συμπερασματικά οι οικονομικές δραστηριότητες επιφυλάσσουν σημαντικές συνέπειες για 

τις πόλεις και τις περιοχές τους, ενώ ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η διευκόλυνση 

της πρόσβασης στις πόλεις, στις υπηρεσίες και στις αγορές εργασίας, έχουν αυξήσει την 

κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών, εντείνοντας και με αυτόν τον τρόπο τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων (Berg, L. van den et al, 1998)

2 2  ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ ΠΟ ΙΟ ΤΗ ΤΑΣ ΖΩ ΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΔΟ Μ ΙΚ Ο Σ ΣΧ ΕΔΙΑ ΣΜ ΟΣ

Τα ζητήματα ποιότητας ζωής δεν βρίσκονταν πάντα στον πυρήνα του πολεοδομικού 

σχεδιασμού, όπως εξηγείται στην συνέχεια η εξέλιξη και η διαφοροποίηση των αναγκών 

των κατοίκων αλλά και των ίδιων των πόλεων επέδρασε στη διαμόρφωση των στόχων και 

του αντικειμένου του σχεδιασμού.
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2.2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προσεγγίζοντας αρχικά την έννοια του σχεδιασμού, ο Hall (2002) αναφέρει ότι πολύ 

απλουστευμένα μπορεί να περιγραφεί σαν μια «δραστηριότητα» ή καλύτερα σαν μια 

ακολουθία δράσεων που στοχεύει να οδηγήσει στην επίτευξη ενός ή πολλών 

προκαθορισμένων στόχων. Σε οποιαδήποτε έκφανσή του, είτε πρόκειται για μια οικογένεια 

που σχεδιάζει το μέλλον, είτε πρόκειται για ένα επιχειρηματία που σχεδιάζει την πορεία 

της επιχείρησής του, είτε στην συγκεκριμένη περίπτωση για ένα πολεοδόμο που εξετάζει 

την ανάπτυξη μιας περιοχής, ο σχεδιασμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά:

«η συνειδητή προσπάθεια να συνδυαστούν κατάλληλα τα μέσα που διαθέτει κανείς 

προκειμένου να πετύχει όσο γίνεται καλύτερα, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, τους 

σκοπούς που επιδιώκει» (Καυκαλάς, 1984)

Όταν αντικείμενό του είναι ο χώρος και πιο συγκεκριμένα ο αστικός χώρος τότε γίνετε 

λόγος για πολεοδομικό σχεδιασμό, όρος που συμβατικά περιγράφει κάτι πιο περιορισμένο 

και ακριβές. Αναφέρεται σε σχεδιασμό, με χωρικό ή γεωγραφικό συντελεστή, στόχος του 

οποίου είναι να δημιουργήσει μια χωρική διάταξη των δραστηριοτήτων προσδοκώντας ένα 

καλύτερο χωρικό αποτέλεσμα από αυτό που θα προέκυπτε κατά την απουσία του. Αφορά 

δηλαδή την χωροθέτηση δραστηριοτήτων, ή καλύτερα την οργάνωση των χρήσεων γης 

εξασφαλίζοντας και βελτιώνοντας τα δίκτυα υποδομής και την κατανομή των κοινωνικών 

εξυπηρετήσεων. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στην υλοποίηση του κοινωνικού χαρακτήρα 

του παραγωγικού συστήματος σε συγκεκριμένο χώρο, π.χ. σε μια πόλη (Καυκαλάς, 1984).

Ο χώρος όμως, δεν ρυθμίζεται και δεν μετασχηματίζεται αυτόνομα υπακούοντας μόνο σε 

νόμους και κανόνες, αντιθέτως, αναπτύσσεται μια διαλεκτική σχέση μεταξύ αυτού και της 

κοινωνίας. Και όπως εύστοχα διαπιστώνει ο Καρύδης (1990), η χωρική αδράνεια, δηλαδή 

η αδυναμία του χώρου να παρακολουθήσει την ταχύτητα των κοινωνικών μεταβολών γίνεται 

προσδιοριστικό στοιχείο της δυναμικής των τελευταίων στο βαθμό που αυτές μπορούν να 

εκφραστούν με νέες δομές στο χώρο. Η σχέση αυτή καθιστά τον πολεοδομικό σχεδιασμό 

«εργαλείο» για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μέσω της αλληλεπίδρασης των 

χαρακτηριστικών του χώρου και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των 

κατοίκων του.
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Από μια άποψη, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιστήμη λήψης 

αποφάσεων, η οποία δανείζεται τις έννοιες της φιλοσοφίας και τις πολιτικής και την σκέψη 

από τις κοινωνικές επιστήμες, όπως η οικονομία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία, με 

τελικό στόχο να δημιουργηθεί μια ευέλικτη διαδικασία, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να 

καταδειχτούν όλοι οι τρόποι που επιτρέπουν σε μια περιοχή να αναπτυχθεί και να αλλάξει. 

Αυτό προκύπτει από σύγκριση και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων με βάση τα 

κριτήρια που έχουν θεσπιστεί ανάλογα με τους αρχικούς στόχους. Περιληπτικά λοιπόν, η 

διαδικασία αυτή αποτελείται από συνεχόμενους στόχους, προβολές πληροφοριών, 

προσομοίωση εναλλακτικών στο μέλλον, αξιολόγηση, επιλογές και συνεχής 

παρακολούθηση (Hall, 2002).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία που 

διαμορφώθηκε με σκοπό να δώσει απάντηση στα προβλήματα των πόλεων, να διαχειριστεί 

τις επιμέρους τομεακές πολιτικές καθώς και την αστική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή, ένας όρος 

που καλύπτει μια σειρά από πολιτικές, θεσμούς, εργαλεία, σχέδια και διαδικασίες που 

έχουν μια κοινή συνισταμένη: την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Ο στόχος 

αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διαμόρφωσης στρατηγικών για την αστική ανάπτυξη, την 

χωρική οργάνωση των χρήσεων γης, ενώ παράλληλα συνιστά την δημόσια παρέμβαση 

(κατά κανόνα) στην ανάπτυξη της πόλης, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπία 

ανάμεσα στην κοινωνική ευημερία, την οικονομική αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική 

αειφορία(Ανδρικοπούλου et al, 2007).

2.2.2 «ΑΝΑΓΚΕΣ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η κοινωνία οργανώνεται με βάση τους στόχους (σκοπούς) και τα μέσα που διαθέτει για 

την επίτευξή τους ή καλύτερα διαμορφώνεται από τις ανάγκες που δημιουργούνται και τα 

εργαλεία ικανοποίησης αυτών. Μη τη λέξη «ανάγκες» περιγράφεται κάτι πιο σύνθετο από 

την απλή επιθυμία ενός ανθρώπου για την ζωή του, αναφέρονται στο σύνολο της κοινωνίας 

και αποτελούν ένα πρώιμο στάδιο των χρήσεων γης και των λειτουργιών που 

μεταγενέστερα συμπεριλήφθηκαν στα σχέδια.

Κάθε σχέδιο, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται, περιλαμβάνει τρία στάδια:

διερεύνηση -> ανάλυση -> σχέδιο
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Το πρώτο αφορά την ανίχνευση-διερεύνηση των αναγκών, είτε αυτές είναι ατομικές, είτε 

είναι συλλογικές. Το δεύτερο αποτελεί την ανάλυση του προηγούμενου, ενώ στο τελευταίο 

καταρτίζεται το σχέδιο που ενσωματώνει τις δράσεις για την κάλυψη των αναγκών. Από 

την στιγμή λοιπόν, που η πολεοδομία θέτει ως βασικό στόχο την διατήρηση, την βελτίωση 

και την προστασία της ποιότητα ζωής στις πόλεις και στους οικισμούς, ουσιαστικά 

ρυθμίζει την ποιότητα και την κατανομή των αγαθών και υπηρεσιών που είναι αναγκαίες 

για την επίτευξή της (Καυκαλάς, 1984). Με τον τρόπο αυτό εξηγείται πως εμπλέκεται το 

θέμα των αναγκών στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ουσιαστικά ο σχεδιασμός φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των 

κοινωνιών μετατοπίστηκε από τη ρύθμιση του χώρου στη ρύθμιση της κοινωνίας. Στην 

διεύρυνση του αντικειμένου του οδήγησαν τα νέα αστικά προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν και τα οποία ξεπερνούσαν την φυσική διάσταση των πόλεων, με 

αποτέλεσμα να εκδηλώνονται σε όλους τους τομείς της ζωής των κατοίκων, καθιστώντας 

απαραίτητη τη διαχείριση του συνολικού κοινωνικού συστήματος.

Ιστορικά ο φυσικός σχεδιασμός, ο οποίος επικεντρώνεται στην χωρική δομή του οικισμού 

κυριαρχεί στην Ευρώπη μέχρι το 1940 και ως στόχο έχει το μετασχηματισμό του τρόπου 

ζωής. Ο συγκεκριμένος τύπος σχεδιασμού χειρίζεται τις ανάγκες μεταφρασμένες σε 

χρήσεις και λειτουργίες, ενώ βασικά εργαλεία ρύθμισης του υπήρξαν τα master-plans1 και 

η εφαρμογή του zoning2 στις πόλεις, μέσω της κωδικοποίησης και τυποποίησης των 

αναγκών σε πολεοδομικά σταθερότυπα3. Χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτής της περιόδου 

ήταν οι εργατικοί οικισμοί σε Αγγλία και Γερμανία, πολεοδομικές εφαρμογές πολύ 

ενδεικτικές για την άμεση αναφορά τους στην κάλυψη των βασικών αναγκών (Καυκαλάς, 

1984).

1 Master Plans: σχέδια που καταγράφουν τις ανάγκες θεωρώντας τες σαν φυσικά μεγέθη, τις οποίες 
στην συνέχεια αναπαράγουν και διαφοροποιούν σύμφωνα με τις επιταγές του σχεδιασμού και των 
συμφερόντων που διαμορφώνονται (Καυκαλάς, 1984).

2 Zoning: διαδικασία που στοχεύει στην οργάνωση των χρήσεων γης τους σε διακεκριμένες ζώνες 
μέσα στον αστικό χώρο (Καυκαλάς, 1984).

3 Πολεοδομικά σταθερότυπα: η τεχνική έκφραση των αναγκών που αναγνωρίζονται κοινωνικά και 
ιεραρχούνται μέσα στα όρια της κοινωνικής κατανομής αγαθών και υπηρεσιών, όπως προκύπτουν 
από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και λειτουργούν μέσα στις δοσμένες κοινωνικές 
σχέσεις (Καυκαλάς, 1984).
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Οι γενικότερες αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας επιβάλλουν μια διεύρυνση στα όρια και στον 

χαρακτήρα του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα μεταπολεμικά να εφαρμόζονται τεχνικές πολύ 

πιο σύνθετες και δανεισμένες από οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές θεωρίες, έτσι 

σταδιακά ξεκινά να εφαρμόζεται ο κοινωνικός σχεδιασμός. Βασικό του αντικείμενο 

αποτελεί η κοινωνική δομή του οικισμού, ενώ οι ανάγκες που χειρίζεται μεταφράζονται σε 

κοινωνικές αξίες. Στο στάδιο αυτό συμπεριλαμβάνονται πολιτικές που αφορούν τις 

κοινωνικές παροχές καθώς και δράσεις για την συνολική διαχείριση της κοινωνίας.

Στο διάγραμμα 2.1 παρουσιάζονται σχηματικά οι δράσεις του σχεδιασμού σε σχέση με την 

μορφή και το αντικείμενο αναφοράς του.

Διάγραμμα 2.1: Η εξέλιξη του σχεδιασμού μέσα από την μετεξέλιξη των αναγκών

πρώτα σχέδια διευθέτηση φυσικού φυσικός
πόλεων περιβάλλοντος σχεδιασμός

προγράμματα 
κατοικίας, υγείας, 
εκπαίδευσης κ.α.

προγράμματα 
ανάπτυξης πόλης, 
περιφέρειας κ.α.

πολιτική κοινωνικών 
παροχών

κοινωνικός
σχεδιασμός

συνολική διαχείριση 
κοινωνίας

Πηγή: Καυκαλάς, 1984

2.2.3 Η  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα το θέμα της ποιότητας ζωής εμπεριέχεται στην χωρική οργάνωση όλων των 

πλευρών της καθημερινότητας (κατοικία, εργασία, εκπαίδευση, μεταφορές κ.α.) που 

επιδιώκεται μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού προκειμένου να εξασφαλιστεί το 

βέλτιστο τοπικό περιβάλλων και η ικανοποίηση των τοπικών αναγκών.

Η χωρική οργάνωση γίνεται σε επίπεδο γειτονίας ή πολεοδομικής ενότητας όπως 

αναφέρεται και στα σχέδια. Ο σχεδιασμός προσεγγίζει τις γειτονιές4 και τους κατοίκους 

που περιλαμβάνονται σε αυτές ως προτυποποιημένες οντότητες με προτυποποιημένες

4 Ως γειτονιά θεωρείται ένα υποσύνολο της πόλης με πεπερασμένο πληθυσμιακό και γεωγραφικό μέγεθος, το 

οποίο εξασφαλίζει μια κάποια σχετική αυτονομία στους κατοίκους του ως προς τον κοινωνικό εξοπλισμό, 

ενώ αποτελεί στοιχείο σύνδεσης του κατοίκου με το χώρο (Αραβαντινός I., 2007).
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ανάγκες (πολεοδομικά σταθερότυπα). Όπως αναφέρει ο Perry C. η ενότητα αυτή πρέπει να 

ικανοποιεί 4 βασικές απαιτήσεις του πληθυσμού: να διαθέτει υποδομή βασικής 

εκπαίδευσης, πράσινο, καταστήματα τοπικής σημασίας και να εξασφαλίζει το κατάλληλο 

περιβάλλον κατοικίας (Αραβαντινός I., 2007). Οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται στις μέρες 

μας μέσω των πολεοδομικών σχεδίων, βασικός στόχος των οποίων είναι να προδιαγράψουν 

για κάθε πολεοδομική ενότητα οργάνωσης ορισμένους δείκτες, δηλαδή, τα μεγέθη σε γη, 

και τις απαιτούμενες μονάδες για εξασφάλιση των χώρων κατοικίας, εργασίας, τα δίκτυα 

επικοινωνίας, τους κοινόχρηστους και κοινωφελής χώρους. Η εκτίμηση των αναγκών 

αυτών βασίζεται σε μια σειρά δημογραφικών δεδομένων, χωρίς όμως η κάλυψη των 

αναγκών να είναι μια απλή «μαθηματικού» τύπου εκτίμηση, αλλά μια σύνθετη διαδικασία 

που ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής, τις κοινωνικές αλλαγές, την 

γεωγραφία του τόπου, περιβαλλοντικά ζητήματα, τις τάσεις της αγοράς κ.α. Τα 

προβλήματα -  δείκτες που συνυπολογίζονται στα πολεοδομικά σχέδια για να διαμορφωθεί 

η αστική ποιότητα ζωής είναι: η ρύπανση της ατμόσφαιρας, τα επίπεδα θορύβου, η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ποιότητα των νερών, οι ανοιχτοί χώροι και το πράσινο, η 

πυκνότητα του πληθυσμού, η κοινωνική και πολιτιστική διαφορετικότητα καθώς και η 

χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής.

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω ανάλυση ο στόχος να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε 

ένα συγκεκριμένο χώρο ή για μια συγκεκριμένη ομάδα συγκεντρώνει την προσοχή των 

πολεοδόμων, καθώς ο σχεδιασμός σαν δημόσια παρέμβαση παρακινείται και 

προσδιορίζεται από την συμβολή που έχει τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων.

Ο Seik (2001) αναφέρει ότι, για τους πολεοδόμους και τους πολιτικούς, ειδικότερα στις 

πόλεις όπου η ποιότητα ζωής των κατοίκων είναι κεντρικό θέμα του σχεδιασμού και των 

πολιτικών αποφάσεων, οι μελέτες για την ποιότητα ζωής έχουν αποδειχτεί ανεκτίμητες, 

χρησιμοποιούνται για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κοινωνικών 

ομάδων και των πολιτικών για τις τάσεις της ποιότητα ζωής, βοηθώντας έτσι στη 

διαμόρφωση των στρατηγικών και των πολιτικών για τη βελτίωση της.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες αποτελείται από 

τον προσδιορισμό των προβληματικών περιοχών, των αιτιών δυσαρέσκειας, των
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κοινωνικό-δημογραφικών μεταβολών, των προτεραιοτήτων που θέτουν οι πολίτες για τη 

ζωή τους, καθώς και τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών και των στρατηγικών με βάση ορισμένους δείκτες. Στην πράξη οι μελέτες αυτές 

έχουν χρησιμοποιηθεί για πολιτική αξιολόγηση, για διαμόρφωση του πολεοδομικού 

σχεδιασμού και για στρατηγικές διαχείρισης των περιοχών στις οποίες αναφέρονται.

2 3  Ο Π Ο Λ ΕΟ ΔΟ Μ ΙΚ Ο Σ ΣΧ ΕΔΙΑ ΣΜ Ο Σ ΣΤΗ Ν  ΕΛ ΛΑ ΔΑ

Μετά την γενικότερη προσέγγιση θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και τη διερεύνηση 

ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με αυτόν, όσο κα με την ποιότητα ζωής που αποτελεί 

αντικείμενο ρύθμισης του, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στα πολεοδομικά δεδομένα 

της Ελλάδας, που στόχο έχει να καταδείξει πως διαμορφώθηκε το γενικό πλαίσιο 

σχεδιασμού στη χώρα και πως κατέληξε στην σημερινή του μορφή.

Οι πρώτοι μηχανισμοί πολεοδομικού σχεδιασμού προέκυψαν με σκοπό να αντιμετωπίσουν 

τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την αυξανόμενη αστική ανάπτυξη, την πυκνή και 

ανοργάνωτη ανάπτυξη του χώρου. Η πρώτη συστηματική παρέμβαση του ελληνικού 

κράτους αφορούσε τη θέσπιση αστυνομικών διατάξεων για την υγιεινή, την ασφάλεια και 

την αισθητική των κτιρίων, η οποία ίσχυσε καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και 

οδήγησε στην ταύτιση της πολεοδομίας με τη (θέσπιση όρων) δόμηση. Μια αναδρομή στις 

βασικές προτεραιότητες του πολεοδομικού σχεδιασμού, δείχνει πως ο στόχος, από τα τέλη 

του 19ου αιώνα έως της αρχές του 21ου, μετατοπίστηκε από την απλή κάλυψη των βασικών 

αναγκών (όπως η υγιεινή, η ασφάλεια, η κατοικία κ.α.) σε δράσεις που εξασφαλίζουν την 

βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων(Ανδρικοπούλου et a l , 2007).

Σταθμό για τον σχεδιασμό στην Ελλάδα αποτέλεσε το 1923 και συγκεκριμένα στο 

νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923, «περί σχεδίων, κωμών και συνοικισμών του κράτους 

και οικοδομής αυτών», το οποίο αποτέλεσε την πρώτη ενιαία και ολοκληρωμένη νομοθεσία 

για τον σχεδιασμό των ελληνικών πόλεων και οικισμών. Ως στόχο είχε τον 

προγραμματισμό και τον έλεγχο της οικιστικής ανάπτυξης, τη δημιουργία σύγχρονων 

υποδομών και τη διαχείριση της υπεραξίας των ακινήτων που δημιουργείται από την 

ένταξή τους στο σχέδιο, κυρίως μέσω αυτοαποζημιώσεων των ιδιοκτητών των 

ρυμοτομούμενων ακινήτων. Με αυτό τον τρόπο συντελέστηκε η πρώτη προσπάθεια
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νομοθετικά για άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω του σχεδιασμού της ελληνικής πόλης 

και της ανανέωσης του οικιστικού αποθέματος (Ι.Τ.Α., 2006)

Επιγραμματικά, όπως συνοψίζει αυτή την πρώτη φάση του πολεοδομικού σχεδιασμού η 

Γιαννακούρου (1999), στην Ελλάδα έγινε αρχικά μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης των 

αστικών χώρων της επικράτειας, προγραμματισμού και ελέγχου της επέκτασης των πόλεων 

και δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την υποδοχή νέων τεχνολογιών, όπως το 

αυτοκίνητο. Τέλος το νέο ν.δ. χώριζε τον χώρο σε τρεις βασικές κατηγορίες: την εντός 

σχεδίου, τους οικισμούς προ του 1923 και την εκτός σχεδίου.

Κατά την δεύτερη περίοδο το σημαντικότερο γεγονός ήταν η ένταξη στο σύνταγμα του 

1974 ειδικών κατευθυντήριων διατάξεων οι οποίες αφορούσαν την προστασία του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, την 

αναμόρφωση και τέλος την πολεοδόμηση των οικιστικών περιοχών. Επίσης στη διάρκεια 

του 1979-1980 ψηφίστηκαν νομοθετήματα που αφορούσαν τις οικιστικές περιοχές και την 

μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Τέλος πραγματοποιείται η θεσμοθέτηση του 947/1979 

στον οποίο προσδιορίζονται για πρώτη φορά οι γενικές χρήσεις γης, ενώ καθιερώνεται 

παράλληλα και η υποχρεωτική συμμετοχή των ιδιοκτητών στην πολεοδομική 

ενεργοποίηση μέσω της εισφοράς σε γη και χρήμα για την δημιουργία κοινόχρηστων 

χώρων και πολεοδομικών έργων(Γιαννακούρου, 1999).

Την περίοδο 1981-1989, σημείο σταθμός αποτέλεσε ο νόμος 1337/1983, «περί επέκτασης 

των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικών ρυθμίσεων», ο οποίος 

βασιζόμενος στον 947/1979, προσπάθησε να μειώσει της αντιδράσεις που είχε προκαλέσει 

η υποχρεωτική εισφορά των ιδιοκτητών σε γη και χρήμα για την πολεοδομική 

ενεργοποίηση, υιοθετώντας ένα σύστημα κλιμακωτής εισφοράς ανάλογα με το μέγεθος 

των ιδιοκτησιών. Η ρύθμιση αυτή οδήγησε το βάρος συμμετοχής στις δαπάνες δημιουργίας 

των κοινόχρηστων και κοινωφελών εξυπηρετήσεων να εναποτεθεί κυρίως στις μεγάλες και 

μεσαίες ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα στις πυκνοδομημένες περιοχές των μικρών 

ιδιοκτησιών (κάτω των 500 τ.μ.), να δημιουργείται έλλειψη εκτάσεων για τον σκοπό αυτό. 

Ο νόμος αυτός χώρισε τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε δυο φάσεις, αυτές του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και της Πολεοδομικής Μελέτης (Π.Μ.), και όρισε τρεις
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τρόπους εφαρμογής του, τους κανονιστικούς όρους δόμησης, την ενεργό πολεοδομία και 

τον αστικό σχεδιασμό(Γιαννακούρου, 1999).

Κατά την τελευταία περίοδο οι βασικές επιδιώξεις του σχεδιασμού μετατοπίστηκαν στην 

προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, στην ίδρυση 

διαχειριστικών σχημάτων ιδιωτικού χαρακτήρα με σκοπό την οικιστική ανάπτυξη 

περιοχών και στην προσπάθεια δημιουργίας αναβαθμισμένων υποδοχέων τουρισμού και 

κατοικίας για τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα (Γιαννακούρου, 1999). Η τελευταία 

νομοθετική προσπάθεια έγινε με τον 2508/97 «περί βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των 

πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων», αποτέλεσε μετεξέλιξη του 1337/83, 

ενώ τα καινούρια στοιχεία που εισήγαγε αφορούσαν την γενίκευση του σχεδιασμού των 

χρήσεων γης και στην ύπαιθρο, ενώ παράλληλα διέθετε ένα σύνολο σχεδιαστικών και 

άλλων εργαλείων για ανάπλαση των ήδη πυκνοδομημένων περιοχών που είχαν ενταχθεί 

στα σχέδια.
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Πινάκας 2.1: Βασικά στοιχειά εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού, αντιστοίχηση με την 
ελληνική πραγματικότητα

Β Α Σ ΙΚ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η Σ  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ  
Α Ν Τ ΙΣ Τ Ο ΙΧ Η Σ Η  Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α

19ος - α ρ χές  
2 0 ο υ  α ιώ να

1920  - 40 1950  - 60 1970 1980 1990 έω ς  σ ή μ ερ α

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΑ  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Δ η μ ό σ ια
υ γ ε ία

Κ ο ινω ν ικ ή
α να τα ρ α χή

Α ν ερ γ ία
Α ύξη σ η -επ έκ τα σ η

π ρ ο α σ τ ίω ν

Α ύ ξη σ η  το υ  
επ ιπ έδο υ  

ευ η μ ερ ία ς  
Τ α χ ε ία  α νά π τυ ξη

Α σ τ ικ έ ς  τα ρ α χές  
Ρ α τσ ισ μ ό ς

Ο ικ ο νο μ ικ ή  μ εγένθ υσ η
Α ν ερ γ ία

Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  ο λο κ λή ρ ω σ η  
Μ εγέθ υ νσ η  τ η ς  Ε .Ε . 

Π ερ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κρ ίσ η

Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ
Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ

Κ α το ικ ία
Δ η μ ό σ ια
υγ ιε ινή

Π ερ ιφ ερ ε ια κ ό ς
σ χεδ ια σ μ ό ς

Ν έ ε ς  π ό λ ε ις  
α νο ικ ο δό μ η σ η

Π ο λ ιτ ικ έ ς  γ ια  το  εσ ω τερ ικ ό  τ ω ν  
π ό λ εω ν

Ε π α νεγκ α τά σ τα σ η  κ α ι δ ια τήρ η σ η  
Έ λ ε γ χο ς  τη ς  ρ ύ π α νσ η ς

Α σ τικ ή  α να ζω ο γό νη σ η  
Π ο λ ιτ ικ ές  γ ια  τη ν  

ύ π α ιθ ρ ο

Α να ζω ο γό νη σ η  
Β ιώ σ ιμ η  α νά π τυ ξη  έρ γα  

ο ρ ό σ η μ α

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ
Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ

Υ γιε ινή ,
Α σ φ ά λεια ,
Α ισ θ η τ ικ ή

κ τ ιρ ίω ν

Α να δ ιο ρ γά νω σ η  
α σ τ ικ ώ ν  χ ώ ρ ω ν  

Δ η μ ιο υ ρ γ ία  
υ π ο δ ο μ ώ ν  γ ια  
υ π ο δ ο χή  ν έω ν  
τεχ νο λ ο γ ιώ ν  
(α υ το κ ίν η το )

-

Π ρ ο σ τα σ ία  φ υ σ ικ ο ύ  &  π ο λ ιτ ισ τ ικ ο ύ  
π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς

Μ ε τα φ ο ρ ά  το υ  σ υ ντε λ εσ τή  δ ό μ η σ η ς  
Υ π ο χρ εω τικ ή  σ υ μ μ ετο χή  ιδ ιο κ τη τώ ν  

σ τη ν  πο λ εο δ ο μ ικ ή  ενερ γο π ο ίη σ η

Κ λ ιμ α κ ω τή  ε ισ φ ο ρ ά  
α νά λ ο γ α  με το  μ έγεθ ο ς  

τ ω ν  ιδ ιο κ τη σ ιώ ν  
Γ Π Σ  
Π .Μ .

Π ρ ο σ έλ κ υ σ η  κ εφ α λ α ίω ν  κ α ι 
ε π ενδ ύ σ εω ν  μ εγά λ η ς 

κ λ ίμ α κ α ς
Δ η μ ιο υ ρ γ ία  α να β α θ μ ισ μ έν ω ν  

υ π ο δ ο χ έ ω ν  το υ ρ ισ μ ο ύ  
κ α το ικ ία ς  γ ια  τ α  υ ψ η λ ά  
ε ισ ο δη μ α τ ικ ά  σ τρ ώ μ α τα  

Σ χ εδ ια σ μ ό ς  τ ω ν  χρ ή σ ε ω ν  γη ς 
κ α ι σ τη ν  ύ π α ιθ ρ ο  

Α ν ά π λ α σ η  τ ω ν  ήδη  
π υ κ ν ο δ ο μ η μ ένω ν  π ερ ιο χώ ν

Θ Ε Σ Μ ΙΚ Ε Σ
Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Α σ τυ νο μ ικ ές
δ ια τά ξε ις

Ν .δ . 17 .7 .1923 -

Σ ύ ν τ α γμ α  1974 
1979 -80  ν ο μ ο θ ε τή μ α τα  γ ια  τ ις  

ο ικ ισ τ ικ ές  π ερ ιο χές  
Ν ό μ ο ς  947 /1 9 7 9

Ν ό μ ο ς  1337/1983 Ν ό μ ο ς  2 5 0 8 /9 7

Πηγή: Ανδρικοπούλου et al (2007) και Γιαννακούρου (1999), ιδία επεξεργασία 31
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Η ανασκόπηση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατέδειξε και τις 

παθογένειες του ισχφοντος συστήματος. Θεμελιώδες στοιχείο του μεταπολεμικού 

πολεοδομικού προτύπου αποτέλεσε η μικροϊδιοκτησία, η οποία παρατηρήθηκε να είναι 

χωρικά και κοινωνικά κυρίαρχη δυσχεραίνοντας την ενιαία ανάπτυξη του χώρου κάτω από 

συγκεκριμένα πρότυπα (επιτρέποντας όμως υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης). Επίσης ο 

σχεδιασμός παραμένει δύσκαμπτος, χρονοβόρος και αναποτελεσματικός λόγω της 

πολυπλοκότητας της νομοθεσίας που τον διέπει, ενώ τέλος σοβαρά προβλήματα για την 

ανάπτυξη του χώρου παραμένουν οι παράνομες κατατμήσεις, η αυθαίρετη δόμηση και η 

νόμιμη εκτός σχεδίου δόμηση που σαν αποτέλεσμα έχουν να εντάσσονται τελικά στα 

σχέδια ήδη διαμορφωμένα οικιστικά μορφώματα που μειώνουν κατά πολύ τις δυνατότητες 

παρέμβασης των πολεοδόμων(Οικονόμου, Πετράκος, 1999). Στη πραγματικότητα η 

ελληνική πόλη έχει διαμορφωθεί από αποσπασματικά υποσύνολα, διαμορφωμένα με 

αποκλειστικό γνώμονα την ικανοποίηση των οικοδομικών αναγκών και των προθέσεων 

του ιδιοκτήτη, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η οργάνωση των κατάλληλων συνθηκών που 

εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ζωής για το κοινωνικό σύνολο(Ιωάννου, Σερράος, 2006).

Οι εξελίξεις που καταγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα (2.2) και αφορούσαν το 

γενικότερο αντικείμενο του πολεοδομικού σχεδιασμού, υιοθετήθηκαν πιθανώς με κάποια 

χρονική καθυστέρηση και στην ελληνική πολεοδομία. Συνοψίζοντας λοιπόν τις βασικές 

επιδιώξεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα, στις αρχές του 20ου αιώνα κύριο μέλημα ήταν η 

υγιεινή, η αισθητική, η ασφάλεια, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η οικονομία των 

πόλεων. Από την δεκαετία του 1970 θέματα που αφορούν το περιβάλλον αρχίζουν να 

απασχολούν τον σχεδιασμό και θίγονται πολύ αχνά ζητήματα ποιότητας ζωής. Την περίοδο 

αυτή βασικό μέλημα της νομοθεσίας είναι η προστασία φυσικού & πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, η μεταφορά του συντελεστή δόμησης και η υποχρεωτική συμμετοχή 

ιδιοκτητών στην πολεοδομική ενεργοποίηση. Την επόμενη δεκαετία αντικείμενο αποτελεί 

η αστική αναζωογόνηση και πολιτικές για την ύπαιθρο, ενώ στη νομοθεσία εισάγονται 

σχεδιαστικά εργαλεία όπως είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η Πολεοδομική 

Μελέτη. Μετά το 1990 βασική προτεραιότητα αποτελεί η αναζωογόνηση των πόλεων και η 

βιώσιμη ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός εμπλέκεται πλέον άμεσα στη διαδικασία 

μετασχηματισμού του φυσικού περιβάλλοντος και οι επιδιώξεις του διαφοροποιούνται από 

τις παλαιότερες διττές επιλογές της ρύθμισης της προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση, της
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προστασίας των συμφερόντων των κατοίκων από την οικονομία και της προστασία του 

περιβάλλοντος. Επιλογές αποτελούν πλέον η διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος, το 

οποίο επηρεάζει τη μορφή και το χρόνο ανάπτυξης του χώρου.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν νέα στοιχεία που εισήχθησαν στο προσκήνιο και 

αλλοίωσαν τα δεδομένα του παρελθόντος. Αρχικά δόθηκε μεγάλη έμφαση στη προστασία 

του περιβάλλοντος τόσο τοπικά όσο και με δράσεις που στηρίχτηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (βλέπε αρχή κεφαλαίου), επίσης ζητήματα που αφορούν την εικόνα της πόλης, τις 

πολιτιστικές υποδομές καθώς και τον αστικό σχεδιασμό απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία. 

Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν προβλήματα αστικού χαρακτήρα, με 

ρίζες σε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα όπως τα υψηλά ποσοστά ξένων 

μεταναστών, η αύξηση της εγκληματικότητας και η αύξηση της ανεργίας. Παρότι όμως 

τρέχουν προγράμματα για την αντιμετώπισή τους, δεν έχουν υπάρξει σοβαρές προσπάθειες 

ανάλογες με αυτές στον ευρωπαϊκό χώρο, διότι τα προβλήματα αυτά απαιτούν λύσεις από 

σχέδια μη κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά ευέλικτων στρατηγικών, συστημάτων κινήτρων - 

αντικινήτρων και οικονομικών μηχανισμών (Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ., 1999).
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά ζητήματα της εργασίας τα οποία 

οριοθετούν την υιοθετούμενη προσέγγιση του θέματος. Το επίκεντρο της έρευνας αφορά 

την ποιότητα ζωής στην πόλη, μέσα από την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ αυτής και 

του πολεοδομικού σχεδιασμού. Βασικό ερώτημα της είναι η αναζήτηση των βασικών 

παραμέτρων που προσδιορίζουν σε συλλογικό επίπεδο την ποιότητα ζωής στις ελληνικές 

πόλεις, ενώ σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται να διερευνηθεί ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ 

της αντίληψης που έχουν οι κάτοικοι για την πόλη τους και της ‘πραγματικής’ κατάστασης 

-  όπως αυτή καταγράφεται από τις σχετικές μετρήσεις στο στάδιο καταγραφής της 

υφιστάμενης κατάστασης.

Η έρευνα θα βασιστεί στην εκπόνηση μελετών περίπτωσης που περιλαμβάνουν τρεις 

ελληνικές πόλεις, η επιλογή των οποίων θα βασιστεί σε κριτήρια που αναλύονται εκτενώς 

στην συνέχεια

Τέλος υιοθετεί κυρίως ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης και περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στάδια:

1. μέτρηση δεικτών για την ποιότητα ζωής στις επιλεγμένες πόλεις με τη βοήθεια 

στοιχείων από πηγές όπως ΕΛ.ΣΤΑΤ, η EUROSTAT κ.α.

2. συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους κατοίκους των πόλεων.

3 1  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠ ΙΛΟ ΓΗ Σ Μ ΕΛ ΕΤΩ Ν  Π ΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι μελέτες περίπτωσης, είναι πληθυσμιακά, 

οικονομικά και χωρικά. Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη μόνο οι 

πόλεις που αποτελούν πρωτεύουσες νομών. Στην συνέχεια σύμφωνα με την παράμετρο του 

πληθυσμού οι πόλεις αυτές ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: μεγάλες, μεσαίες και 

μικρές πόλεις, ενώ αποκλείσθηκαν εξαρχής όσες έχουν πληθυσμό κάτω από 60.000 

κατοίκους. Το δεύτερο κριτήριο είναι οικονομικής φύσεως και αφορά το ποσοστό 

συμμετοχής του νομού, στον οποίο ανήκει η κάθε πόλη, στο ΑΕΠ της χώρας. Το τρίτο 

κριτήριο είναι αναπτυξιακό και αφορά την κατάταξη των πόλεων με βάση το Γενικό
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Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο θεσπίζει τέσσερις 

ιεραρχημένες κατηγορίες: τα μητροπολιτικά κέντρα, τους πρωτεύοντες, τους

δευτερεύοντες και τους λοιπούς εθνικούς πόλους. Ενώ σύμφωνα με τις κατηγορίες του 

χώρου, κατηγοριοποιήθηκαν σε παράκτιο χώρο και ενδοχώρα. Τελικός στόχος είναι να 

επιλεχθούν πόλεις ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες / κριτήρια: πληθυσμιακές, 

οικονομικές και χωρικές. Επιγραμματικά λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

κριτήρια:

1. Πληθυσ μιακά κριτήρια

i. πληθυσμός > 60.000 κατοίκων

ii. μεγάλες, μεσαίες και μικρές πόλεις

2. Οικονομικά κριτήρια

i. % συμμετοχή του νομού στο ΑΕΠ της χώρας

3. Αναπτυξιακά κριτήρια

i. Κατάταξη εθνικών πόλων ανάπτυξης: μητροπολιτικά κέντρα, πρωτεύοντες 

εθνικοί πόλοι, δευτερεύοντες εθνικοί πόλοι και λοιποί εθνικοί πόλοι

4. Χωρικά κριτήρια

i. Κατηγοριοποίηση σ ε : παράκτιο και ενδοχώρα 

Αποτέλεσμα των κριτηρίων αυτών είναι ο παρακάτω ο πίνακας.

Πίνακας 3.1: Κριτήρια επιλογής μελετών περίπτωσης
Π Ο Λ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ % Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  ΣΤΟ  Α ΕΠ  

ΤΗ Σ Χ Ω Ρ Α Σ
Χ Ω Ρ Ο  Σ Π Ο Λ Ο IΑ Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 61373 1,33 παράκτιος Δευτερεύον

ΛΑΜΙΑ 62452 1,72 ενδοχώρα Δευτερεύον

ΚΑΒΑΛΑ 63572 1,19 παράκτιος Δευτερεύον

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 75550 1,4 ενδοχώρα Πρωτεύον

ΒΟΛΟΣ 85001 1,93 παράκτιος Πρωτεύον

ΛΑΡΙΣΑ 132779 2,51 ενδοχώρα Πρωτεύον

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 142112 2,54 παράκτιος Πρωτεύον

ΠΑΤΡΑ 171616 2,61 παράκτιος Πρωτεύον

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 385406 11,05 παράκτιος Μητροπολιτικά Κέντρο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία
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Από την παραπάνω κατάταξη και με βάση τον υπολογισμό όλων των κριτηρίων που 

αναφέρθηκαν οι μελέτες περίπτωσης που επιλέχθηκαν είναι η πόλη της Καλαμάτας, των 

Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης.

Εικόνα 3.1: Μελέτες περίπτωσης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3 2  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚ ΤΩ Ν  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η επιλογή των δεικτών ποιότητας ζωής αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της 

εργασίας και όπως αναλύθηκε και στη θεωρία αυτοί μπορεί είναι είτε υποκειμενικοί, είτε 

αντικειμενικοί, είτε και συνδυασμών τους. Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής 

επιλέχθηκαν κυρίως αντικειμενικοί δείκτες, οι οποίοι βασίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ποσοτικής μεθόδου ανάλυσης που 

επιλέχθηκε. Οι δείκτες αυτοί επιλέχθηκαν με το κριτήριο να είναι κατανοητοί, να μπορούν 

να αποτυπώσουν τις τάσεις που αναδεικνύονται σε κάθε πόλη καθώς και να επιτρέπουν την 

σύγκριση μεταξύ των μελετών περίπτωσης.

Η επιλογή των δεικτών αλλά και η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου βασίστηκαν σε 

ορισμένους κύριους και δευτερεύοντες άξονες, οι οποίοι αποτελούνται από: την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον αστικό χώρο, τις υποδομές και την
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κοινωνία της πληροφορίας. Ενώ κάθε ένας από αυτούς υποδιαιρείται στις κατηγορίες που 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Διάγραμμα 3.1: Κύριοι και δευτερεύοντες άξονες ποιότητας ζωής
ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ί 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κοινωνία Ρύπανση Δομημένο Περιβάλλον Πρόνοια

Οικονομία Κλίμα Δημόσιος χώρος Εκπαίδευση

Πράσινο Πολιτισμός

Αθλητισμός

Μεταφορές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ της 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Με βάση λοιπόν τους άξονες αυτούς επιλέχθηκαν οι δείκτες που θα αποτυπώσουν την 

ποιότητα ζωής σε κάθε μελέτη περίπτωσης.

Στον άξονα της Κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης επιλέγονται 6 δείκτες. Σύμφωνα με του 

δευτερεύοντες άξονας, για τα δημογραφικά στοιχεία θα μετρηθεί ο πληθυσμός, για τα 

κοινωνικά στοιχεία θα υπολογιστεί το ποσοστό των ιδιόκτητων νοικοκυριών καθώς και 

στοιχεία για την μετανάστευση, ενώ τέλος για την οικονομία θα παρουσιαστεί η κατανομή 

του εισοδήματος των κατοίκων και τα επίπεδα της ανεργίας και της απασχόλησης.

Στον άξονα του Περιβάλλοντος οι δείκτες αφορούν την ρύπανση, τα απορρίμματα, την 

ανακύκλωση, αλλά και το κλίμα, το οποίο αποτελεί βασικό κριτήριο για την συγκράτηση ή 

την προσέλκυση νέων κατοίκων.

Στον άξονα που αφορά τον Αστικό χώρο, για το δομημένο περιβάλλον εξετάζονται οι 

παρατηρούμενες πυκνότητες, δηλαδή κάτοικοι/τ.μ., τα ποσοστά ιδιόκτητης και 

ενοικιαζόμενης κατοικίας, καθώς επίσης και τα ποσοστά μονοκατοικιών και 

διαμερισμάτων. Στην συνέχεια γίνεται καταγραφή του δημόσιου χώρου και των χώρων 

πρασίνου, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους.

Στον επόμενο άξονα θα γίνει καταγραφή των Υποδομών με βάση τους δευτερεύοντες 

άξονες που επιλέχθηκαν, δηλαδή των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας και του 

πολιτισμού.
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Ο τελευταίος άξονας αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας και έχει ως στόχο να δείξει την 

εξοικείωση του πληθυσμού με θέματα τεχνολογίας και με την βοήθεια των 

ερωτηματολογίων θα υπολογιστούν τα ποσοστά χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου σε 

κάθε πόλη.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα παραπάνω στοιχεία και δείχνει τους επιλεγμένους 

δείκτες, το έτος αναφοράς των στοιχείων και τη διαθεσιμότητά τους. Τα γκρι κελία 

περιέχουν τους δείκτες για τους οποίους τα στοιχεία θα προκύψουν δειγματοληπτικά με 

την βοήθεια των ερωτηματολογίων.

Πίνακας 3.2: Δείκτες ποιότητας ζωής

Άξονες Π οιότητας Ζωής Δείκτες
Έτος

Αναφοράς
Διαθεσιμότητα

στοιχείων

Συνολικός πληθυσμός (φύλο & ηλικία) 2001 κ

Κοινωνία Ποσοστό πληθυσμού Ελλήνων 2001 κ

Κοινωνικό
Ποσοστό πληθυσμού αλλοδαπών 2001 κ

οικονομική Εγκληματικότητα 2001 κ
Ανάπτυξη Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (μερικώς & 

πλήρως απασχολούμενοι) 2001 κ

Οικονομία Ποσοστό ανεργίας (φύλο) 2001 κ

Μέσο εισόδημα 2003 κ

Αριθμός ημερών βροχής/έτος 2004 κ

Συνολικός αριθμός ωρών ηλιοφάνειας/ημέρα 2004 κ

Κλίμα Μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα 2004 κ

Περιβάλλον
Μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα 2004 κ

κΒροχόπτωση 2004
Σημαντικά προβλήματα ρύπανσης 2011 ■/

Φυσικοί κ
Πόροι Απορρίμματα (ετήσια παραγωγή) 2004

Ποσοστό ανακύκλωσης 2004 κ
Κατοικία τ.μ./κάτοικο 2004 κ
Ποσοστό Μονοκατοικιών 2004 κ

Δομημένο
Περιβάλλον Ποσοστό Διαμερισμάτων 2004 κ

Ποσοστό Ιδιόκτητης κατοικίας 2004 κ
Αστικός
Χώρος

Ποσοστό Ενοικιαζόμενης κατοικίας 2004 κ
Έκταση δημόσιου χώρου 2011 ■/

Δημόσιος Δημόσιος χώρος: τ.μ./κάτοικο 2011 κ
Χώρος Έκταση πρασίνου 2011 κ

Πράσινο: τ.μ./κάτοικο 2011 κ
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Πίνακας 3.2: Δείκτες ποιότητας ζωής (συνέχεια)

Άξονες Π οιότητας Ζωής Δείκτες
Έτος

Αναφοράς
Διαθεσιμότητα

στοιχείων

| Εκπαίδευση Μονάδες εκπαίδευσης 2011 7

! Πρόνοια Μονάδες υγείας & πρόνοιας 2011 ■/

| Πολιτισμός Σημεία με πολιτιστικές δραστηριότητες 2004 7

Υποδομές ; Αθλητισμός Αθλητικές εγκαταστάσεις επιπέδου πόλης 2011 7
I

Ερωτηματολόγιο! Μέσο καθημερινής μετακίνησης 2011
| Μεταφορές

Μέσος χρόνος καθημερινής μετακίνησης (για 
εργασία & άλλες ανάγκες) 2011 Ερωτηματολόγιο

ΕρωτηματολόγιοΠοσ. κατοίκων που χρησιμοποιούν Η/Υ 2011

ΕρωτηματολόγιοΠοσ. κατοίκων που χρησιμοποιούν διαδίκτυο 2011
Κοινωνία Της 
Π ληροφορίας Επίσημες ιστοσελίδες της πόλης 2011 7

Σημεία κατασκευής προϊόντων πληροφορικής 2004 7

Σημεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής 2004 7
Σημεία παραγωγής περιεχομένου για την 
κοινωνία της πληροφορίας 2004

7

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3 3  Μ ΕΘΟΔΟΣ ΣΥ ΛΛ Ο ΓΗ Σ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Ν

3.3.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Τα στοιχεία σε σχέση με την καταγραφή της ποιότητας ζωής στις περιοχές μελετών 

περίπτωσης αφορούν 3 χρονικές στιγμές, παράγοντας ο οποίος επηρεάστηκε από τις πηγές 

συλλογής των στοιχείων. Αρχικός στόχος ήταν να παρουσιαστεί η σημερινή κατάσταση 

που επικρατεί στις 3 πόλεις, έτσι όπου ήταν δυνατόν έγινε προσπάθεια τα στοιχεία να 

έχουν ως έτος αναφοράς το 2011, γεγονός το οποίο επετεύχθη μέσω της συλλογής αυτών 

από χαρτογραφικά δεδομένα, στην συνέχεια την δεύτερη βασική πηγή αποτέλεσε η 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μέσω των δεδομένων που έχει συλλέξει για τις ανάγκες 

του ευρωπαϊκού προγράμματος «Αστικός Έλεγχος» (Urban Audit), στοιχεία που όμως 

έχουν ως έτος αναφοράς το 2001 και το 2004 και τέλος η τρίτη βασική πηγή αφορούσε τα 

οικονομικά στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου 

Οικονομικών και έχουν ως έτος αναφοράς το 2003. Δευτερευόντως χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Καλαμάτας (2011), το Ρυθμιστικό Σχέδιο &
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Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων (2008) και 

επίσημες ιστοσελίδες όπως αυτές του Υπουργείου Παιδείας, Υγείας αλλά και των 3 δήμων, 

το σύνολο των στοιχείων αυτών αναφέρονται στο 2011.

3.3.2. ΑΝΤΙΛΗΨΗ/ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Για την αποτύπωση της αντίληψης που έχουν οι κάτοικοι κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη 

ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου βασιζόμενο στους άξονες που επιλέχθηκαν 

για τη μέτρηση των δεικτών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις τρεις επιλεγμένες πόλεις, Καλαμάτα, Ιωάννινα και 

Θεσσαλονίκη με την μέθοδο της διανομής ανώνυμων ερωτηματολογίων αλλά και μέσω 

διαδικτύου. Το δείγμα στο οποίο απευθύνθηκαν τα ερωτηματολόγια αποτέλεσαν οι 

κάτοικοι των πόλεων, ενώ το πλήθος του δείγματος ήταν 370 ερωτηθέντες κατανεμημένοι 

αναλογικά με βάση των πληθυσμό κάθε πόλης. Έτσι για την Θεσσαλονίκη διανεμήθηκαν 

και συγκεντρώθηκαν 180 ερωτηματολόγια, για τα Ιωάννινα 110 και για την Καλαμάτα 80. 

Η επιλογή του πλήθους των ερωτηματολογίων έγινε στη βάση να εξασφαλίζεται ποσοστό 

λάθους μικρότερο ή ίσο με 5%, διότι λάθη μέχρι 5% από στατιστικής άποψης γίνονται 

δεκτά. Τέλος η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 

30/08/2011 έως τις 27/11/2011.

Η δομή του ερωτηματολογίου (βλ. παράρτημα) αποτελείται από 32 ερωτήσεις συνολικά, εκ 

των οι 31 είναι κλειστού και 1 ανοιχτού τύπου. Μεγάλο μέρος των ερωτήσεων κλειστού 

τύπου απαντώνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7, το 1 αντιστοιχεί σε ακραία αρνητική 

απάντηση (πάρα πολύ δυσαρεστημένοι) και το 7 σε ακραία θετική απάντηση (πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι). Σχηματικά η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Διάγραμμα 3.2: Κλίμακα απαντήσεων

Πολύ Ουδέτερη
απάντηση

4

Πολύ
ικανοποιημένοιδυσαρεστημένοι

Πάρα πολύ 
δυσαρεστημένοι Δυσαρεστημένοι Ικανοποιημένοι Πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι
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Οι ερωτήσεις κατανέμονται 6 μεγάλες κατηγορίες:

Γ ενικά Στοιχεία

Πιο συγκεκριμένα στα γενικά στοιχεία οι ερωτηθέντες καλούντα να συμπληρώσουν 

ερωτήσεις που αφορούν την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό 

επίπεδο, την κατοικία, την επαγγελματική κατάσταση καθώς και την χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και διαδικτύου. Στην συνέχεια, πριν την επόμενη ενότητα ακολουθεί μια 

ερώτηση για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι κάτοικοι από την ζωή στην πόλη, πριν αυτή 

αναλυθεί στις επιμέρους συνιστώσες.

Περιβάλλον -  Υποδομές

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν την κατάσταση του περιβάλλοντος 

και των υποδομών και ειδικότερα:

1. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της ρύπανσης στην πόλη σας;

2. Θεωρείτε ότι η καθαριότητα αποτελεί πρόβλημα για την πόλη σας;

3. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της στάθμευσης στην πόλη σας;

4. Θεωρείτε ότι οι υποδομές κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία κλπ) είναι επαρκείς;

5. Θεωρείτε ότι οι υποδομές εκπαίδευσης (σχολεία κλπ) είναι επαρκείς;

6. Θεωρείτε ότι οι υποδομές πολιτισμού (θέατρο κλπ) είναι επαρκείς;

7. Θεωρείτε ότι οι υποδομές αθλητισμού είναι επαρκείς;

Αστικός Χώρος

Ο αστικός χώρος αποτελείται από 3 υποκατηγορίες ερωτήσεων για: τους δημόσιους 

ελεύθερους χώρους, το πράσινο και το δομημένο περιβάλλον. Για τους δημόσιους 

ελεύθερους χώρους και το πράσινο οι ερωτήσεις αφορούν την επάρκεια, την 

προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα -  οργάνωση τους, ενώ ζητείται και η 

άποψη των κατοίκων όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον της πόλης, οι απαντήσεις των 

παραπάνω ερωτήσεων κυμαίνονται στην κλίμακα που προαναφέρθηκε από 1 έως 7.
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Μεταφορές

Στην κατηγορία των μεταφορών οι ερωτήσεις αφορούν το καθημερινό μέσο μετακίνησης, 

δίνοντας την δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, καθώς και τον μέσο χρύνο καθημερινής 

μετακίνησης.

Βασικά Προβλήματα

Στην προτελευταία ενότητα παρατίθενται 13 προβλήματα τα οποία καλούνται οι 

ερωτηθέντες να επιλέξουν τα πέντε σημαντικότερα και να τα κατατάξουν. Τα προβλήματα 

αυτά, με αλφαβητική σειρά είναι: ανεργία, ασφάλεια, ατμοσφαιρική ρύπανση, έλλειψη 

δημόσιων χώρων (π.χ. πλατείες, παιδικές χαρές), έλλειψη κοινωνικών υποδομών (πρόνοια 

& εκπαίδευση), έλλειψη πρασίνου, έλλειψη υποδομών / δραστηριοτήτων πολιτισμού 

(θέατρα, σινεμά κλπ), έλλειψη υποδομών αθλητισμού, ηχορύπανση(θόρυβος), 

καθαριότητα, κόστος ζωής, κυκλοφορικό, μετανάστευση.

Ποιότητα Ζωής

Στην τελευταία ενότητα που αφορά την συνολική εικόνα της ποιότητας ζωής για την πόλη 

υπάρχουν δυο ερωτήσεις κλειστού τύπου, εκ των οποίων η πρώτη αφορά την αξιολόγηση 

της ποιότητας ζωής στην κλίμακα από το 1 έως το 7 και η δεύτερη αφορά την εξέλιξη της 

ποιότητας ζωής των τελευταίο χρόνο. Τέλος υπάρχει και μια ερώτηση ανοιχτού τύπου για 

όσους θέλουν να προσθέσουν κάτι πάνω στο θέμα.

Τέλος επισημαίνεται ότι στο άξονα των υποδομών και συγκεκριμένα στην υποενότητα των 

μεταφορών δεν στάθηκε εφικτό να βρεθούν τυποποιημένα στατιστικά στοιχεία ή άλλες 

ποσοτικές πηγές για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Επομένως για τον λόγο 

αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα περιοριστεί στα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση 

των ερωτηματολογίων και τις απόψεις των κατοίκων.

3.4 ΕΠ ΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑ  ΕΡΩΤΗΜ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΩ Ν

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε αρχικά με την βοήθεια της περιγραφικής 

στατιστικής. Υπολογίστηκε ο μέσος όρος (απλός και σταθμισμένος), για πολλά από τα 

δεδομένα προκειμένου να εξαχθεί ένα γενικότερο αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα 

δημιουργήθηκαν πίτες και ραβδογράμματα για την οπτικοποίηση του αποτελέσματος και 

την καλύτερη κατανόηση του.
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Σε δεύτερη φάση οι βασικότερες μεταβλητές (δείκτης ποιότητας ζωή, εξέλιξη ποιότητας 

ζωή και ιεράρχηση των βασικότερων προβλημάτων) επεξεργάστηκαν με την χρήση του 

προγράμματος SPSS προκειμένου να γίνει η συσχέτιση τους με τα βασικά χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, 

επαγγελματική κατάσταση) με τη χρήση του Test του Chi-square (X2).

Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε διότι δίνει στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα για μεταβλητές 

με μικρό αριθμό τιμών ή κατηγοριών, όπως ισχύει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το 

Test του Chi-square (X2), χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ δύο 

χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού. Η στατιστική επεξεργασία με βάση την μέθοδο αυτή 

έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει με στατιστικούς όρους εάν υπάρχει πραγματικά σχέση 

μεταξύ των 2 μεταβλητών. Η βασική ερώτηση λοιπόν, είναι να επιβεβαιωθεί αν οι 

μεταβλητές είναι ή δεν είναι ανεξάρτητες. Συγκεκριμένα ανεξαρτησία σημαίνει ότι η 

γνώση της τιμής μιας από τις μεταβλητές για μια περίπτωση δε λέει τίποτα για την τιμή 

της άλλης μεταβλητής (Norusis, 2005).

Ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

2
1. Με βάση τα δεδομένα, υπολογίζεται η τιμή του X

2. Με βάση τον βαθμό ελευθερίας (β.ε.) και το επίπεδο σημαντικότητας βρίσκεται η
2

κριτική τιμή από τον πίνακα της κατανομής του Χ

3. Διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις:

Ηο: Οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

Η 1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των 2 μεταβλητών

Συγκρίνονται τα δεδομένα και εξάγεται το συμπέρασμα με βάση τον παρακάτω κανόνα:

2 2
Αν X < κριτική τιμή του πίνακα X (β.ε. ,α%) τότε ισχύει η υπόθεση Ηο

2 2
Αν X > κριτική τιμή του πίνακα X (β.ε., α%) τότε ισχύει η υπόθεση Η1 (Ντυκέν, 2007)

Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί εξαρχής ότι το επίπεδο σημαντικότητας (α) που επιλέγεται 

για την επεξεργασία των μεταβλητών θα είναι 5%.
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4.ΓΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

4 1  ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ

Η πόλη της Καλαμάτας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της, μετά την Πάτρα και πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Με 

βάση τα κριτήρια της έρευνας από πληθυσμιακής άποψης έχει το μικρότερο μέγεθος 

μεταξύ των τριών περιπτώσεων, επιπροσθέτως ο νομός Μεσσηνίας έχει την μικρότερη 

συμμετοχή στην παραγωγή του ΑΕΠ της χώρας σε σύγκριση πάντα με τις άλλες δυο υπό 

μελέτη πόλεις, βρίσκεται στον παράκτιο χώρο και αποτελεί δευτερεύον πόλο ανάπτυξης με 

βάση τα όσα ορίζει το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης.

Εικόνα 4.1: Δήμος Καλαμάτας Εικόνα 4.2: Αεροφωτογραφία Καλαμάτας
Πηγή: Google Earth, Ιδία επεξεργασία

4.1.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κοινωνία

Οι δείκτες που δημιουργούν το κοινωνικό προφίλ της πόλης περιέχουν στοιχεία που 

αφορούν τον πληθυσμό της και τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού καθώς επίσης και 

δεδομένα για την εγκληματικότητα.

Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης με βάση την απογραφή του 2001 ανέρχεται στους 

61.373 κατοίκους, εξ αυτών το 49,1% είναι άνδρες και το 50,9% γυναίκες. Επίσης
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διακρίνεται και σε τρεις κατηγορίες με βάση την υπηκοότητα των κατοίκων και έτσι 

προκύπτει ότι η πόλη έχει:

• Πληθυσμό Eλλήνων υπηκόων : 58.146 άτομα (94,7%)

• Πληθυσμό υπηκόων από χώρες Ε.Ε.: 195 άτομα (0,3%)

• Πληθυσμό υπηκόων εκτός Ε.Ε.: 3032 άτομα (5%)

Η ηλικιακή κατανομή του συνολικού πληθυσμού, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αλλά 

και διαγραμματικά. Η ομάδα με το μεγαλύτερο πλήθος αντιστοιχεί στις ηλικίες 35 έως 54, 

ενώ το χαμηλότερο πλήθος συναντάται στις κατηγορίες 0 έως 4, 55 έως 64 και άνω τον 65.

Διάγραμμα 4.1: Κατανομή του πληθυσμού της Καλαμάτας ανά φύλο και ηλικία 
Πηγή: ε Λ.ΣΤΑΤ.(2001), ιδία επεξεργασία

Αναφορικά με την εγκληματικότητα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2001 

αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων εγκλημάτων στο εσωτερικό της 

πόλης ανέρχεται στα 464 περιστατικά.

Οικονομία

Για το οικονομικό προφίλ της πόλης μετρώνται δείκτες που αφορούν την απασχόληση, την 

ανεργία και το εισόδημα.

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αντιστοιχεί σε 24.494 άτομα, οι πλήρως απασχολούμενοι 

είναι 17.967 και οι μερικώς απασχολούμενοι 902. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η 

κατανομή ανδρών και γυναικών σε απόλυτα νούμερα στις παραπάνω κατηγορίες. Όπως 

παρατηρείται από τις ράβδους το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών απασχολούνται
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πλήρως, σε αντίθεση με τον γυναικείο πληθυσμό ο οποίος είναι ισοκατανεμημένος στις δυο 

κατηγορίες.

Διάγραμμα 4.2: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός, πλήρως & μερικώς απασχολούμενοι Καλαμάτας 
Πηγή: Urban Audit (2001), ιδία επεξεργασία

Επίσης η ανεργία για το 2001 ανερχόταν στο 12,4%, με το ποσοστό αυτό να μοιράζεται σε 

6,8% στον ανδρικό πληθυσμό και 5,6% στο γυναικείο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις στις 

οποίες η γυναικεία ανεργία δεν έχει το υψηλότερο ποσοστό, αλλά αυτό πιθανόν να μπορεί 

να ερμηνευθεί και από το μικρό μέγεθος των πληθυσμών που μελετώνται, γεγονός που 

μειώνει τις έντονες διαφοροποιήσεις στους αριθμούς.

Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το 2003 το μέσο 

εισόδημα των κατοίκων της πόλης είναι 13.200 ευρώ, ειδικότερα αναφέρεται ότι σε 

σύνολο 46.889 φορολογούμενων το 52% έχει κάτω από τα 11.738 ευρώ ετήσιο εισόδημα, 

ενώ η κατηγορία με το μεγαλύτερο πλήθος είναι από 5.869 έως 8.804 ευρώ και 

συγκεντρώνει το 17% των φορολογούμενων(ΚΕ.Π.Υ.Ο., 2003).

4.1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματολογικές Συνθήκες

Η Καλαμάτα βρίσκεται στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, στον πυρήνα 

της Μεσογείου. Η θέση αυτή της εξασφαλίζει ήπιο προς θερμό κλίμα. Πληρέστερη όμως 

εικόνα για τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη συνθέτουν στοιχεία 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2004 που αφορούν των αριθμό ημερών βροχής ανά έτος, τις
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συνολικές ώρες ηλιοφάνειας ανά μέρα, η μέση θερμοκρασία για τον θερμότερο και των 

ψυχρότερο μήνα και η βροχόπτωση.
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Τα στοιχεία αυτά είναι:

• Αριθμός ημερών βροχής/έτος: 161 ημέρες/έτος

• Συνολικός αριθμός ωρών ηλιοφάνειας/ημέρα: 7,6 ώρες/ημέρα

• Μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα: 26°C

• Μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα: 8 ^

• Βροχόπτωση: 739,3 λίτρα/μ2 

Φυσικοί Πόροι

Στοιχεία της ποιότητας ζωής για μια πόλη αποτελεί και η χρήση των φυσικών πόρων. 

Σύμφωνα με δεδομένα του προγράμματος Urban Audit η συνολική ετήσια παραγωγή 

στερεών αποβλήτων από οικιακή και βιομηχανική χρήση για το ίδιο έτος ήταν 89537kg 

από τα όποια ανακυκλώθηκαν μόνο το 2,5% το οποίο αντιστοιχεί σε 2247kg. Όπως 

παρατηρείται από τους αριθμούς η ανακύκλωση στην πόλη είναι σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα(ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

4.1.3 ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ποιότητα του αστικού χώρου μπορεί να αναλυθεί από στοιχεία που αφορούν το 

δομημένο περιβάλλον και αναφέρονται στην πυκνότητα του πληθυσμού στο χώρο, την 

κατοικία, αλλά και την ιδιοκτησία αυτής. Επίσης παράμετρο του αστικού χώρου αποτελεί 

και ο δημόσιος χώρος.

Δομημένο Περιβάλλον

Όσον αφορά το οικιστικό περιβάλλον το οποίο αποτελεί υποενότητα του δομημένου χώρου 

και ειδικότερα για την κατοικία τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2004 δείχνουν ότι η 

μέση έκταση που αντιστοιχεί ανά κάτοικο είναι 33,2 τ.μ. Τα στοιχεία επίσης αναφέρουν ότι 

55,3% των κατοίκων διαμένει σε μονοκατοικίες και το 44,7% σε διαμερίσματα, ενώ από 

αυτά το 68% είναι ιδιόκτητα και το 32% είναι ενοικιαζόμενα(ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

Δημόσιος Χώρος - Πράσινο

Το γενικό σύνολο του δημόσιου χώρου, ο οποίος αποτελείται από το πράσινο, τις πλατείες 

και τις παιδικές χαρές ανέρχεται 774 στρέμματα και αναλογεί σε 12,6 τ.μ./κάτοικο. Ο
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μεγαλύτερος ελεύθερος χώρος της πόλης είναι το Σιδηροδρομικό Πάρκο Καλαμάτας 

καταλαμβάνει συνολική έκταση 54 στρεμμάτων σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της 

πόλης. Στην συνέχεια οι χώροι πράσινου, διαμορφωμένοι και αδιαμόρφωτοι, που 

καταγράφονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας ανέρχονται στα 162 

στρέμματα ή σε αναλογία 2,6 τ.μ./κάτοικο (PLAS ΕΠΕ et al, 2011)

4.1.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εκπαίδευση

Όσον αφορά τις υποδομές εκπαίδευσης σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 

που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του Γ.Π.Σ Καλαμάτας έχουν καταγραφεί 51 σχολικές 

μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης με 536 αίθουσες, 536 

λειτουργούντα τμήματα. Ειδικότερα για την προσχολική δημόσια εκπαίδευση υπάρχουν 25 

μονάδες Νηπιαγωγείων μονοθέσιων και διθέσιων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

υπάρχουν 23 Δημοτικά σχολεία, ένα Ειδικό και ένα Εσπερινό. Στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση καταγράφηκαν 9 Γυμνάσια, ένα Εσπερινό, ένα Μουσικό Γυμνάσιο. Αντίστοιχα 

τα Γενικά Λύκεια είναι 9, ενώ υπάρχουν επιπλέον Μουσικό, Πολυκλαδικό και Εσπερινό 

Λύκειο και τέλος για την τεχνική -  επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπάρχουν 2 

Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.), 2 Τεχνικά Επαγγελματικά

Εκπαιδευτήρια(Τ.ΕΕ), καθώς και 1 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και 1 

Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ). Ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργεί 

από το 1989 το ΤΕΙ Καλαμάτας, έχουν δε σχετικά πρόσφατα λειτουργήσει και Σχολές του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη.

Πίνακας 4.1: Συγκεντρωτικός πίνακας υποδομών εκπαίδευσης Καλαμάτας
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προσχολική ' Πρωτοβάθμια ι Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια5

^ ικ'α | Δημοτικό | Γυμνάσιο | Λύκειο ΤΕΙ ; ΑΕΙ
25 : 25 : 11 : 18 6 1 2

Πηγή: PLAS ΕΠΕ et al (2011), ιδία επεξεργασία

5 Ο αριθμός αντιστοιχεί στα τμήματα του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
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Πρόνοια

Οι βασικές υπηρεσίες υγείας παρέχονται από το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Καλαμάτας καθώς και από 6 ιδιωτικές κλινικές της πόλης. Οι κλινικές που περιλαμβάνει το 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο είναι: παθολογική, χειρουργική, καρδιολογική,

ορθοπεδική, παιδιατρική, ουρολογική, οφθαλμολογική, και γυναικολογική κλινική, 

κοινωνική υπηρεσία, μονάδες τεχνητού νεφρού και μεσογειακής αναιμίας. Επίσης η 

περιοχή εξυπηρετείται από ψυχιατρική κλινική και άσυλο ανιάτων ή θεραπευτήριο χρόνιων 

παθήσεων. Η παραπάνω υποδομή υγείας θεωρείται επαρκής για τις ανάγκες του 

πληθυσμού. Αντίστοιχα οι υποδομές πρόνοιας που λειτουργού στην Καλαμάτα είναι επτά 7 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, καθώς και 15 ιδιωτικοί, 2 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων, το Α και Β ΚΑΠΗ, το Αλεξανδράκειο Γηροκομείο Καλαμάτας, καθώς και 

το Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Μεσσηνίας(PLAS ΕΠΕ et al, 2011).

Πολιτισμός

Οι υποδομές για τον πολιτισμό που καταγραφήκαν στην πόλη είναι 2 μουσεία, 3 θέατρα, 2 

κινηματογράφοι με 500 θέσεις συνολικά. Επίσης άλλες εγκαταστάσεις που εντοπίστηκαν 

είναι το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, η Δημοτική Πινακοθήκη, το Διεθνές Κέντρο 

Χορού, το Δημοτικό Ωδείο, το Δημοτικό Εικαστικό Σχολείο, το Αμφιθέατρο Κάστρου και 

το Δημοτικό Αναψυκτήριο (ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

Αθλητισμός

Οι αθλητικές υποδομές που καταγράφονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας 

αφορούν το σύνολο του Καποδιστριακού δήμου και συγκεντρώνονται στην πλειοψηφία 

τους εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης. Ειδικότερα η πόλη εξυπηρετείται 

από 3 κλειστά γυμναστήρια, 1 εθνικό κολυμβητήριο, 8 γήπεδα ποδοσφαίρου, 22 γήπεδα 

μπάσκετ, 9 γήπεδα τένις και 2 άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι υποδομές αυτές 

εξυπηρετούν όχι μόνο το επίπεδο της πόλης αλλά και του νομού Μεσσηνίας.

4.1.5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ο δήμος εντάχθηκε το 2005 στο Επιχειρησιακό Προγράμματα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» στο μέτρο με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου 

Καλαμάτας». Το έργο αφορά την υλοποίηση ευζωνικών υποδομών με στόχο να
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διασύνδεουν τα κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος του Δήμου Καλαμάτας, δηλαδή οι 

δημόσιες, νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες, τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι 

αθλητικές εγκαταστάσεις, οι πολιτιστικούς φορείς, τα κτίρια υγείας, τα επιμελητήρια κ.α. 

(PLAS ΕΠΕ et al, 2011).

Επίσης η πόλη διαθέτει δυο επίσημες ιστοσελίδες, 8 σημεία που κατασκευάζουν προϊόντα 

πληροφορικής, όπως εργοστάσια και βιοτεχνίες, 209 σημεία που παρέχουν υπηρεσίες 

πληροφορικής και 234 σημεία που παράγουν περιεχόμενο για την κοινωνία της 

πληροφορίας, όπως web sites, δεδομένα κ.α. (ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

4.2 ΙΩ ΑΝΝΙΝΑ

Τα Ιωάννινα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Ηπείρου και πρωτεύουσα του 

νομού Ιωαννίνων, χτισμένη στην δυτική όχθη της λίμνης Παμβώτιδας και σε υψόμετρο 

500 μέτρων. Είναι βασικό αστικό κέντρο για την περιοχή αλλά ταυτόχρονος αποτελεί έναν 

από τους κύριους εθνικούς πόλους ανάπτυξης σύμφωνα με το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. στην 

συγκεκριμένη έρευνα αναφορικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ αντιπροσωπεύει την 

ενδιάμεση κατηγορία, σύμφωνα με τα επιλεχθέντα κριτήρια, ενώ χωρικά εντοπίζεται στην 

ενδοχώρα εν αντιθέσει με τις άλλες δυο περιπτώσεις που βρίσκονται στον παράκτιο χώρο.

Εικόνα 4.2: Δήμος Ιωαννίνων

Πηγή: Google Earth, Ιδία επεξεργασία

Εικόνα 4.3: Αεροφωτογραφία Ιωαννίνων

4.2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κοινωνία

Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης με βάση την απογραφή του 2001 ανέρχεται στους 

75.550 κατοίκους, από τους οποίους το 47,5% είναι άνδρες και το 52,5% γυναίκες..Επίσης
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όπως ήδη αναφέρθηκε ο πληθυσμός διακρίνεται και σε τρεις κατηγορίες με βάση την 

υπηκοότητα των κατοίκων και έτσι προκύπτει ότι η πόλη έχει:

• Πληθυσμό Ελλήνων υπηκόων : 71.324 άτομα (94,4%)

• Πληθυσμό υπηκόων από χώρες Ε.Ε.: 166 άτομα (0,2%)

• Πληθυσμό υπηκόων εκτός Ε.Ε.: 4.060 άτομα (5,4%)

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρείται η κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία, 

όπως και στο διάγραμμα στην συνέχεια. Οι ομάδες με το μεγαλύτερο πλήθος αντιστοιχούν 

στις παραγωγικές ηλικίες από 20 έως 54 έτη, ενώ το χαμηλότερο πλήθος συναντάται στις 

κατηγορίες 0 έως 4 και 55 έως 64.

Διάγραμμα 4.3: Κατανομή του πληθυσμού των Ιωαννίνων ανά φύλο και ηλικία
ΙΑΝΔΡΕΙ

■ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

■ ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.(2001), ιδία επεξεργασία

Στο ζήτημα της εγκληματικότητας τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2001 

αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων εγκλημάτων στο εσωτερικό της 

πόλης ανέρχεται στα 156 περιστατικά.

Οικονομία

Όσον αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της πόλης, ο οικονομικά 

ενεργός πληθυσμός αντιστοιχεί σε 31.511 άτομα, οι πλήρως απασχολούμενοι είναι 17.861 

και οι μερικώς απασχολούμενοι 9.525. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η κατανομή 

ανδρών και γυναικών σε απόλυτα νούμερα στις παραπάνω κατηγορίες. Όπως παρατηρείται 

από τις ράβδους η απασχόληση είναι ισοκατανεμημένη μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο 

στην κατηγορία της πλήρους όσο και στη μερική απασχόληση όπου τα νούμερα δεν 

διαφέρουν σημαντικά. Επίσης η ανεργία για το 2001 ανερχόταν στο 13,1%, με το ποσοστό 

αυτό να μοιράζεται σε 6,4% στον ανδρικό πληθυσμό και 6,7% στο γυναικείο, ενώ σε 

απόλυτα νούμερα οι άνεργοι φτάνουν τους 4125.
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Διάγραμμα 4.4: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός, πλήρως & μερικώς απασχολούμενοι Ιωαννίνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πηγή: Urban Audit (2001), ιδία επεξεργασία

Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το 2003 σε σύνολο 

86.605 ατόμων που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις το μέσο εισόδημα είναι 

15.862 ευρώ με το 57% να βρίσκεται και σε αυτήν την περίπτωση κάτω από τα 11.738 

ευρώ, ενώ η κατηγορία με το μεγαλύτερο πλήθος είναι από 5.869 έως 8.804 ευρώ και 

συγκεντρώνει το 18,6% των φορολογούμενων(ΚΕ.Π.Υ.Ο., 2003).

4.2.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματολογικές Συνθήκες

Το κλίμα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων είναι αντίστοιχο με αυτό στα εσωτερικά της 

Ηπείρου, δηλαδή ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, 

χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα υγρασίας . Οι συνθήκες που επικρατούν 

επηρεάζονται κυρίως από το ανάγλυφο του εδάφους, το υψόμετρο, ενώ καίριο παράγοντα 

ρύθμισης των κλιματολογικών συνθηκών αποτελεί η λίμνη στην όχθη της οποίας είναι 

χτισμένη η πόλη. Επίσης η ηλιοφάνεια στο οροπέδιο είναι γενικά περιορισμένη λόγω της 

λίμνης και της ομίχλης που δημιουργεί, συγκεκριμένα το σύνολο των νενφοσκοπικών 

ημερών στα Ιωάννινα είναι το μεγαλύτερο στην Περιφέρεια Ηπείρου και από τα 

μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Μια συνολικότερη εικόνα για τα χαρακτηριστικά του κλίματος 

δίνουν στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2004 που αφορούν των αριθμό ημερών βροχής 

ανά έτος, τις συνολικές ώρες ηλιοφάνειας ανά μέρα, η μέση θερμοκρασία για τον 

θερμότερο και των ψυχρότερο μήνα και η βροχόπτωση. Τα στοιχεία αυτά είναι:

• Αριθμός ημερών βροχής/έτος: 165 μέρες/έτος

• Συνολικός αριθμός ωρών ηλιοφάνειας/ημέρα: 6,3 ώρες/ημέρα

• Μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα: 23 °C
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• Μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα: 3 0C

• Βροχόπτωση: 1229 λίτρα/μ2

Φυσικοί Πόροι

Η διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς και η καθαριότητα είναι σημαντικοί παράγοντες 

επιρροής στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

ταυτοχρόνως και δυο από τα σημαντικότερα προβλήματα που διαπιστώθηκαν. Όσον αφορά 

το πρώτο, η λίμνη ήταν για πολλά χρόνια ο άμεσος και έμμεσος αποδέκτης του 

μεγαλύτερου ποσοστού των ρυπαντικών φορτίων που παράγονταν από δραστηριότητες της 

πόλης, μόλις πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία βιολογικός καθαρισμός, ώστε να αποφευχθεί 

η περαιτέρω επιβάρυνση τόσο αυτής όσο και γενικότερα του υδροφόρου ορίζοντα της 

περιοχής. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών είναι εμφανέστατα στην όψη και 

στη διαύγεια των υδάτων, ενώ σύμφωνα με πηγές διαφεύγουν ακόμα ποσότητες 

ρυπαντικών φορτίων που προέρχονται κυρίως από κτηνοτροφικές μονάδες.

Εικόνα 4.4 Λίμνη Παμβώτιδα

Πηγή: http://www.google.gr/imgres,[πρόσβαση 16/12/2011]

Επίσης στο Ρυθμιστικό Σχέδιο & Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού 

Συγκροτήματος Ιωαννίνων (2008) εντοπίζει σοβαρά προβλήματα τόσο κατά την 

αποκομοιδή, όσο και κατά την διάθεση των απορριμάτων δημιουργώντας κατά συνέπεια 

προβλήματα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Με αριθμούς η παραγωγή και η 

ανακύκλωση στερεών αποβλήτων από οικιακή και βιομηχανική χρήση για το έτος 2001 

ήταν 34049kg για το πρώτο και 3405kg αντιστοίχως για το δεύτερο. Επομένως η 

ανακύκλωση γίνεται μόλις για το 10% των απορριμάτων(ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).
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4.2.3 ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τον αστικό χώρο τα στοιχεία που εξετάζονται αφορούν το δομημένο περιβάλλον και 

τον δημόσιο χώρο ο οποίος διακρίνεται σε κοινόχρηστους χώρους - πράσινο, στις παιδικές 

χαρές και στις πλατείες.

Δομημένο Περιβάλλον

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που συλλέχτηκαν για τις ανάγκες του 

προγράμματος Urban Audit προκύπτει ότι για κάθε κάτοικο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο

32,6 τ.μ. κατοικίας, ενώ το 35% των κατοίκων διαμένει σε μονοκατοικίες και το 65% που 

διαμένουν σε διαμερίσματα. Τέλος από το σύνολο των 26.515 νοικοκυριών το 62,8% είναι 

ιδιόκτητα και το 37,2% ενοικιαζόμενα(ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

Δημόσιος Χώρος - Πράσινο

Το σύνολο του δημόσιου χώρου στο επίπεδο της πόλης ανέρχεται στα 250 στρέμματα ή σε 

3,30 τ.μ./κάτοικο, η έκταση αυτή προέρχεται από 6 πάρκα και πλατείες που καταγράφηκαν 

εντός του αστικού ιστού και είναι: η πλατεία Πύρρου, Ζαλόγγου, Ειρήνης, Μαβίλης, το 

Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό πάρκο και το πάρκο Πυρσινέλλα. Ενώ συμφώνα με στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2004 στο σύνολο του δημοσίου χώρου περιλαμβάνονται 336 στρέμματα 

πράσινο τα οποία αντιστοιχούν σε 4,4 τ.μ. για κάθε κάτοικο (http://wikimapia.org, 

πρόσβαση 17/12/11).

4.2.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εκπαίδευση

Η συνολική καταγραφή των υποδομών εκπαίδευσης της πόλης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. Επίσης μεταξύ αυτών καταγράφηκαν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

2 πειραματικά δημοτικά σχολεία και ένα διαπολιτισμικό. Για την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στη βαθμίδα των γυμνασίων ένα εσπερινό, ένα διαπολιτισμικό, ένα 

πειραματικό και ένα μουσικό γυμνάσιο. Ενώ τέλος στη βαθμίδα των λυκείων ένα 

εκκλησιαστικό και ένα μουσικό, καθώς και 6 Τεχνικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια(Τ.Ε.Ε.) και 1 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ).
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Πίνακας 4.2: Συγκεντρωτικός πίνακας υποδομών εκπαίδευσης Ιωαννίνων

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προ σχολική 
Ηλικία

Π ροοτοβάθμια

Δ η μ ο τ ικ ό

Δευτεροβάθμια | Τριτοβάθμια6
Γυμνάσιο ! Λύκειο ! ΤΕΙ ! ΑΕΙ

30 25 ΐ6 : 2ΐ : 3 : ΐ4
Πηγή: http://www.ekp.gr, πρόσβαση 17/12/11

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως σημαντικό στοιχείο για την πόλη αποτελεί το 

πανεπιστήμιο, το οποίο είναι παράγοντας προσέλκυσης νέου πληθυσμού στην πόλη, ενώ 

επηρεάζει θετικά τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία της πόλης. Σε αυτό φοιτούν 

9.000 άτομα ενώ παράλληλα απασχολεί επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της 

τάξεως των 1.000 ατόμων.

Πρόνοια

Τα Ιωάννινα εξυπηρετούνται όσον αφορά την υγεία από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο 

που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του δήμου Ιωαννίνων και λειτουργεί υπό τη 

διεύθυνση της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου και το Γενικό Περιφερειακό 

Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Πολιτισμός

Οι υποδομές πολιτισμού στην πόλη αποτελούνται από 6 μουσεία, 2 θέατρα, 1 

κινηματογράφο με 520 θέσεις συνολικά και 3 δημόσιες βιβλιοθήκες (ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

Αθλητισμός

Οι μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης είναι το Πανηπειρωτικό Αθλητικό 

Κέντρο Ιωαννίνων που βρίσκεται στο κέντρο του Λεκανοπεδίου και διαθέτει 

εγκαταστάσεις στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις και

ποδηλατοδρόμιο, το Ναυταθλητικό Κέντρο Λιμνοπούλας στην παραλίμνια περιοχή της 

πόλης το οποίο διαθέτει κλειστό κολυμβητήριο, γυμναστήριο και εγκαταστάσεις 

κωπηλασίας και τέλος το Εθνικό Στάδιο «Ζωσιμάδες» το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης και λειτουργεί ως γήπεδο ποδοσφαίρου (Ρυθμιστικό, 2008).

6 Ο αριθμός αντιστοιχεί σε τμήματα του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
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4.2.5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τέλος για τον άξονα της κοινωνίας της πληροφορίας, για τα Ιωάννινα λειτουργούν δυο 

επίσημες ιστοσελίδες, υπάρχουν 14 σημεία όπου παράγονται προϊόντα πληροφορικής, 

όπως εργοστάσια και βιοτεχνίες, 343 σημεία που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και 

482 σημεία που παράγουν περιεχόμενο για την κοινωνία της πληροφορίας, όπως web sites, 

δεδομένα κ.α. (ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

4.3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και οικονομικό 

κέντρο της Βορείου Ελλάδος. Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι το μητροπολιτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αποτελεί 

βασικό διοικητικό κέντρο της χώρας, διαθέτοντας ιδιαίτερα σημαντικές υποδομές (λιμένας 

Θεσσαλονίκης, αεροδρόμιο «Μακεδονία», μεγάλοι οδικοί άξονες, σιδηροδρομικό δίκτυο, 

δίκτυα επικοινωνιών και ενέργειας κλπ), βάση των οποίων κατατάσσεται ως τόπος 

προσέλκυσης κάθε είδους επενδύσεων και είναι ένας από τους κύριους εθνικούς πόλους 

ανάπτυξης. Όσον αφορά την εργασία αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη κλίμακα τόσο σε 

πληθυσμό όσο και σε συμβολή στο ΑΕΠ του νομού, ενώ χωρικά εντοπίζεται στον 

παράκτιο χώρο. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι τα στοιχεία των 

δεικτών αφορούν το Δήμο Θεσσαλονίκης και όχι την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.

Εικόνα 4.5: Δήμος Θεσσαλονίκης Εικόνα 4.6: Αεροφωτογραφία Θεσσαλονίκης

Πηγή: Google Earth, Ιδία επεξεργασία
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4.3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κοινωνία

Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης με βάση την απογραφή του 2001 ανέρχεται στους 

385.413 κατοίκους, από τους οποίους το 46,7 % είναι άνδρες και το 53,7% γυναίκες. 

Επίσης όπως ήδη αναφέρθηκε ο πληθυσμός διακρίνεται και σε τρεις κατηγορίες με βάση 

την υπηκοότητα των κατοίκων και έτσι προκύπτει ότι η πόλη έχει:

• Πληθυσ μό Ελλήνων υπηκόων : 357.355 άτομα (92.6%)

• Πληθυσμό υπηκόων από χώρες Ε.Ε.: 1394 άτομα (0.4%)

• Πληθυσμό υπηκόων εκτός Ε.Ε.: 26.657 άτομα (7%)

Συνολικά οι αλλοδαποί αντιστοιχούν στο 7,4% του συνολικού πληθυσμού.

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρείται η κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία, 

όπως και στο διάγραμμα στην συνέχεια. Οι ομάδες με το μεγαλύτερο πλήθος αντιστοιχούν 

στις παραγωγικές ηλικίες από 20 έως 54 έτη, ενώ το χαμηλότερο πλήθος συναντάται στις 

κατηγορίες 0 έως 4 και 55 έως 64.

Διάγραμμα 4.5: Κατανομή του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.(2001), ιδία επεξεργασία

Τα επίσημα στοιχεία για την εγκληματικότητα για το έτος 2001 αναφέρουν ότι ο 

συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων εγκλημάτων στο εσωτερικό της πόλης ανέρχεται 

στα 3739 περιστατικά.
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Οικονομία

Όσον αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της πόλης, ο οικονομικά 

ενεργός πληθυσμός αντιστοιχεί σε 160.496 άτομα, οι πλήρως απασχολούμενοι είναι 

103.980και οι μερικώς απασχολούμενοι 38.672. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η

κατανομή ανδρών και γυναικών σε απόλυτα νούμερα στις παραπάνω κατηγορίες.

Διάγραμμα 4.6: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός, πλήρως&μερικώς απασχολούμενοι Θεσσαλονίκης 
Πηγή: Urban Audit (2001), ιδία επεξεργασία

Όπως παρατηρείται από τις ράβδους ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός των ανδρών είναι 

μεγαλύτερος από των γυναικών και αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% του 

συνολικού, ενώ η ίδια αναλογία παρατηρείται και στους πλήρως απασχολούμενους. 

Αντίθετα στον πληθυσμό των μερικώς απασχολούμενων μεγαλύτερο πλήθος έχει η 

κατηγορία των γυναικών. Επίσης η ανεργία για το 2001 ανερχόταν στο 11,1%, με το 

ποσοστό αυτό να ισομοιράζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σε απόλυτα νούμερα οι 

άνεργοι φτάνουν τους 17.844.

Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το 2003 σε σύνολο 

319.221 ατόμων που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις το μέσο εισόδημα είναι 

14.769 ευρώ με το 50% να βρίσκεται και σε αυτήν την περίπτωση κάτω από τα 11.738 

ευρώ, ενώ η κατηγορία με το μεγαλύτερο πλήθος είναι από 5.869 έως 8.804 ευρώ και 

συγκεντρώνει το 12% των φορολογούμενων(ΚΕ.Π.Υ.Ο., 2003).

59



Βενετσάνου Μαριλένα Δείκτες Ποιότητας Ζωής

4.3.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματολογικές Συνθήκες

Το κλίμα της Θεσσαλονίκης είναι μεσογειακό και υγρό. Τον χειμώνα παρατηρούνται 

χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός. Οι βροχοπτώσεις σημειώνονται 

από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, ενώ χιονοπτώσεις σημειώνονται κυρίως στα γύρω 

ορεινά της πόλης (http://www.meteo-news.gr, πρόσβαση 27/12/11). Πληρέστερη εικόνα 

για το κλίμα δίνουν στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2004 που αφορούν των αριθμό 

ημερών βροχής ανά έτος, τις συνολικές ώρες ηλιοφάνειας ανά μέρα, η μέση θερμοκρασία 

για τον θερμότερο και των ψυχρότερο μήνα και η βροχόπτωση.

Τα στοιχεία αυτά είναι:

• Αριθμός ημερών βροχής/έτος: 117 μέρες/έτος

• Συνολικός αριθμός ωρών ηλιοφάνειας/ημέρα: 6,4 ώρες/ημέρα

• Μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα: 26,3°C

• Μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα: 4 ^

• Βροχόπτωση: 389 λίτρα/μ2 

Φυσικοί Πόροι

Η κατάσταση του περιβάλλοντος καθορίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τα 

προβλήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι εμφανή στους κατοίκους καθώς 

δημιουργείται η αίσθηση ενός απροστάτευτου περιβάλλοντος. Τόσο η ατμοσφαιρική 

ρύπανση όσο και η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση του Θερμαϊκού κόλπου συνθέτουν μια 

κατάσταση ιδιαιτέρως κρίσιμη, για την αντιμετώπιση της οποίας το 2008 η δημοτική αρχή 

της πόλης δημιούργησε ένα Δίκτυο Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, με στόχο 

την ενημέρωση των τοπικών αρχών για την εξέλιξη των επιπέδων ρύπανσης της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, υψηλές τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρατηρούνται στο κέντρο της 

πόλης, όπου λόγω υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων και έντονης κυκλοφοριακής
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κίνησης εμφανίζονται, ορισμένες ημέρες το χρόνο, υπερβάσεις των ορίων επιφυλακής για 

ορισμένους. Την χειμερινή περίοδο παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, ενώ την θερινή περίοδο οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διάχυση και 

διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι υψηλότερες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, εμφανίζονται το χειμερινό εξάμηνο (με εξαίρεση το όζον). 

Τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο) παρατηρείται σημαντική ύφεση των 

δραστηριοτήτων της πόλης.

Το άλλο καίριο πρόβλημα για το περιβάλλον της περιοχής είναι η μόλυνση του Θερμαϊκού 

Κόλπου, μιας κλειστής και αβαθής θάλασσας που δέχεται καθημερινά 180.000 κυβικά 

μέτρα αστικά λύματα, στα οποία προστίθενται και βιομηχανικά απόβλητα, λιπάσματα και 

φυτοφάρμακα. Με όλη αυτή την επιβάρυνση μονάχα υγιής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ο 

κόλπος αυτός (http://www.envdimosthes.gr, πρόσβαση 27/12/11).

Τέλος, σχετικά με τα απορρίμματα της πόλης, η παραγωγή στερεών αποβλήτων από 

οικιακή και βιομηχανική χρήση για το έτος 2001 ήταν 663.580kg από τα οποία 

ανακυκλώθηκαν τα 14.112kg. Επομένως η ανακύκλωση γίνεται μόλις για το 2% των 

απορριμάτων(ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

4.3.3 ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τον αστικό χώρο τα στοιχεία που εξετάζονται αφορούν το δομημένο περιβάλλον και 

τον δημόσιο χώρο ο οποίος διακρίνεται σε κοινόχρηστους χώρους - πράσινο, στις παιδικές 

χαρές και στις πλατείες.

Δομημένο Περιβάλλον

Για την κατοικία στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία αναφέρουν ότι αντιστοιχούν 32,7 

τ.μ./κάτοικο. Σε σύνολο 141.417 νοικοκυριών του δήμου μόνο το 4,2% των κατοίκων 

διαμένει σε μονοκατοικίες σε αντίθεση με το 95,8% που διαμένουν σε διαμερίσματα, 

επίσης από αυτά το 62% είναι ιδιόκτητα ενώ το 38%ενοικιαζόμενα.

Δημόσιος Χώρος - Πράσινο

Ο συνολικός αριθμός δημόσιων χώρων που καταγράφηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι 

335, από αυτούς οι 36 είναι πάρκα και 43 πλατείες. Όσον αφορά τους χώρους πρασίνου 

στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται από την περιορισμένη
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έκτασή τους η οποία οφείλεται στην αλόγιστη οικοδομική δραστηριότητα στο Δήμο. Η 

έκταση τους ανέρχεται σε 780 στρέμματα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ή σε 2τ.μ. κάτοικο. 

Ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου της πόλης, είναι ο χώρος του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου, ο δεύτερος σε έκταση είναι το πάρκο της Χ.Α.Ν.Θ. (Δημοτικό θέατρο) το 

οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών Β. Γεωργίου και Ν. Γερμανού και στην συνέχεια 

ακολουθεί το πάρκο της Ν. Ελβετίας (Γκανάτσας Π. et al, 2002)

4.3.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εκπαίδευση

Η συνολική καταγραφή των υποδομών εκπαίδευσης της πόλης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.3: Συγκεντρωτικός πίνακας υποδομών εκπαίδευσης Ιωαννίνων
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προ σχολική 
Ηλικία

Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια7
Δημοτικό Γυμνάσιο | Λύκειο ΤΕΙ ; ΑΕΙ

101
—

88
---------------------1-----------------
38 1 54

--------- 1------------
20 1 54

Πηγή: http://www.ekp.gr, πρόσβαση 17/12/11

Οι πανεπιστημιακές σχολές και τα ΤΕΙ, εντοπίζονται τόσο στο Δήμο Θεσσαλονίκης όσο 

και στους γύρω δήμους, παρολαυτά καταγράφονται διότι επηρεάζουν άμεσα την ζωή της 

πόλης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων ο πληθυσμός των φοιτητών το 2001 εκτιμάται ότι ανερχόταν στα 50.800 

άτομα( http://archive.minedu.gov.gr, , πρόσβαση 27/12/11).

Πρόνοια

Η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει σχετικά υψηλό βαθμό Νοσοκομειακής εξειδίκευσης, 

λειτουργώντας και ως κέντρο παροχής νοσοκομειακών υπηρεσιών για την ευρύτερη 

Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η έδρα της 

Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα εντός του 

αστικού ιστού της πόλης καταγράφηκαν δυο νομαρχιακά νοσοκομεία, τρία γενικού τύπου,

7 Ο αριθμός αντιστοιχεί σε τμήματα του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
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ένα περιφερειακό και πέντε εξειδικευμένα σε διάφορες παθήσεις 

(http ://www.yyka. gov. gr/,πρόσβαση 27/12/11)

Πολιτισμός

Η πόλη έχει πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα που αποτελείται από θεατρικές σκηνές, 

σινεμά, εικαστικά και μουσικά δρώμενα καθώς και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

όπως θεατρικό εργαστήρι για ενήλικες, εκθέσεις βιβλίων και άλλα. Επίσης υπάρχει 

επίσημη ιστοσελίδα με τίτλο «Η πόλη στον κόσμο», μέσω της οποία ο πολίτης μπορεί να 

ενημερωθεί για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης (http://www.ipolistonkosmo.gr/, 

πρόσβαση 27/12/11). Συνολικά καταγράφηκαν 103 σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα οι υποδομές που 

εντοπίστηκαν σε αριθμούς είναι: 15 αίθουσες τέχνης, 16 θέατρα (εκτός αυτών 

εντοπίστηκαν άλλοι 14 χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά περιόδους ως θεατρικές 

σκηνές), 29 μουσεία που φιλοξενούν την πλούσια ιστορία της πόλης, 26 πολιτιστικά 

ιδρύματα και φορείς όπως το Κρατικό Ωδείο, η Πινακοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών κ.α., 10 κινηματογράφοι χωρητικότητας 14.800 θέσεων και τέλος 17 δημόσιες 

βιβλιοθήκες (http://gis.thessaloniki.gr/, πρόσβαση 27/12/11 και ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).

Αθλητισμός

Όπως αναμενόταν από το μέγεθος της πόλης καταγράφηκε και μεγάλος αριθμός αθλητικών 

εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν σχεδόν όλα τα αθλήματα, όπως τένις, ποδόσφαιρο, 

κολύμβηση, μπάσκετ κ.α. Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν 4 αθλητικά κέντρα, 4 σημεία 

με κλειστές και ανοιχτές εγκαταστάσεις για τένις, ένα δημοτικό κολυμβητήριο, 5 γήπεδα 

ποδοσφαίρου και 2 μπάσκετ(http://gis.thessaloniki.gr/, πρόσβαση 27/12/11).

4.3.5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τέλος για τον άξονα της κοινωνιας της πληροφορίας, οι δείκτες που προσμετρήθηκαν είναι 

η ύπαρξη επίσημων ιστοσελίδων, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 2, τα σημεία 

στα οποία παράγονται προϊόντα πληροφορικής, όπως εργοστάσια και βιοτεχνίες και 

ανέρχονται στα 180, 3354 σημεία που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και τέλος 4061 

σημεία που παράγουν περιεχόμενο για την κοινωνία της πληροφορίας, όπως web sites, 

δεδομένα κ.α. (ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2001).
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5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΚΤΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΟΛΕΙΣ

Πίνακας 5.1: Συγκριτική παρουσίαση των μετρήσεων των δεικτών ποιότητας ζωής

Άξονες Ποιότητας Ζωής Δείκτες
Καλαμάτα Ιωάννινα Θεσσαλονίκη

Έτος
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κοινωνικο
οικονομική
Ανάπτυξη

Κοινωνία

Συνολικός πληθυσμός
Ποσοστό πληθυσμού 
Ελλήνων
Ποσοστό πληθυσμού 
αλλοδαπών 
Εγκληματικότητα / 
κάτοικο

61373 75550 385413 2001

94.7% 94.4% 92.6% 2001

5.3% 5.6 7% 2001

0,007 0,002 0,009 2001

Οικονομία

Οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός8 
Ποσοστό ανεργίας 
Μέσο εισόδημα

40% 42% 41,5% 2001

12.4% 13.1% 11.1% 2001
13200 15862 14769 2003

Περιβάλλον

Κλίμα

Αριθμός ημερών 
βροχής/έτος
Συνολικός αριθμός ωρών 
η λιο φ άνειας /η μέρα 
Μέση θερμοκρασία 
θερμότερου μήνα 
Μέση θερμοκρασία 
ψυχρότερου μήνα
Βροχόπτωση

161 165 117 2004

7.6 6.3 6.4 2004

26°C 23 °C 26.3 °C 2004

8°C 3°C 4°C 2004

739λίτρα/μ2 1229λίτρα/μ2 389λίτρα/μ2 2004

Φυσικοί
Πόροι

Σημαντικά προβλήματα 
ρύπανσης
Απορρίμματα (ετήσια 
παραγωγή)
Ποσ. ανακύκλωσης

0 2 2 2011

89537kg 34049kg 663580kg 2004

2.5% 10% 2% 2004

Αστικός
Χώρος

Δομημένο
Περιβάλλον

Κατοικία τ.μ./κάτοικο 

Ποσ. Μονοκατοικιών 

Ποσ. Διαμερισμάτων 
Ποσ. Ιδιόκτητης 
κατοικίας
Ποσ. Ενοικιαζόμενης 
κατοικίας

33.2 32.6 32.7 2004

55.3% 35% 4.2% 2004

44.7% 65% 95.8% 2004

68% 62.8% 62% 2004

32% 37.2% 38% 2004

Δημόσιος
Χώρος

Έκταση δημόσιου χώρου
Δημόσιος χώρος: 
τ.μ./κάτοικο 
Έκταση πρασίνου 

Πράσινο: τ.μ./κάτοικο

774 στρ. 250 στρ. 140 στρ. 2011

12.6 3.3 0.36 2011

162 στρ. 336 στρ. 780 στρ. 2011

2.6 4.4 2 2011

8 Ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της πόλης
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Πίνακας 5.1: Συγκριτική παρουσίαση των μετρήσεων των δεικτών ποιότητας ζωής (συνέχεια)

Άξονες Ποιότητας Ζωής Δείκτες
Καλαμάτα Ιωάννινα Θεσσαλονίκη

ΕτοςΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Υποδομές

Εκπαίδευση Μονάδες εκπαίδευσης 

Μονάδες πρόνοιας 
Σημεία με πολιτιστικές 
δραστηριότητες 
Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 
επιπέδου πόλης

87 125 376 2011

1 2 9 2011

14 12 103 2004

45 3 16 2011

Πρόνοια

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Κοινωνία Της 
Πληροφορίας

Επίσημες ιστοσελίδες 
της πόλης 
Σημεία κατασκευής 
προϊόντων 
πληροφορικής 
Σημεία παροχής 
υπηρεσιών 
πληροφορικής 
Σημεία παραγωγής 
περιεχομένου για την 
κοινωνία της 
πληροφορίας

2 2 2  2004

8 14 180 2004

209 343 3354 2004

234 482 4061 2004

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στον παραπάνω πίνακα 5.1 συγκεντρώθηκαν οι μετρήσεις από τους 32 δείκτες που 

διαμορφώνουν την συνολική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε πόλη, 

παρουσιάζονται ταξινομημένοι στους 5 επιλεχθέντες βασικούς άξονες, της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, του αστικού χώρου, των υποδομών 

και της κοινωνίας της πληροφορίας, ενώ στην τελευταία στήλη αναφέρεται το έτος 

συλλογής των δεδομένων. Από το σύνολο των 32 δεικτών που παρουσιάστηκαν συγκριτικά 

στον πίνακα επιλέχτηκαν οι 22 που θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζονται από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της πόλης, όπως είναι το μέγεθος και ο πληθυσμός με σκοπό να γίνει μια 

κατάταξη των πόλεων βαθμολογώντας με Ο  την μέτρηση που συμβάλλει θετικά στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, με Ο  την ουδέτερη μέτρηση και με Ο  την μέτρηση που 

έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με την μέθοδο αυτή προκύπτει 

ένα αριθμητικό αποτέλεσμα που κατατάσσει τις τρεις πόλεις βάση των επιδόσεων τους 

στους 23 δείκτες (βλ. πίνακα 5.2). Ο στόχος είναι να προκύψει ένα συγκρίσιμο δεδομένο 

ανάλογο με αυτό που θα εξαχθεί και από το επόμενο στάδιο, της επεξεργασίας των 

ερωτηματολογίων, ώστε να αντιπαρατεθεί η αντίληψη των κατοίκων για την ποιότητα
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ζωής στην πόλη τους, με βάση μετρήσεις που προκύπτουν από δεδομένα της υφιστάμενης 

κατάστασης κάθε πόλης.

Πίνακας 5.2: Συμβολή των δεικτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

Καλαμάτα Ιωάννινα Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚ Η  ΘΕΣΗ

Κοινωνικο
οικονομική
Ανάπτυξη

Κοινων ία Πληθυσμός αλλοδαπών 
Εγκληματικότητα

Ο Ο Θ
Θ Ο Θ
Θ Θ Ο
Θ Ο

Οικονομία
Ανεργία 

Μέσο εισόδημα

Περιβάλλον

Κλιματολογικές
Συνθήκες Ήπιο κλίμα9

Σημαντικά προβλήματα 
ρύπανσης

Ανακύκλωση

Ο Θ Θ

Ο Θ Θ
Θ Ο Θ

Φυσικοί
Πόροι

Αστικός
Χώρος

Δομημένο
Περιβάλλον

Κατοικία τ.μ./κάτοικο 
Μονοκατοικίες 
Διαμερίσματα 
Ιδιόκτητη κατοικία 
Ενοικιαζόμενη κατοικία

Πράσινο: τ.μ./κάτοικο 
Δημόσιος χώρος: 
τ. μ./κάτοικο

Ο Θ
Ο Θ Θ
Ο Θ Θ
Ο Θ Θ
Ο Θ Θ
Θ Ο Θ
Ο Θ Θ

Δημόσιος
Χώρος

Υποδομές

Εκπαίδευση Μονάδες εκπαίδευσης

Μονάδες πρόνοιας 
Σημεία με πολιτιστικές 
δραστηριότητες

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Θ Θ Ο
Θ Θ Ο
Θ Θ Ο
Θ Θ Ο

Πρόνοια

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Κοινωνία της Πληροφορίας

Επίσημες ιστοσελίδες της 
πόλης
Σημεία κατασκευής 
προϊόντων πληροφορικής 
Σημεία παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής 
Σημεία παραγωγής 
περιεχομένου για την ΚτΠ

Θ Θ Ο
Θ Θ Ο
Θ Θ Ο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4\_ 45_ 46
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

9 Οι 5 δείκτες που προσμετρήθηκαν για τις κλιματολογικές συνθήκες, ο αριθμός ημερών 
βροχής/έτος, ωρών ηλιοφάνειας/ημέρα, η μέση θερμοκρασία θερμότερου και ψυχρότερου μήνα και 
η βροχόπτωση, στον πίνακα 5.2 συμπτύχτηκαν υπό τον τίτλο «ήπιο κλίμα»
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Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από την συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

αφορά την συνολική επίδοση των πόλεων της Καλαμάτας, των Ιωαννίνων και της 

Θεσσαλονίκης στον τομέα της ποιότητας ζωής, όπως αυτή προέκυψε με την μέθοδο της 

βαθμολόγησης των δεικτών για την συνεισφορά τους στην ποιότητα ζωής που αναλύθηκε 

παραπάνω. Το αποτέλεσμα ήταν η Καλαμάτα να συγκεντρώσει 41 βαθμούς, οι οποίοι την 

κατατάσσουν ως την πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής, μεταξύ των τριών μελετών 

περίπτωσης και σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης. 

Ακολουθούν τα Ιωάννινα με 45 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη με 46 τελευταία ως η πόλη 

που έχει να προσφέρει τα λιγότερα στην συνολική ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της. 

Αυτό ήταν το συνολικό αποτέλεσμα που έδωσε το άθροισμα των δεικτών, ωστόσο είναι 

εξίσου σημαντικό να μελετηθούν και ξεχωριστά οι δείκτες που συνέβαλαν θετικά ή 

αρνητικά στην διαμόρφωση της ποιότητας ζωής για κάθε πόλη.

Η παρατήρηση του πίνακα για την πόλη της Καλαμάτας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

αρχικά συγκέντρωσε τις περισσότερες πρώτες και τις λιγότερες τρίτες θέσεις, γεγονός που 

δείχνει μια ισορροπία σε όλους τους άξονες της ποιότητας ζωής. Συγκεκριμένα ιδιαιτέρως 

θετικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης συνέβαλαν οι δείκτες του αστικού 

χώρου. Όπως φαίνεται στον πίνακα σε θέματα κατοικίας, στην Καλαμάτα παρατηρήθηκαν 

μεγαλύτερα ποσοστά ιδιόκτητων κατοικιών και μονοκατοικιών εν αντιθέσει με τις άλλες 

πόλεις, δείκτες που δείχνουν όχι μόνο καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και αυξημένο βιοτικό 

επίπεδο. Επίσης θετικά συνέβαλε και η μη καταγραφή σημαντικών προβλημάτων 

ρύπανσης και μόλυνσης. Αντίθετα τομείς στους οποίους υστερεί είναι η οικονομία, όπου 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για το 2003 οι κάτοικοι της πόλης δηλώνουν το 

μικρότερο μέσο εισόδημα ανά κάτοικο μεταξύ των υπό μελέτη περιπτώσεων και ο άξονας 

της κοινωνίας της πληροφορίας, όπου καταγράφηκαν τα λιγότερα σημεία παροχής και 

παραγωγής υπηρεσιών και προϊόντων που σχετίζονται με την πληροφορική.

Στην συνέχεια τα Ιωάννινα που συγκέντρωσαν 46 βαθμούς κατείχαν τις περισσότερες 

δεύτερες θέσεις γεγονός που πιστοποιεί μια ουδέτερη κατάσταση χωρίς πολύ σημαντικά 

προβλήματα, αλλά και χωρίς ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες για την πόλη. Η αρνητική 

βαθμολογία της πόλης αρχικά προήλθε τον κλάδο της οικονομίας όπου παρατηρήθηκε το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, 13.1%, τις κλιματολογικές συνθήκες που ερμηνεύονται από 

την γεωγραφική θέση της πόλης και ίσως είναι από τις δυσμενέστερες στον Ελλαδικό χώρο
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γενικότερα, ενώ σημαντική υστέρηση παρουσίασαν και οι υποδομές, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τον πολιτισμό η αναλογία των υποδομών με το μέγεθος του πληθυσμού ήταν πολύ 

μικρή, γεγονός που επισημάνθηκε και στο επόμενο στάδιο από τους κατοίκους της πόλης. 

Αντιθέτως θετικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής υπολογίστηκαν τα χαμηλά 

κρούσματα εγκληματικότητας, το μεγαλύτερο μέσο εισόδημα των κατοίκων, τα εξαιρετικά 

υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης σε σχέση με τις άλλες πόλεις, 10% της συνολικής παραγωγής 

απορριμμάτων ανακυκλώνεται έναντι 2,5% στην Καλαμάτα και 2% στη Θεσσαλονίκη, 

καθώς και η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο που είναι διπλάσια από τις άλλες πόλεις.

Τέλος στη Θεσσαλονίκη αρνητικά συνέβαλαν στην διαμόρφωση της ποιότητας ζωής 

δείκτες που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και τον αστικό χώρο. Ειδικότερα τα 

στοιχεία έδειξαν ότι στην πόλη συνολικά βρέθηκαν τα περισσότερα καταγεγραμμένα 

περιστατικά εγκληματικών ενεργειών κατά τη διάρκεια ενός έτους. Στον τομέα του 

περιβάλλοντος, αγκάθια για την πόλη είναι τα σημαντικά προβλήματα ρύπανσης του αέρα 

και μόλυνσης του Θερμαϊκού κόλπου, καθώς και τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης. 

Παράλληλα στον άξονα του αστικού χώρου η αρνητική βαθμολογία προήλθε τόσο από το 

δομημένο περιβάλλον, όπου τα ποσοστά μονοκατοικιών και ιδιόκτητης κατοικίας, τα οποία 

δηλώνουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και στην προκειμένη περίπτωση 

παρουσιάστηκαν εξαιρετικά χαμηλά. Επίσης το θέμα της επάρκειας αναλογικά με τον 

πληθυσμό, τόσο για τους χώρους πράσινου όσο και για τους δημόσιους χώρους συνέβαλε 

εξίσου αρνητικά. Αντίθετα στα βασικά πλεονεκτήματα της πόλης συγκαταλέγεται ο άξονας 

των υποδομών, ο οποίος φαίνεται να είναι ο πιο ενισχυμένος γεγονός που εξηγείται τόσο 

από το μέγεθος της πόλης αλλά και από τον ρόλο της ως κεντρικός πόλος ανάπτυξης για 

την χώρα.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

6 1  ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ

6.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

Το δείγμα που εξετάστηκε στην πόλη της Καλαμάτας ήταν 80 άτομα, από τα οποία 35 

(44%) είναι άνδρες και 45 (56%) γυναίκες. Για καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων οι 

ηλικίες των ατόμων χωρίστηκαν σε 4 κλάσεις. Η πρώτη αφορά την ηλικιακή ομάδα από 18 

έως 24 έτη η οποία συγκέντρωσε το 26% (21 άτομα) του πληθυσμού, η δεύτερη αφορά τις 

ηλικίες από 25 έως 34, όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο ποσοστό καταγραφών 

48% (38 ατόμων), η τρίτη κατηγορία αφορά την ηλικιακή ομάδα από 35 έως 50 έτη με 

20% (16 άτομα), ενώ η τελευταία κατηγορία αποτελείται από άτομα πάνω από 50 ετών και 

συγκεντρώνει μόλις το 6% του δείγματος (5 άτομα). Ο μέσος όρος ηλικίας των 

ερωτηθέντων αντιστοιχεί σε 31 έτη.

Διάγραμμα 6.1 & 6.2: Φύλο και Ηλικία ερωτηθέντων

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Το δεύτερο χαρακτηριστικό ως προς το οποίο εξετάστηκε το πληθυσμιακό δείγμα είναι η 

οικογενειακή κατάσταση (διάγραμμα 6.3). Οι επιλογές που τέθηκαν ήταν: άγαμος/η, 

έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α. Οι απαντήσεις όμως που συλλέχθηκαν αφορούν μόνο 

τις δυο πρώτες κατηγορίες, με το δείγμα να αποτελείται κατά 26% από έγγαμους (21 

άτομα) και κατά 74% (59 άτομα) από άγαμους.
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Διάγραμμα 6.3 & 6.4: Οικογενειακή Κατάσταση και Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Το επόμενο στοιχείο του δείγματος που μελετήθηκε είναι το επίπεδο εκπαίδευσης 

(διάγραμμα 6.4). Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτέλεσαν άτομα με ανώτατη ή 

ανώτερη εκπαίδευση σε ποσοστό 59% (47 άτομα), ακολούθησε η κατηγορία με την μέση 

εκπαίδευση με ποσοστό 26% (21 άτομα), τρίτη ήταν η κατηγορία με άτομα μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης με 11% (9 άτομα) και τέλος μόνο το 4% (3 άτομα) ήταν απόφοιτοι 

στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Επίσης μελετήθηκε η επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων, από τους οποίους το 

μεγαλύτερο μέρος 65% (52 άτομα) είναι εργαζόμενοι, η δεύτερη σε πληθυσμό κατηγορία 

είναι οι φοιτητές/μαθητές με 18% (22 άτομα), ενώ ακολουθούν οι άνεργοι με 6%(5 άτομα) 

και η κατηγορία των συνταξιούχων με ποσοστό 1% (1 άτομο).

■ Εργαζόμενος 

■ Α νεργος

■ Φοιτητής Μαθητής 

Συνταξιούχος

Διάγραμμα 6.5: Επαγγελματική κατάσταση ερωτηθέντων 
Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Ακόμη εξετάσθηκαν στοιχεία που αφορούν την τον τόπο κατοικίας, όπως το αν οι 

ερωτηθέντες είναι μόνιμοι ή μη κάτοικοι, καθώς και το θέμα της ιδιοκτησίας. Τα
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αποτελέσματα έδειξαν ότι το 89% (71 άτομα) των ατόμων που απάντησαν σε 

ερωτηματολόγιο είναι μόνιμοι κάτοικοι Καλαμάτας, ενώ μόλις το 11% (9 άτομα) δεν 

διαμένουν μόνιμα στην πόλη. Αντίστοιχα το 63% (50 άτομα) του δείγματος διαμένουν σε

■Μόνιμη κατοικία Μη μόνιμη κατοικία ■ Ενοικιαστής ■ Ιδιοκτήτης

ιδιόκτητη κατοικία και 37% (30 άτομα) είναι ενοικιαστές.

Διάγραμμα 6.6 & 6.7: Μόνιμη κατοικία και Ιδιοκτησία κατοικίας ερωτηθέντων 
Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Τέλος συμπεριλήφθηκαν και στοιχεία αναφορικά μη την κοινωνία της πληροφορίας και 

τον βαθμό ένταξης των κατοίκων της πόλης σε αυτήν. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα το 

96% των ερωτηθέντων είναι χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου, σε 

απόλυτα νούμερα αντιστοιχεί σε 77 άτομα έναντι 3 που απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν 

τίποτα από τα δυο.

6.1.2 ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στη επόμενη ενότητα τίθεται η ερώτηση, «πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ζωή στην 

πόλη;», στόχος της οποίας ήταν να δοθεί από τους ερωτηθέντες μια απάντηση που θα 

αντικατοπτρίζει την γενική αντίληψη των κατοίκων, πριν η ποιότητα ζωής αναλυθεί στις

τιάρα π ο λ ύ  π ο λ ύ  δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  μ έ τ ρ ια  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  π ο λ ύ  π ά ρ α  π ο λ ύ
δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι

επιμέρους συνιστώσες της.
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Διάγραμμα 6.8: Αρχικός δείκτης ποιότητας ζωής 
Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Ο μέσος όρος του δείκτη αυτού έδειξε ότι οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι από την 

γενικότερη ζωή στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα το 75% 

(62 άτομα) έδωσαν θετικές απαντήσεις (πράσινο), το 19% (15 άτομα) θεωρούν την ζωή 

τους μέτρια (κίτρινο), 8% (6 άτομα) είναι μάλλον δυσαρεστημένοι (κόκκινο), ενώ κανείς 

από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε την επιλογή «πάρα πολύ δυσαρεστημένοι».

6.1.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΝ -  ΥΠΟΑ ΟΜΕΣ

Η επόμενη ενότητα περιέχει ερωτήσεις για το περιβάλλον και τις υποδομές, δηλαδή πόσο 

σοβαρά θεωρούνται για το περιβάλλον τα προβλήματα που αναφέρονται και πόσο επαρκείς 

είναι οι υποδομές στους παρακάτω τομείς.

Για την επεξεργασία των απαντήσεων αυτών χρησιμοποιήθηκαν ράβδοι με διαβάθμιση 

χρώματος, όπως φαίνεται στο υπόμνημα.

Διάγραμμα 6.9: Κλίμακα απαντήσεων για θέματα περιβάλλοντος και υποδομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ρύπανση Η  3,8
καθαριότητα Η  4

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
στάθμευση 
πρόνοια 
εκπαίδευση 
πολιτισμός 
αθλητισμός

|  πάρα πολύ 
δυσαρεστη μένοι

πολύ
δυσαρεστη μένοι δυσαρεστη μένοι

4,2
3,9
4,1

ουδέτερο ικανοποιη μένοι ικανοποιη μένοι
πάρα πολύ 

ικανοποιη μένοι
πολύ

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Από το διάγραμμα παρατηρείται ότι στα περιβαλλοντικά θέματα συγκεντρώνεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό δυσαρεστημένων σε σχέση με ζητήματα ρύπανσης αλλά και 

καθαριότητας, ιδιαίτερα αν συγκρίνει κανείς τις πολύ αρνητικές απαντήσεις αγνοώντας το 

μέσο όρο.

Στις υποδομές δεν κρίθηκε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στους τομείς της 

εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού, διότι οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά
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μέσο όρο ήταν ουδέτερες. Παρολαυτά οι κάτοικοι δείχνουν να διαπιστώνουν ελλείψεις στις 

υποδομές πρόνοιας, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να δηλώνουν δυσαρεστημένοι, ενώ 

τέλος η στάθμευση μάλλον δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την Καλαμάτα καθώς οι 

ερωτηθέντες φαίνονται ικανοποιημένοι από τον μέσο όρο που αντιστοιχεί σε 4,4.

6.1.4 ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επόμενη ενότητα αφορά τον αστικό χώρο, ο οποίος μελετάται ως προς τον δημόσιο χώρο 

που διαθέτει η πόλη, το πράσινο και την εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος. Ο δημόσιος 

χώρος και οι χώροι πρασίνου εξετάζονται υπό το πρίσμα της επάρκειας, της 

προσβασιμότητας, της ασφάλειας αλλά και της ποιότητας και οργάνωσης κάθε χώρου.

Διάγραμμα 6.10: Κλίμακα απαντήσεων για τον δημόσιο χώρο

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
επάρκεια 

προσβασιμότητα 

ασφάλεια

ποιότητα-οργάνωση 

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Οι κάτοικοι της πόλης φαίνονται ικανοποιημένοι για την επάρκεια και την 

προσβασιμότητα των δημοσίων χώρων (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές) και ο μέσος όρος 

των απαντήσεων βρίσκεται στην θετική πλευρά της κλίμακας, ενώ αντιθέτως τείνουν να 

υπερισχύσουν οι αρνητικές εντυπώσεις για θέματα ασφάλειας και οργάνωσης.

Οι απαντήσεις σχετικά με τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Καλαμάτας ήταν 

ουδέτερες για όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα (διάγραμμα 6.11).

4,5

4,5

|  πάρα πολύ ^  πολύ 
δυσαρεστημένοι δυσαρεστημένοι

δυσαρεστημένοι

3,8

3,6

ουδέτερο
|  πολύ 

ικανοποιημένοι
|  πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι
ικανοποιημένοι

Διάγραμμα 6.11: Κλίμακα απαντήσεων για θέματα πρασίνου
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

επάρκεια ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4,2
προσβασιμότητα 
ασφάλεια
ποιότητα- οργάνωση 3,8

Λ7-/ν/-\ίν ΤΤ-.",') ΤΤ~-~·')
δυσαρεστημένοι ουδέτερο|  πάραπολύ 

δυσαρεστημένοι
|  πολύ 

δυσαρεστημένοι ικανοποιημένοι πολύ
ικανοποιημένοι

πάρα πολύ 
ικανοποιημένοι
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Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Το τελευταίο στοιχείο του αστικού χώρου που τέθηκε σαν ερώτηση, ήταν η εικόνα που έχει 

το δομημένο περιβάλλον, δηλαδή τα κτίρια, η αρχιτεκτονική και ότι άλλο διαμορφώνει την 

εικόνα αυτή. Οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες, 34% (27 άτομα) θεωρούν την εικόνα της 

πόλης ουδέτερη, ενώ επίσης 34% είναι ικανοποιημένοι από αυτήν. Δεδομένο είναι όμως 

ότι μόλις 14% έδωσαν αρνητική απάντηση, άρα οι κάτοικοι είναι μάλλον ικανοποιημένοι 

από την εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος.

Διάγραμμα 6.12: Η εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος

34°ο 34°ο

4° ο
10%

14%

S%

πάρα πολύ δυσαρεστημένοι ουδέτερο 
δυσαρεστημένοι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

ικανοποιημένοι πολύ παραπολυ
ικανοποιημένοι ικανοποιημένοι

6.1.5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η επόμενη ενότητα στοιχείων αφορά τις μεταφορές και ως στόχο έχει να καλύψει τα κενά 

της έλλειψης στοιχείων στον τομέα αυτό του προηγούμενου κεφαλαίου, καθώς στοιχεία για 

το μέσα μεταφοράς και τον χρόνο μετακίνησης των κατοίκων δεν ήταν δυνατόν να 

συλλεχθούν με άλλο τρόπο πλην των ερωτηματολογίων. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση 

αυτή εξετάζεται το μέσο καθημερινής μετακίνησης που χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες 

κατά μέσο όρο, καθώς και ο μέσος χρόνος καθημερινής μετακίνησης τους, τόσο για λόγους 

εργασίας, όσο και για άλλες ανάγκες.

Το αποτέλεσμα της πρώτης ερώτησης (διάγραμμα 6.12) έδειξαν ότι το 33% των κατοίκων 

που συμμετείχαν στη έρευνα μετακινούνται με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, το 28% 

μετακινείται με τα πόδια, το 17% έχει ήδη βάλει στην καθημερινότητά του το ποδήλατο, το 

12% κινείται με μοτοσυκλέτα, ενώ τέλος μονοψήφιο ποσοστό σημείωσαν τα λεωφορεία 

8% και τα ταξί 2%.
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Διάγραμμα 6.13: Μέσο καθημερινής μετακίνησης

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Αναφορικά με τον χρόνο καθημερινής μετακίνησης για λόγους εργασίας οι ερωτηθέντες 

απάντησαν σε ποσοστό 52% ότι χρειάζονται περίπου 5 έως 15 λεπτά, σε ποσοστό 20% από 

15 έως 30 λεπτά, ενώ το 15% χρειάζεται λιγότερο από 5 λεπτά για να πάει στη δουλειά 

του. Τέλος μονοψήφια ήταν τα ποσοστά αυτών χρειάζονται πάνω από μισή ώρα για τις 

καθημερινές τους μετακινήσεις. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα αυτά οι κάτοικοι της 

Καλαμάτας χρειάζονται καθημερινά κατά μέσο όρο 22 λεπτά μετακίνησης για λόγους 

εργασίας.

Διάγραμμα 6.14: Μέσος καθημερινής μετακίνησης για εργασία και άλλες ανάγκες

■ 0-5 ■ 5 -15 ■ 15 -30 · 30-60  ·><50

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Ανάλογα ήταν και τα ποσοστά για μετακίνηση για άλλες ανάγκες εκτός εργασίας, όπου το 

μεγαλύτερο πλήθος καταγραφών ήταν μεταξύ 5 και 15 λεπτών. Στην περίπτωση αυτή ο 

μέσος χρόνος μετακίνησης είναι ελάχιστα αυξημένος. Τα δεδομένα έδειξαν ότι κατά μέσο 

όρο, εκτός εργασίας χρειάζονται περίπου 26 λεπτά μετακίνησης.
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6.1.6 ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ

Στην ενότητα αυτή τέθηκαν 13 προβλήματα, από τα οποία ζητήθηκε να επιλεγούν τα 5 

σημαντικότερα και να ιεραρχηθούν. Το πρώτο δεδομένο που είναι διαθέσιμο προς εξέταση 

είναι το σύνολο των αναφορών, δηλαδή πόσες φορές επιλέχθηκε κάθε πρόβλημα 

ανεξαρτήτως της κατάταξης του:

Σύνολο 1 = (Σ καταγραφών στην τιμή 1)+...+( Σ καταγραφών στην τιμή 5)

Το δεύτερο είναι το άθροισμα που προκύπτει από το γινόμενο του συνόλου των 

καταγραφών πολλαπλασιαζόμενο με τον βαθμό προτεραιότητας (βαρύτητα) κάθε 

καταγραφής:

Σύνολο 2: ( Σ καταγραφών στην τιμή 1 x !)+ ...+ ( Σ καταγραφών στην τιμή 5 x 5)

Πίνακας 6.1: Ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων της Καλαμάτας με βάση τις διαφορετικές 
μεθόδους

Σι ς 2

Ανεργία Ανεργία

Κύκλο φοριακό Καθαριότητα

Καθαριότητα Κυκλοφορία κό

Ασφάλεια Μετανάστευση

Έλλειψη κοινωνικών υποδομών Έλλειψη κοινωνικών υποδομών

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Τα δεδομένα παρουσιάζονται διαφοροποιημένα στις δυο στήλες του πίνακα. Η ανεργία 

αποτελεί) να είναι το σημαντικότερο πρόβλημα τόσο στο σύνολο των καταγραφών, όσο 

και στο γινόμενο αυτών με τους βαθμούς σημαντικότητας. Η διαφορά που παρατηρείται 

αφορά την τέταρτη θέση της κατάταξης, όπου με βάση το Σι είναι η ασφάλεια στην θέση 

αυτή, εν αντιθέσει με το Σ2 όπου την αντικαθιστά η μετανάστευση. Αυτό σημαίνει ότι η 

ασφάλεια αναφέρθηκε περισσότερες φορές, 37 καταγραφές έναντι 34 της μετανάστευσης, 

αλλά συγκέντρωσε χαμηλότερη βαθμολογία, 105 έναντι 119 της μετανάστευσης. Μετά από 

την διερεύνηση και των δυο μεθόδων, επιλέγεται να ληφθεί υπόψη η κατάταξη που δίνει το 

άθροισμα Σ2, το οποίο συνδυάζει αριθμό καταγραφών και βαθμό σημαντικότητας, γεγονός 

το οποίο κρίνεται στατιστικά ορθότερο. Επομένως τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα
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για την πόλη της Καλαμάτας, σύμφωνα πάντα με την γνώμη των κατοίκων που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα είναι:

1. Ανεργία

2. Καθαριότητα

3. Κυκλοφοριακό

4. Μετανάστευση

5. Έλλειψη κοινωνικών Υποδομών

Αναλυτικότερα στο διάγραμμα 6.14 φαίνεται η συνολική κατάταξη των 13 προβλημάτων 

όπως αυτή διαμορφώνεται από τις απαντήσεις. Εκτός από τα πέντε βασικότερα που 

προαναφέρθηκαν, μικρή σημασία δόθηκε στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην έλλειψη 

πρασίνου και στο κυκλοφοριακό. Ενώ ταυτόχρονα μέτρια βαθμολογήθηκαν οι υποδομές 

πολιτισμού, η ηχορύπανση, οι δημόσιοι χώροι καθώς και οι υποδομές αθλητισμού.

Διάγραμμα 6.15: Κλίμακα κατάταξης των σημαντικότερων προβλημάτων

Α ν ε ρ γ ία  

Κ α θ α ρ ιό τ η τ α  

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ό  

Μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η  

Έ λ λ ε ιψ η  κ ο ιν ω ν ικ ώ ν  υ π ο δ ο μ ώ ν  

Α σ φ ά λ ε ια  

Κ ό σ τ ο ς  ζ ω ή ς  

Έ λ λ ε ιψ η  υ π ο δ ο μ ώ ν  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  

Η χ ο ρ ύ π α ν σ η  

Έ λ λ ε ιψ η  π ρ α σ ίν ο υ  

Α τ μ ο σ φ α ιρ ικ ή  ρ ύ π α ν σ η  

Έ λ λ ε ιψ η  δ η μ ό σ ιω ν  χ ώ ρ ω ν  

Έ λ λ ε ιψ η  υ π ο δ ο μ ώ ν  α θ λ η τ ισ μ ο ύ

220

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας
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6.1.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Τέλος αφού πλέον αναλύθηκαν οι συνισταμένες της ποιότητας ζωής ξανατέθηκε το 

ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ποιότητα ζωής στην πόλη;», το οποίο τελικά 

έδωσε παρόμοια αποτελέσματα με το αρχικό. Από το σύνολο του δείγματος 49 έδωσαν 

θετικές απαντήσεις, 15 έδωσαν ουδέτερες, μόλις 6 αρνητικές, ενώ εξακολουθεί ακόμα 

κανείς να μην είναι «πάρα πολύ δυσαρεστημένος» από την ζωή στην πόλη. Συγκεντρωτικά 

το 74% έδωσε θετική απάντηση, παρόμοιο ποσοστό με αυτό που σημειώθηκε στην πρώτη 

ερώτηση του ερωτηματολόγιου στην ενότητα 6.1.2 (75%).

Διάγραμμα 6.16: Τελικός δείκτης ποιότητας ζωής

ΔΕΙΚ ΤΗ Σ ΠΟ ΙΟ ΤΗ Τ ΑΣ ΖΩ ΗΣ
40%

π ά ρ α  π ο λ ύ  π ο λ ύ  δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  μ έ τ ρ ια  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  π ο λ ύ  π ά ρ α  π ο λ ύ
δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ιδ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ ε ν ο ιικ α ν ο ιπ ο ιη μ ε ν ο ι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

Η προτελευταία ερώτηση αφορούσε την εξέλιξη της ποιότητας ζωής στο διάστημα των 2 

τελευταίων ετών, με τον χαρακτηρισμό ως «καλύτερη», «στάσιμη» ή «χειρότερη». Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων την θεωρεί στάσιμη, 

48% (38 άτομα), ακολουθούν αυτοί που την θεωρούν καλύτερη, 34% (27 άτομα), ενώ 19% 

(15 άτομα) πιστεύουν ότι έχει χειροτερέψει.

Διάγραμμα 6.17: Εξέλιξη ποιότητας ζωής

48° ο

19%

Χ ε ι ρ ό τ ε ρ η  Σ τ ά σ ι μ η

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας

34° ο

Κ α λ ύ τ ε ρ η
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Η τελευταία ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου και έδινε τη δυνατότητα στους ερωτηθέντες να 

εκφράσουν την γενικότερη άποψη τους για το θέμα της ποιότητας ζωής στην πόλη τους. 

Τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής ήταν πολύ ενδιαφέροντα διότι εστίαζαν κυρίως στα 

βασικότερα προβλήματα της πόλης, δίνοντας μια καλύτερη εξήγηση στην κατάταξη που 

είχε προκύψει.

Όσον αφορά το θέμα της καθαριότητας που τέθηκε πολύ έντονα, μέσω της ερώτησης αυτής 

αποσαφηνίστηκε το γεγονός ότι οι αναφορές που έγιναν δεν αφορούν την καθαριότητα σε 

επίπεδο καθημερινότητας (κάδοι απορριμμάτων, καλαθάκια δημοσίων χώρων κ.α.), αλλά 

στην διαχείριση τον απορριμάτων. Όπως διευκρινίστηκε από τους κατοίκους μέχρι πριν 6 

μήνες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα λόγω λειτουργιάς παράνομου ΧΑΔΑ σε περιοχή Natura 

του Ταΰγετου, με αποτέλεσμα αυτός να έχει πλέον κλείσει και το πρόβλημα να 

αντιμετωπίζεται προσωρινά με μια κινητή μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Εντούτοις 

το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου είναι ακόμα 

ανοιχτό εφόσον το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. 

Το δεδομένο αυτό αποτελεί μια εξήγηση για την επισήμανση της καθαριότητας ως ένα από 

τα βασικότερα προβλήματα της πόλης.

Ταυτόχρονα σε πολλά ερωτηματολόγια τονίστηκε η ανάγκη για επέκταση την 

ποδηλατοδρόμων, γεγονός που δείχνει ότι το ποδήλατο αποτελεί πλέον μέρος της 

καθημερινότητας στην Καλαμάτα, όπως επίσης η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων 

αποτέλεσε κύριο σημείο αναφοράς σε πολλά ερωτηματολόγια.

6.1.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων έγινε συσχέτιση των 

μεταβλητών, με την χρήση SPSS, για να διαπιστωθεί πρώτον κατά τόσο τα γενικά 

χαρακτηρίστηκα του πληθυσμού (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή 

κατάσταση, επαγγελματική κατάσταση) επηρέασαν τις απαντήσεις στα τρία βασικότερα 

ερωτήματα: την ιεράρχηση προβλημάτων, τον τελικό δείκτη ποιότητας ζωής και την 

εξέλιξη ποιότητας ζωής, και δεύτερον να εξαχθεί ένα συνολικότερο συμπέρασμα.

Πρώτον από την συσχέτιση των βασικότερων προβλημάτων της πόλης με την ηλικία των 

ερωτηθέντων προέκυψε ότι, το πρόβλημα που απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό των
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ηλικιακών ομάδων 18 - 24, 25 - 34 και άνω των 50 ετών, είναι η ανεργία, η οποία 

συγκέντρωσε το 26,3% των απαντήσεων. Αντίθετα για την ομάδα 35 -  50, η οποία 

συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο πλήθος, σημαντικότερο πρόβλημα ήταν αυτό της 

καθαριότητας. Ωστόσο ό έλεγχος ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 2 

(βλ. παράρτημα) δείχνει ότι:

κριτική τιμή του πίνακα X2 (36, 5%) 43,77

X2 = 33,983
33,983 < 43, 77

Οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του βασικότερου προβλήματος ήταν 

ανεξάρτητη από την ηλικιακή ομάδα. Όσον αφορά το φύλο του δείγματος οι άνδρες

θεωρούν ως κύριο πρόβλημα την ανεργία με ποσοστό 42,9%, σε αντίθεση με τις γυναίκες 

όπου οι γνώμες κατανέμονται ισόποσα (13,3%) μεταξύ ανεργίας, καθαριότητας και 

κυκλοφοριακού. Με βάση την ίδια διαδικασία:

κριτική τιμή του πίνακα X2 (12, 5%) 

X2 Pearson 16,493
16,493 < 21,03

η επιλογή του βασικότερου προβλήματος ήταν ανεξάρτητη και από το φύλο.

Για την οικογενειακή κατάσταση, τόσο για έγγαμους όσο και για άγαμους το βασικό 

πρόβλημα είναι η ανεργία. Επίσης σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο, οι απόφοιτοι μόνο 

στοιχειώδους εκπαίδευσης έκριναν ως σημαντικότερα τα προβλήματα της ανεργίας, της 

ασφάλειας και της ηχορύπανσης με ισοκατανεμημένα ποσοστά. Αντίθετα, αυτοί της μέσης, 

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευση επέλεξαν μόνο την ανεργία, ενώ κάτοχοι 

μεταπτυχιακού έκριναν ως σημαντικότερη την έλλειψη δημοσίων χώρων κοινωνικών 

υποδομών καθώς και την μετανάστευση.

Τέλος με το κριτήριο της επαγγελματικής κατάστασης η ανεργία απασχολούσε 

περισσότερο τους εργαζόμενος και όσους δεν έχουν ακόμα μπει στην αγορά εργασίας, 

δηλαδή φοιτητές και μαθητές. Αντίθετα τους άνεργους απασχόλησε περισσότερο το θέμα 

της μετανάστευσης, ενώ τους συνταξιούχους η ασφάλεια.

Ο στατιστικός έλεγχος για την συσχέτιση της επιλογής του βασικότερου προβλήματος με 

τα χαρακτηριστικά της οικογενειακής κατάστασης, του μορφωτικού επίπεδου και τις
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επαγγελματικής κατάστασης έδειξε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των επιλογών που 

καταγράφηκαν και των γενικών χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν.

Η επόμενη ενότητα συσχετίσεων αφορά τον δείκτη ποιότητας ζωής και τα γενικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι οι ηλικιακές 

ομάδες από 18-24, 25-34 και 35-50 δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής στην 

πόλη σε αντίθεση με τις ηλικίες άνω των 50 όπου το 80% των απαντήσεων τους ήταν 

αρνητικές. Μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρήθηκε μια ταύτιση των απόψεων καθώς 

και οι δυο ομάδες επέλεξαν με μεγαλύτερο ποσοστό την απάντηση «ικανοποιημένοι». Η 

διασταύρωση των στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης έδειξε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των άγαμων είναι «ικανοποιημένοι», ενώ η πλειοψηφία του έγγαμου δείγματος 

είναι «πολύ ικανοποιημένοι». Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, η 

πλειοψηφία των ατόμων στοιχειώδους, ανώτερης-ανώτατης και μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης είναι «ικανοποιημένοι» από την ποιότητα ζωής στην πόλη, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης είναι «πολύ ικανοποιημένοι». 

Τελειώνοντας, σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση εξάγεται το συμπέρασμα ότι 

εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχοι συμφωνούν στον βαθμό ικανοποίησης 5, 

εν αντιθέσει με τους ανέργους όπου τα ποσοστά ισοκατανέμονται σε όλες τις κατηγορίες.

Ο στατιστικός έλεγχος με τη μέθοδο του X2 γενικότερα, έδειξε ότι υπάρχει ανεξαρτησία 

μεταξύ της ικανοποίησης που δήλωσαν οι κάτοικοι για την ποιότητα ζωής στην πόλη τους 

και των γενικών χαρακτηριστικών του δείγματος. Αντίθετα η συσχέτιση του δείκτη αυτού 

με την οικογενειακή κατάσταση έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα οι έγγαμοι τείνουν να έχουν περισσότερο θετικές εντυπώσεις.

Η τελευταία συσχέτιση αφορούσε τα γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και την 

εξέλιξη της ποιότητας ζωής στην διάρκεια των δυο τελευταίων ετών. Τα αποτελέσματα 

για τις ηλικιακές ομάδες έδειξαν ότι σχετικά θετική άποψη είχαν τα άτομα μεταξύ 35 και 

50, σαφώς χειρότερη την έκριναν οι νεαρότερες ηλικίες, από 18 έως 24, ενώ στάσιμη την 

χαρακτήρισαν τα άτομα από 25 έως 34 έτη και άνω των 50. Μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

περισσότερο θετικές αποδείχθηκαν οι γυναίκες, ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσοστά και στα 

δυο φύλα συγκέντρωσε η στασιμότητα. Με βάση την οικογενειακή κατάσταση του 

δείγματος, τόσο έγγαμοι, όσο και άγαμοι χαρακτήρισαν την ποιότητα ζωής στην πόλη
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στάσιμη. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, στάσιμη χαρακτήρισαν την ποιότητα ζωής 

κατά πλειοψηφία οι απόφοιτοι στοιχειώδους, μέσης και ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης, 

ενώ καλύτερη την βρίσκουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Η τελευταία συσχέτιση έγινε 

ανάμεσα στην εξέλιξη της ποιότητας ζωής και στην επαγγελματική κατάσταση, όπου 

βλέπουμε μια πλήρη συμφωνία όλων των ομάδων στην στασιμότητα της ποιότητας ζωής. 

Οι στατιστικοί έλεγχοι περί ανεξαρτησίας των παραπάνω μεταβλητών δεν έδειξαν καμιά 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τους.

6.2 ΙΩ ΑΝΝΙΝΑ

6.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

Στα Ιωάννινα μελετήθηκε δείγμα 110 κατοίκων, από τους οποίους το 43% (47 άτομα) 

ήταν άνδρες και το 57% (63 άτομα) γυναίκες. Όσο αναφορά την ηλικιακή κατανομή τους, 

το μεγαλύτερο ποσοστό 41%, αντιπροσωπεύουν ηλικίες από 18 έως 24, ακολουθώντας με 

ποσοστό 28% άτομα από 25 έως 34, με 17% ηλικίες από 35 έως 50 και τέλος 14% είναι το 

δείγμα για ηλικίες άνω των 60 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων αντιστοιχεί 

σε 32 έτη.

Διάγραμμα 6.18 & 6.19: Φύλο και Ηλικία ερωτηθέντων

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Στα γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού συγκαταλέγεται και η οικογενειακή τους 

κατάσταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 69% όσων πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 

άγαμοι, 18% ήταν έγγαμοι, ενώ ένας δήλωσε διαζευγμένος και 2 χήροι. Στην συνέχεια 

εξετάσθηκε το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος, όπου το 60% είναι απόφοιτοι ανώτερης -  

ανώτατης εκπαίδευσης, το 22% μέσης, το 17% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, ενώ μόλις το 

1% είχε τελειώσει μόνο στοιχειώδη εκπαίδευση.
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Διάγραμμα 6.20 & 6.21: Οικογενειακή Κατάσταση και Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Επίσης μελετήθηκε η επαγγελματική κατάσταση, όπου το 56% αποτελούν οι εργαζόμενοι, 

το 36% οι φοιτητές και μαθητές, ενώ ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά άνεργοι (5%), 

συνταξιούχοι (5%) και μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός (1%).

Διάγραμμα 6.22: Επαγγελματική κατάσταση ερωτηθέντων
■ Εργαζόμενος

■ Α νεργος

■ Φοιτητής/Μ αθητής 

ι Μ η ενεργός

Συνταξιούχο ς

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Η επόμενη ερώτηση αφορά στοιχεία για την κατοικία, από την οποία διαπιστώθηκε ότι το 

65% του δείγματος είναι μόνιμοι κάτοικοι Ιωαννίνων, ενώ το 15% δεν δήλωσαν ως μόνιμη 

κατοικία την υπό μελέτη πόλη. Επίσης 65% εξ αυτών είναι ιδιοκτήτες και 35% 

ενοικιαστές.

Διάγραμμα 6.23 & 6.24: Μόνιμη κατοικία και Ιδιοκτησία κατοικίας ερωτηθέντων

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Τέλος συμπεριλήφθηκαν και στοιχεία αναφορικά μη την κοινωνία της πληροφορίας και 

τον βαθμό ένταξης των κατοίκων της πόλης σε αυτήν. Σύμφωνα με αυτά προέκυψε ότι το 

90% του δείγματος είναι χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή και το 85% διαδικτύου.
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6.2.2 ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην δεύτερη ενότητα ερωτήσεων υπήρξε η ερώτηση, «πόσο ικανοποιημένοι είστε από την 

ζωή στην πόλη;», προκειμένου να δοθεί μια πρώτη εικόνα για την αντίληψη που έχουν οι 

κάτοικοι για την ποιότητα ζωής στην πόλη τους.

Διάγραμμα 6.25: Αρχικός δείκτης ποιότητας ζωής

42°ο

π ά ρ α  π ο λ ύ  π ο λ ύ  δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  μ έ τ ρ ια  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  π ο λ ύ  π ά ρ α  π ο λ ύ
δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ιδ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ ε ν ο ιικ α ν ο ιπ ο ιη μ ε ν ο ι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Το 42% του δείγματος συμφώνησε στην απάντηση «ικανοποιημένοι», ενώ αναλύοντας 

περαιτέρω τα στοιχεία προέκυψε ότι οι θετικές απαντήσεις συγκέντρωσαν το 77% (82 

άτομα) του δείγματος, έναντι μόλις 8% των αρνητικών και 17% των ουδέτερων.
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6.2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η τρίτη ενότητα ερωτήσεων είναι για το περιβάλλον και τις υποδομές, δηλαδή πόσο 

σοβαρά θεωρούνται για το περιβάλλον τα προβλήματα που αναφέρονται και πόσο επαρκείς 

είναι οι υποδομές στους παρακάτω τομείς.

Διάγραμμα 6.26: Κλίμακα απαντήσεων για θέματα περιβάλλοντος και υποδομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ρύπανση
καθαριότητα

Μέσος όρος

4.1

4.1

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

στάθμευση
πρόνοιας
εκπαίδευσης
πολιτισμός
αθλητισμός

3.7 

4,6 

4,5 

3,4

3.8
πάρα πολύ 

δυσαρεστη μένοι δυσαρ εστη μένοι δυσαρ εστη μένοι ουδέτερο ικανοποιημένοι ικανοποιημένοι
πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Τόσο το θέμα της ρύπανσης όσο και της καθαριότητας φαίνεται να αξιολογούνται ως 

σημαντικά για τους κατοίκους με τον μέσο όρο (4,1) των απαντήσεων να τα χαρακτηρίζει 

ως «ουδέτερα» και τις θετικές απαντήσεις να είναι πολύ περιορισμένες. Όπως θα αναλυθεί 

και στην συνέχεια, εδώ προκύπτει μια αντίφαση μεταξύ της αντίληψης των κατοίκων και 

της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς διαπιστώθηκαν πολύ σημαντικά θέματα στους τομείς 

αυτούς.

Αναφορικά με θέματα υποδομών, η έλλειψη υποδομών και δραστηριοτήτων πολιτισμού 

φαίνεται να απασχολεί πολύ έντονα τους κατοίκους των Ιωαννίνων, με τις θετικές 

απαντήσεις να αγγίζουν μόλις το 13% αντιστοιχώντας σε 21 άτομα. Επίσης αρνητικά 

επισημάνθηκαν το θέμα της στάθμευσης αλλά και των αθλητικών υποδομών. Αντιθέτως οι 

υποδομές εκπαίδευσης και πρόνοιας ικανοποιούν τους κατοίκους που της αξιολόγησαν 

θετικά.

6.2.4 ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ενότητα του αστικού χώρου, εξετάσθηκαν τρία θέματα: ο δημόσιος χώρος, το 

πράσινο και η εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος.
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Διάγραμμα 6.27: Κλίμακα απαντήσεων για τον δημόσιο χώρο
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

επάρκεια 3,9

προσβασιμότητα 4,1 |

ασφάλεια 4,2 |

ποιότητα/οργάνω ση 3,8
πάρα πολύ πολύ δυσαρεστημένοι ουδέτερο ικανοποιημένοιδυσαρεστημένοι δυσαρεστημένοι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

ικανοποιημένοι
πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι

Ως προς τον δημόσιο χώρο θετικότερα αξιολογήθηκαν θέματα προσβασιμότητας και 

ασφάλειας όπου σχεδόν το 45% των απαντήσεων είναι θετικές, ενώ η επάρκεια, η ποιότητα 

και οργάνωση των χώρων κρίθηκαν μάλλον ουδέτερα, με μέσους όρους μικρότερους του 4.

Διάγραμμα 6.28: Κλίμακα απαντήσεων για θέματα πρασίνου
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

επάρκεια

προσβασιμότητα

ασφάλεια

ποιότητα/ οργάνωση

| πάρα πολύ πολύ
δυσαρεστημένοι δυσαρεστημένοι

3.6 

4,1 

3,9
3.7

ικανοποιημένοι ικανοποιημένοι
πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι

ΠΡΑΣΙΝΟ

δυσαρ εστημένοι ουδέτερο

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Ανάλογα αποτελέσματα και σχετικά χαμηλότερα προέκυψαν για το πράσινο της πόλης, με 

τις γενικότερες απαντήσεις σε όλες τις κατηγορίες να διαμορφώνουν την άποψη των 

κατοίκων από ουδέτερη έως δυσαρεστημένη. Και σε αυτήν την περίπτωση θετικότερα 

αξιολογήθηκαν η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των χώρων πρασίνου.

Διάγραμμα 6.29: Η εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος

26% 27%

π ά ρ α  π ο λ ύ  π ο λ ύ  δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  ο υ δ έ τ ε ρ ο  ικ α ν ο π ο ιη μ έ ν ο ι  π ο λ ύ  π ά ρ α  π ο λ ύ
δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ιδ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  ικ α ν ο π ο ιη μ έ ν ο ι  ικ α ν ο π ο ιη μ έ ν ο ι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων
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Η αντίληψη των κατοίκων για το δομημένο περιβάλλον είναι ικανοποιητική αφού 42% εξ 

αυτών έδωσαν θετικές απαντήσεις, σε αντίθεση με 32% που την χαρακτήρισαν αρνητικά. 

Οι διαφορές δεν είναι αρκετά μεγάλες, ωστόσο δίνουν μια γενική εικόνα για την άποψη 

όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα στο θέμα του δομημένου περιβάλλοντος.

6.2.5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στην ενότητα των μεταφορών τέθηκαν ερωτήσεις που αφορούν τόσο το μέσο όσο και τον 

χρόνο καθημερινής μετακίνησης. Το αποτέλεσμα της πρώτης ερώτησης έδειξαν ότι το 57% 

των κατοίκων που συμμετείχαν στη έρευνα μετακινούνται με ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκίνητο, το 27% μετακινείται με τα πόδια, το 21% με λεωφορείο, το 6% με 

μοτοσυκλέτα, μόλις 5% χρησιμοποιεί καθημερινά ποδήλατο και τέλος 2% χρησιμοποιούν 

ταξί.

Διάγραμμα 6.30: Μέσο καθημερινής μετακίνησης

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Ο μέσος χρόνος μετακίνησης που χρειάζεται ένας κάτοικος των Ιωαννίνων τόσο για την 

δουλειά του, όσο και για άλλες ανάγκες είναι περίπου 30 λεπτά. Ειδικότερα, σε ποσοστό 

64% οι κάτοικοι της πόλης χρειάζονται από 5 έως 30 λεπτά μετακίνησης για λόγους 

εργασίας, ενώ το 12% χρειάζεται λιγότερο από 5 λεπτά και το 5 % περισσότερο από μια 

ώρα. Ανάλογος είναι και ο χρόνος μετακίνησης για άλλες ανάγκες εκτός εργασίας, όπου σε 

ποσοστό 72% οι κάτοικοι χρειάζονται από 5 λεπτά έως μισή ώρα, ενώ μονοψήφια ποσοστά 

καταγράφηκαν στις ακραίες κατηγορίες, όπου παρατηρήθηκε ότι το 5% χρειάζεται 

λιγότερο από 5 λεπτά και το 6% περισσότερο από μια ώρα.

Διάγραμμα 6.31: Μέσος καθημερινής μετακίνησης για εργασία και άλλες ανάγκες
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■ 0-5 ·5 -1 5  1 15-30 130-60 ·> 6 0  ■ 0-5 ■ 5-15 ■ 15-30 ■ 30-60 ι>60
Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

6.2.6ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Στην προτελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου συγκεντρώθηκαν 13 προβλήματα, από 

τα οποία καλούνται οι ερωτηθέντες να επιλέξουν τα 5 βασικότερα και να τα ιεραρχήσουν. 

Όπως ήδη αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα υπάρχουν δυο δυνατοί τρόποι 

ιεράρχησης, από τους οποίους προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Πίνακας 6.2: Ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων των Ιωαννίνων με βάση τις διαφορετικές 
μεθόδους

Σχ ς 2

Ανεργία Κυκλοφοριακό

Κυκλοφοριακό Ανεργία

Καθαριότητα Καθαριότητα

Κόστος ζωής Κόστος ζωής

Ασφάλεια Ασφάλεια

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Στην περίπτωση αυτή οι διαφορές είναι σχεδόν αμελητέες μεταξύ Σι και Σ2. Συγκεκριμένα 

η αλλαγή παρατηρήθηκε στην πρώτη θέση όπου η ανεργία συγκέντρωσε τις περισσότερες 

καταγραφές (95 έναντι 87 στο κυκλοφοριακό) και το θέμα του κυκλοφοριακού 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο άθροισμα από το γινόμενο των καταγραφών επί του βαθμού 

σημαντικότητας κάθε καταγραφής (113 έναντι 112). Η διαφορά είναι σχεδόν αμελητέα 

γεγονός που δηλώνει πόσο σημαντικά είναι και τα δυο θέματα για την πόλη των 

Ιωαννίνων.
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Επομένως η κατάταξη που επιλέγεται είναι σύμφωνα με το Σ2:

1. Κυκλοφοριακό

2. Ανεργία

3. Καθαριότητα

4. Κόστος ζωής

5. Ασφάλεια

Στο διάγραμμα 6.32 φαίνεται η συνολική κατάταξη των 13 προβλημάτων όπως αυτή

Κυκλοφοριακό 

Ανερνία 

Καθαριότητα 

Κόστος ζωής 

Ασφάλεια 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Μετανάστευση 

Έλλειψη υποδομών πολιτισμού 

Έλλειψη υποδομών αθλητισμού 

Έλλειψη κοινωνικών υποδομών 

Έλλειψη δημόσιων χώρων 

Έλλειψη πρασίνου 

\ Ιχαρυκαναη

1 1 3

112

διαμορφώνεται από τα ερωτηματολόγια. Εκτός των προαναφερθέντων, μεγάλη σημασία 

δόθηκε επίσης στο θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της μετανάστευσης αλλά και στην 

έλλειψη υποδομών και δραστηριοτήτων πολιτισμού.

Διάγραμμα 6.32: Κλίμακα κατάταξης των σημαντικότερων προβλημάτων 
Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

6.2.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Στην έβδομη ενότητα τέθηκε εκ νέου η ερώτηση για την ποιότητα ζωής στην πόλη αλλά 

και για την εξέλιξη της μέσα στα δυο τελευταία χρόνια. Στην πρώτη ερώτηση οι κάτοικοι 

που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ικανοποιημένοι αφού οι θετικές απαντήσεις 

συγκέντρωσαν το 57% έναντι μόλις 9% των αρνητικών, ενώ δεν υπήρξε ούτε μια ακραία 

αρνητική απάντηση (πάρα πολύ δυσαρεστημένοι).
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Διάγραμμα 6.33: Τελικός δείκτης ποιότητας ζωής

0 ° ο

π ά ρ α  π ο λ ύ  π ο λ ύ  δ υ σ α ρ ε σ η μ ιέ ν ο ι  μ έ τ ρ ια  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  π ο λ ύ  π ά ρ α  π ο λ ύ
δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  δ υ σ α ρ ε σ η μ ιέ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Πάρα την ικανοποίηση που δήλωσαν στην προηγουμένως, στην ερώτηση για την εξέλιξη 

της ποιότητας ζωής τα δυο τελευταία χρόνια, το 67% του δείγματος την χαρακτήρισε 

στάσιμη, με το ποσοστό που απέμεινε να ισομοιράζεται μεταξύ θετικών και αρνητικών 

απαντήσεων γεγονός που επαληθεύει την γενική άποψη περί στασιμότητας της ποιότητας 

ζωής.

Διάγραμμα 6.34: Εξέλιξη ποιότητας ζωής

Πηγή: Ερωτηματολόγια Ιωαννίνων

Η τελευταία ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου και δίνει τη δυνατότητα σε όσους έλαβαν 

μέρος στην έρευνα να εκφράσουν την γενικότερη άποψη τους για το θέμα της ποιότητας 

ζωής στην πόλη τους. Πιο έντονα στα Ιωάννινα τέθηκε το θέμα της έλλειψης υποδομών και 

δραστηριοτήτων πολιτισμού, ιδιαίτερα θεάτρου και κινηματογράφου, ενώ διευκρινίστηκε 

ότι δεν αρκεί η δημιουργία ή η προσέλκυση μόνο δραστηριοτήτων αυτού του χαρακτήρα, 

αλλά ταυτόχρονα πρέπει αυτές να είναι οικονομικά προσιτές στο ευρύ κοινό. Στην 

συνέχεια επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για ανακύκλωση σε όλες της γειτονιές 

της πόλης. Ενώ τέλος παρόλο που η έλλειψη πρασίνου σύμφωνα με την προηγούμενη
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κατάταξη δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημά για την πόλη δεν έλειψαν οι παρατηρήσεις 

που ανέφεραν ανάγκη για περισσότερα πάρκα και πράσινο.

6.2.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Στην ενότητα αυτή διατυπώνονται τα γενικά συμπεράσματα για την πόλη των Ιωαννίνων, 

τα οποία προέκυψαν από την συσχέτιση των επιμέρους μεταβλητών με την χρήση SPSS.

Η πρώτη κατηγορία συσχετίσεων έγινε ανάμεσα στο βασικότερο πρόβλημα με τα γενικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Στην περίπτωση των Ιωαννίνων η έλλειψη πρασίνου δεν 

χαρακτηρίστηκε σε κανένα ερωτηματολόγιο ως το βασικότερο πρόβλημα, γεγονός που 

επαληθεύει τα όσα αναφέρθηκαν για τους χώρους πρασίνου στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης.

Στην συνέχεια σχετικά με τα υπόλοιπα προβλήματα που τέθηκαν προς ιεράρχηση, ως προς 

τις επιλογές ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρήθηκε ταύτιση των απόψεων, καθώς και στις 4 

ηλικιακές ομάδες σημαντικότερο πρόβλημα αναδείχθηκε η ανεργία με 38% επί του 

συνόλου του δείγματος και δεύτερο σε σημαντικότητα πρόβλημα το κυκλοφοριακό με 

22%. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στα χαρακτηριστικά που αφορούν την 

οικογενειακή, επαγγελματική κατάσταση και το επίπεδο μόρφωσης όπου παρατηρήθηκε 

ότι η ανεργία μονοπώλησε το ενδιαφέρον κατά πλειοψηφία χωρίς να επηρεάζεται από τα 

ειδικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Ωστόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών 

παρατηρήθηκε ότι η ανεργία σε μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησε τον γυναικείο πληθυσμό 

(46%), ενώ οι άνδρες διχάστηκαν μεταξύ αυτής και του κυκλοφορικού προβλήματος με 

ποσοστό 28% ανά περίπτωση.

Τέλος σε αυτήν την πρώτη ενότητα συσχετίσεων οι στατιστικοί έλεγχοι μεταξύ των 

μεταβλητών έδειξαν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση των απαντήσεων από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού (βλ. παράρτημα).

Σε δεύτερη φάση διασταυρώθηκαν τα ειδικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού με τον δείκτη 

ποιότητας ζωής. Όπως και στην περίπτωση της πόλης της Καλαμάτας, έτσι και εδώ δεν 

υπήρξε ούτε μια ακραία αρνητική απάντηση (πάρα πολύ δυσαρεστημένοι), έτσι από τους 

πίνακες του παραρτήματος απουσιάζει η πρώτη στήλη.

91



Βενετσάνου Μαριλένα Ανάλυση Ερωτηματολογίων

Με γνώμονα την ηλικιακή κατανομή, οι ομάδες από 25 έως 34 έτη και άνω των 50 ετών 

χαρακτήρισαν την ποιότητα ζωής ουδέτερη, οι νεαρότερες ηλικίες από 18 έως 24 έτη 

φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, ενώ η ομάδα 35 έως 50 ετών δήλωσαν ικανοποιημένοι. 

Επίσης ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι άνδρες, οι 

οποίοι σε ποσοστό 32% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι σε αντίθεση με τις γυναίκες, η 

πλειοψηφία των οποίων (42%) δήλωσε μέτρια ικανοποίηση. Οι διαφοροποιήσεις στο 

μορφωτικό επίπεδο έδειξαν ότι απόφοιτοι μέση και ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης ήταν 

μέτρια ικανοποιημένοι, ενώ κάτοχοι μεταπτυχιακού δήλωσαν κατά πλειοψηφία 

ικανοποιημένοι. Τέλος λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική κατάσταση, άνεργοι, 

φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχοι έδειξαν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με πάνω 

από 60% κάθε ομάδας να συγκεντρώνεται σε θετικές απαντήσεις, ενώ μέτρια άποψη 

διατήρησε η πλειοψηφία τον εργαζόμενων.

Οι στατιστικοί έλεγχοι για την συσχέτιση του δείκτη ποιότητας ζωής με τα γενικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, δεν έδειξαν εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών.

Η τελευταία συσχέτιση αφορούσε την εξέλιξη της ποιότητας ζωής, στο διάστημα των δυο 

τελευταίων χρόνων, με τα γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Όπως έδειξε και η 

ανάλυση των ερωτηματολογίων το μεγαλύτερο ποσοστό στην ερώτηση αυτή συμφώνησε 

ότι η ποιότητα ζωής στην πόλη παραμένει στάσιμη με 62%. Η άποψη αυτή από τους 

πίνακες διασταύρωσης των μεταβλητών δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, καθώς παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά όλων 

των επιμέρους κατηγοριών συμπίπτουν στην απάντηση «στάσιμη».

Ο στατιστικός έλεγχος που έγινε για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες ή όχι έδειξε ότι μόνον η ηλικία επηρεάζει σημαντικά της απαντήσεις των 

ερωτηθέντων οδηγώντας στην διαπίστωση ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι στατιστικά 

ανεξάρτητες (βλ. παράρτημα).
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6.3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

Ο πληθυσμός του δείγματος που εξετάστηκε στην Θεσσαλονίκη ήταν 180 άτομα. Από 

αυτούς το 49% (89 άτομα) είναι γυναίκες και το 51% άνδρες (91 άτομα). Στην πρώτη 

ηλικιακή ομάδα μεταξύ 18 και 24 έτη συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία με 52% (94 άτομα), 

ακολούθησε η ομάδα από 25 έως 34 έτη με 30% (54 άτομα), από 35 έως 50 

συγκεντρώθηκε το 14% (26 άτομα) των παρατηρήσεων, ενώ τέλος το 3% (6 άτομα) 

αποτέλεσαν άτομα με ηλικία άνω των 50 ετών.

Διάγραμμα 6.35 & 6.36: Φύλο και Ηλικία ερωτηθέντων

Στην συνέχεια μελετήθηκε η οικογενειακή κατάσταση του δείγματος, τα αποτελέσματα 

έδειξα ότι το 76% (137 άτομα) εξ αυτών είναι άγαμοι, το 23% (41 άτομα) έγγαμοι και 1%, 

δηλαδή μόλις μια παρατήρηση διαζευγμένοι.

Διάγραμμα 6.37 & 6.38: Οικογενειακή Κατάσταση και Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων
■ Στοιχειώδης

εκπαίδευση

■ Μ έση εκπαίδευση 
(Λύκειο, τεχνικές 
σχολές, ΙΕΚ')

■ Ανώτερη -  Ανώτατη 
εκπαίδευση (.ΑΕΙ -  
ΤΕΙ)

■ Μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση

■ Αγαμος/η ■ Έγγα.μος η ■ Διαζευγμένος/η  

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης
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Το τρίτο στοιχείο που μελετήθηκε αφορούσε στο μορφωτικό επίπεδο όπου, η συντριπτική 

πλειοψηφία του 66% (119 άτομα) αποτελείται από άτομα με ανώτερη -  ανώτατη 

εκπαίδευση ακολουθώντας στην συνέχεια με 23% (42 άτομα) οι απόφοιτοι μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης, με 10% (18 άτομα) αυτοί της μέσης και μόλις 1%, δηλαδή μια παρατήρηση 

με μόνον στοιχειώδη εκπαίδευση.

Διάγραμμα 6.39: Επαγγελματική κατάσταση ερωτηθέντων

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

Ταυτόχρονα μελετήθηκε η επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων από όπου και 

προέκυψε ότι το 45% (81 άτομα) αυτών είναι εργαζόμενοι, το 36% (64 άτομα) αποτέλεσαν 

οι φοιτητές και οι μαθητές και το 19% (34 άτομα) είναι άνεργοι.

Διάγραμμα 6.40 & 6.41: Μόνιμη κατοικία και Ιδιοκτησία κατοικίας ερωτηθέντων

51%

^  «

■ Μ όνιμη κατοικία ■ Μη μόνιμη κατοικία ■ Ενοικιαστής ■ Ιδιοκτήτης

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

Επίσης μελετήθηκαν δεδομένα που αφορούν την κατοικία και τα οποία έδειξαν ότι το 84% 

(152 άτομα) είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης, ενώ το 16% (28 άτομα) όχι, ενώ όσον 

αφορά την ιδιοκτησία τα ποσοστά ήταν σχεδόν ίσα, καθώς το 51% (91 άτομα) ήταν 

ιδιοκτήτες και το 49% (89 άτομα) ενοικιαστές.

Το τελευταίο στοιχείο που συμπεριλήφθηκε αφορούσε την κοινωνία της πληροφορίας και 

τον βαθμό ένταξης των κατοίκων της πόλης σε αυτήν. Τα δεδομένα ήταν συντριπτικά
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καθώς το 99% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως είναι τόσο χρήστες ηλεκτρονικού 

υπολογιστή όσο και διαδικτύου.

6.3.2 ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επόμενη ενότητα αφορά την ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ζωή στην 

πόλη» και αντιπροσωπεύει των αρχικό δείκτη για την ποιότητας ζωής, πριν την ανάλυσή 

της στις επιμέρους συνιστώσες.

Διάγραμμα 6.42: Αρχικός δείκτης ποιότητας ζωής

32%
27%

12%

4%
1%

π ά ρ α  π ο λ ύ  π ο λ ύ  δ υ σ α ρ ε σ η μ ιέ ν ο ι  μ έ τ ρ ια  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  π ο λ ύ  π ά ρ α  π ο λ ύ
δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  δ υ σ α ρ ε σ η μ ιέ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι  ικ α ν ο ιπ ο ιη μ έ ν ο ι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

Σε πρώτη ανάλυση οι κάτοικοι φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την ζωή στην πόλη, 

καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «ικανοποιημένοι», 32% (58 

άτομα). Συνολικά οι τρεις κατηγορίες των θετικών απαντήσεων συγκεντρώνουν το 56% 

(101 άτομα), σε αντίθεση με τις αρνητικές που συγκεντρώνουν μόνο 17% (30 άτομα), ενώ 

υπάρχει και ένα ποσοστό 27% (49 άτομα) που την χαρακτήρισε ουδέτερη. Επομένως το 

αρχικό συμπέρασμα για την πόλη είναι θετικό.

6.3.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις υποδομές, 

δηλαδή πόσο ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι αντίστοιχα είναι οι κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης στους τομείς αυτούς.

Όπως παρατηρείται από τις ράβδους, περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι κάτοικοι από 

θέματα περιβάλλοντος παρά υποδομών. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται αναντιστοιχία, 

τόσο με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε και στην οποία 

εντοπίστηκαν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, όσο και με τα σχόλια-παρατηρήσεις
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που καταγραφήκαν από την τελευταία ερώτηση ανοιχτού τύπου του ερωτηματολογίου. 

Στο διάγραμμα 6.43 τα θέματα της καθαριότητας και της ρύπανσης συγκέντρωσαν υψηλή 

βαθμολογία με μέσους όρους 4,7 και 4,5 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 6.43: Κλίμακα απαντήσεων για θέματα περιβάλλοντος και υποδομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέσος Όρος

ρύπανση
καθαριότητα

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

4,7

4,5

στάθμευση
πρόνοια
εκπαίδευση
πολιτισμός
αθλητισμός

I

πάρα πολύ 
δυ σαρεστημένοι δυ σαρεστημένοι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης
δυσαρ εστη μένοι

5,0

3,5

3.8 

4,2

3.9

ουδέτερο ικανοποιημένοι ικανοποιημένοι
πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι

Για τις υποδομές, οι μέσοι όροι κυμάνθηκαν μεταξύ των απαντήσεων «δυσαρεστημένοι» 

και «ουδέτεροι», γεγονός που δείχνει και εδώ μια αντίφαση με την υφιστάμενη κατάσταση, 

διότι πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας που αν μη τι άλλο 

συγκεντρώνει πλήθος υποδομών και στις τέσσερις κατηγορίες του αναφέρονται. Θετικοί 

φάνηκαν οι κάτοικοι μόνο στο θέμα της στάθμευσης, όπου ο μέσος όρος πλησίασε την 

απάντηση «πολύ ικανοποιημένοι» (βαθμός 6). Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται 

συνδυαστικά με την ερώτηση για το κύριο καθημερινό μέσο μεταφοράς, η ικανοποίηση 

στο θέμα της στάθμευσης προέρχεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων 

έλαβαν μέρος στην έρευνα μετακινούνται με μαζικά μέσα μεταφορές, επομένως δεν 

ταλαιπωρούνται από το θέμα το παρκινγκ.

6.3.4 ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ενότητα του αστικού χώρου εξετάζεται ο δημόσιος χώρος και το πράσινο της πόλης 

ως προς την επάρκεια, την προσβασιμότητα, την ασφάλεια την ποιότητα και την οργάνωση 

των χώρων αυτών. Παράλληλα ζητείται να αξιολογηθεί η εικόνα του δομημένου 

περιβάλλοντος.

Οι απαντήσεις για τον δημόσιο χώρο ήταν κατά πλειοψηφία αρνητικές. Ειδικότερα όσον 

αφορά την ασφάλεια και την οργάνωσή τους δεν υπήρξε ούτε μια ακραία θετική απάντηση 

(πάρα πολύ ικανοποιημένοι), ενώ οι μέσοι όροι αντιστοιχούν σε 3 και 3,2 αντίστοιχα, 

γεγονός που δηλώνει την δυσαρέσκεια των κατοίκων. Το ίδιο ισχύει και για την επάρκεια,
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με την μόνη διαφορά ότι στην παράμετρο αυτή σημειώθηκαν ορισμένες, ακραία θετικές 

απαντήσεις. Τέλος η προσβασιμότητα, φαίνεται να αξιολογείται οριακά καλύτερα, καθώς ο 

μέσος όρος της αντιστοιχεί σε ουδέτερες απαντήσεις.

Διάγραμμα 6.44: Κλίμακα απαντήσεων για τον δημόσιο χώρο
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Μέσος όρος

επάρκεια 3,5

προσβασιμότητα 3,6

ασφάλεια 3,2

ποιότητα/οργάνω ση 3,0

| πάρα πολύ πολύ
δυσαρεστημένοι δυσαρεστημένοι

δυσαρ εστη μένοι ουδέτερο ικανοποιημένοι
ικανοποιημένοι

πάρα πολύ 
ικανοποιημένοι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

Σε δυσμενέστερη κατάσταση από το δημόσιο χώρο φαίνεται να είναι οι χώροι πρασίνου 

της πόλης, οι απαντήσεις των οποίων κυμάνθηκαν κατά πλειοψηφία στις αποχρώσεις του 

κόκκινου. Αξιολογώντας την επάρκεια και την οργάνωση ο μέσος όρος δεν άγγιξε καν το 

3, γεγονός που δηλώνει επίσης την μεγάλη δυσαρέσκεια των κατοίκων. Σε λίγο καλύτερα 

επίπεδα, αλλά εξίσου πολύ χαμηλά βρέθηκαν οι απαντήσεις για την προσβασιμότητα και 

την ασφάλεια.

Διάγραμμα 6.45 Κλίμακα απαντήσεων για θέματα πρασίνου
ΠΡΑΣΙΝΟ

επάρκεια

προσβασιμότητα

ασφάλεια

ποιότητα/οργάνωση

2,8

3,3

3,0

2,8

παρα πολύ 
δυσαρ εστημ.ένοι δυσαρ εστημένοι δυ σαρ εστημένοι ουδέτερο ικανοποιημένοι ικανοποιημένοι.

πάρα πολύ 
ικανοποιημένοι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

Τέλος η εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος αξιολογήθηκε μάλλον ουδέτερη προς 

αρνητική, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων συγκέντρωσε η κίτρινη 

απάντηση, 26% (46 άτομα), ενώ αθροιστικά οι αρνητικές απαντήσεις αντιπροσωπεύουν το 

46% έναντι 29% των θετικών απαντήσεων.

97



Βενετσάνου Μαριλένα Ανάλυση Ερωτηματολογίων

Διάγραμμα 6.46: Η εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος
26%

229 ο 23%

πάρα πολύ πολύ δυσαρεστημένοι ουδέτερο ικανοποιημένοι πολύ πάρα πολύ
δυσαρεστημένοιδυσαρεστημένοι ικανοποιημένοι ικανοποιημένοι

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

6.3.5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται το μέσο καθημερινής μετακίνησης που χρησιμοποιούν οι 

ερωτηθέντες κατά μέσο όρο, καθώς και ο μέσος χρόνος καθημερινής μετακίνησης τόσο για 

λόγους εργασίας, όσο και για άλλες ανάγκες.

Κύριο μέσο καθημερινής μετακίνησης αποτελεί το λεωφορείο με ποσοστό 33%, δηλαδή 98 

άτομα. Στην συνέχεια ακολουθούν αυτοί που μετακινούνται με τα πόδια, 27% και τρίτοι 

αυτοί που χρησιμοποιούν Ι.Χ. αυτοκίνητο με 23%. Τέλος με μονοψήφιο ποσοστό 

καταγράφηκαν οι ποδηλάτες (9%), τα ταξί (5%) και οι μοτοσικλετιστές με μόλις 4%.

Διάγραμμα 6.47: Μέσο καθημερινής μετακίνησης

Ο μέσος χρόνος που χρειάζονται οι Θεσσαλονικείς για να πάνε στη δουλειά τους, σύμφωνα 

με τις απαντήσεις τους αντιστοιχεί σε 23 λεπτά. Ειδικότερα, η πλειοψηφία αυτών 

χρειάζεται από 15 έως 30 λεπτά ημερησίως, ενώ πολύ χαμηλά ήταν τα ποσοστά που 

σημειώθηκαν για μετακίνηση λιγότερο από 5 λεπτά (7%) και πάνω από μια ώρα (6%).
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Διάγραμμα 6.48 & 6.49: Μέσος καθημερινής μετακίνησης για εργασία και άλλες ανάγκες 

Ε ργασία Άλλες ανάγκες

■ 0-5 ■ 5-15 ■ 15-30 ■ 30-60 ■ >60 ■ 0-5 ■ 5-15 ■ 15-30 ■ 30-60 ι >60
Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

Ελάχιστα αυξημένος παρουσιάζεται ο μέσος χρόνος μετακίνησης για άλλες ανάγκες εκτός 

εργασίας, ο οποίος αντιστοιχεί σε 32 λεπτά. Και σε αυτή τη περίπτωση η πλειοψηφία 

χρειάζεται από 15 έως 30 λεπτά για τις ημερήσιες ανάγκες της, ενώ μόλις 2% των 

ερωτηθέντων απάντησαν πως χρειάζονται λιγότερο από 5 λεπτά.

6.3.6 ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ

Στην έκτη ενότητα αναλύονται και ιεραρχούνται τα 13 προβλήματα που θέτει η έρευνα 

προς ιεράρχηση. Όπως έχει προαναφερθεί υπάρχουν δυο δυνατοί τρόποι κατάταξης: το 

άθροισμα των καταγραφών (Σι) και το άθροισμα που προκύπτει από το γινόμενο κάθε 

καταγραφής με το βαθμό σημαντικότητας(Σ2). Σύμφωνα με αυτές τις δυο μεθόδους 

προκύπτει η κατάταξη του πίνακα 6.2.

Πίνακας 6.2: Ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων της Θεσσαλονίκης βάσει δυο μεθόδων

Σ ι : Σ2

Ανεργία ; Ανεργία
Κυκλοφοριακό \ Κυκλοφοριακό
Κόστος ζωής 1 Κόστος ζωής

Ασφάλεια ι Καθαριότητα
Ατμοσφαιρική ρύπανση 1 Ασφάλεια

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης

Η κατάταξη φαίνεται να είναι ελαφρώς διαφοροποιημένη στις δυο στήλες, ενώ οι τρεις 

πρώτες θέσεις, ανεργία, κυκλοφοριακό και κόστος ζωής παραμένουν σταθερές, γεγονός 

που δηλώνει την σημαντικότητα των συγκεκριμένων προβλημάτων για την πόλη. Στην 

συνέχεια παρατηρείται μια διαφοροποίηση στις δυο τελευταίες θέσεις. Ενώ στο Σι, μεταξύ 

των 5 σημαντικότερων, συγκαταλέγεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, στο Σ2, αυτή
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αντικαθίσταται από την καθαριότητα. Ως στατιστικά ορθότερη επιλέγεται η κατάταξη του 

Σ2:

1. Ανεργία

2. Κυκλοφοριακό

3. Κόστος ζωής

4. Καθαριότητα

5. Ασφάλεια

Αναλυτικότερα στο διάγραμμα 6.50 φαίνεται η συνολική κατάταξη των 13 προβλημάτων 

όπως αυτή διαμορφώνεται από τις απαντήσεις. Εκτός των προβλημάτων που ήδη 

αναφέρθηκαν, εξίσου σημαντική βαθμολογία συγκέντρωσε η έλλειψη πρασίνου και 

δημόσιων χώρων, ενώ χαμηλή βαθμολογία, επομένως σχετικά καλή κατάσταση, 

παρατηρήθηκε σε θέματα θορύβου, πολιτισμού και αθλητισμού.

Διάγραμμα 6.50: Κλίμακα κατάταξης των σημαντικότερων προβλημάτων

Ανερνία 

Κυκλοφοριακό 

Κόστος ζωής 

Καθαριότητα 

Ασφάλεια 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Έλλειψη ίΐρααίνου

Έλλειψη δημόσιων χώρων (κ.χ. πλατείες,... 

Έλλειψη κοινωνικών υποδομών (πρόνοια..

Μετανάστευση 

Έλλειψη υποδομώναθληησμού 

Έλλειψη υποδομών /δ ρ α α ιη ρ ιο ιή ιω ν..

Ηχορύπανση

185

Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης
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6.3.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η τελευταία ενότητα αφορά το βαθμό ικανοποίησης των κατοίκων από την ποιότητα ζωής 

στην πόλη τους, καθώς και την εξέλιξη που είχε στο διάστημα των δυο τελευταίων χρόνων.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.51, το μεγαλύτερο μέρος όσων έλαβαν μέρος στην 

έρευνα κρίνουν την ποιότητα ζωής μέτρια με ποσοστό 38% (68 άτομα), ενώ αθροιστικά οι 

θετικές απαντήσεις αφορούν το 33%, εν αντιθέσει των αρνητικών που αναλογούν στο 28%. 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι μόνον 4 άτομα έδωσαν ακραία θετικές και ακραία 

αρνητικές απαντήσεις. Επομένως η ποιότητα ζωής στην Θεσσαλονίκη μπορεί να 

χαρακτηριστεί από μέτρια έως οριακά ικανοποιητική.

Διάγραμμα 6.51: Τελικός δείκτης ποιότητας ζωής

Το επόμενο ερώτημα αφορά την εξέλιξη της ποιότητας ζωής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

το 52% (94 άτομα) την χαρακτήρισε στάσιμη, ενώ οι αρνητικές απαντήσεις ήταν ακριβώς 

τριπλάσιες των θετικών, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα ζωής τα 2 

τελευταία χρόνια έχει μείνει στάσιμη με οριακή τάση προς το χειρότερο.

Διάγραμμα 6.52: Εξέλιξη ποιότητας ζωής

Χειρότερη Στάσιμη Καλύτερη
Πηγή: Ερωτηματολόγια Θεσσαλονίκης
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Τέλος τέθηκε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου, στην οποία μπορούσαν οι ερωτηθέντες να 

επισημάνουν θέματα που τους απασχολούν ιδιαίτερα σχετικά με την ποιότητα ζωής και την 

πόλη τους. Το θέμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές σύμφωνα με τα 

ερωτηματολόγια είναι η έλλειψη πρασίνου, ενώ διευκρινίστηκε ότι οι παρατηρήσεις δεν 

αφορούν το σύνολο της πόλης αλλά κυρίως τις κεντρικές περιοχές. Επίσης σημειώθηκε και 

η πρόταση για δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και πεζοδρόμων.

Το κυκλοφοριακό και οι μεταφορές αναφέρθηκαν επίσης πολλές φορές. Όπως 

διευκρινίστηκε το πρόβλημα είναι καθημερινό και έντονο. Οι αστικές συγκοινωνίες δεν 

συνδέουν όλες τις περιοχές της πόλης, δεν είναι επαρκείς, αλλά ούτε και σε ικανοποιητική 

κατάσταση (συνωστισμός στα λεωφορεία και λόγω αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης 

πολύ αργή μετακίνηση). Παράλληλα επισημάνθηκε η μόλυνση του Θερμαϊκού και η 

έντονη δυσφορία που δημιουργεί στις παραλιακές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα με βάση 

προβλήματα αέριας ρύπανσης και θαλάσσιας μόλυνσης εκφράστηκε η ακραία άποψη που 

χαρακτήρισε την Θεσσαλονίκη ως μια από τις πιο μολυσμένες πόλεις της Ευρώπης. 

Τελειώνοντας πολύ αχνά τέθηκαν προβλήματα όπως η έλλειψη ποδηλατοδρόμων, το 

υψηλό κόστος ζωής, η ασφάλεια και η μετανάστευση.

6.3.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Στο τελευταίο στάδιο έγινε επεξεργασία των δεδομένων με την βοήθεια SPSS, για να 

διαπιστωθεί πρώτον κατά τόσο τα γενικά χαρακτηρίστηκα του πληθυσμού επηρέασαν τις 

απαντήσεις στα τρία βασικότερα ερωτήματα της έρευνας: την ιεράρχηση προβλημάτων, 

τον τελικό δείκτη ποιότητας ζωής και την εξέλιξη ποιότητας ζωής.

Η πρώτη συσχέτιση έγινε μεταξύ των βασικότερων προβλημάτων και της ηλικίας του 

δείγματος. Η ανεργία συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο με τεράστια 

διαφορά από τα επόμενα, ενώ το ίδιο συνέβη και στις επιμέρους κατηγορίες. Οι ηλικίες 

από 18 έως 24 και από 25 έως 34 και 35 έως 50, επέλεξαν κατά πλειοψηφία την ανεργία, 

με την τελευταία όμως ομάδα να συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό και στο θέμα της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τέλος τα άτομα άνω των 50 ετών τα απασχόλησε ιδιαίτερα 

το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (33,3%).

Εξίσου σημαντικά ποσοστά συγκέντρωσε η ανεργία και στα υπόλοιπα γενικά 

χαρακτηριστικά, που αφορούσαν το φύλο, την οικογενειακή αλλά και την επαγγελματική
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κατάσταση, με τα ποσοστά των άλλων προβλημάτων να είναι σχεδόν ισομοιρασμένα και 

κατά πολύ χαμηλότερα.

Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα από την συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου με τα 

βασικότερα προβλήματα της πόλης, από όπου πάλι με συντριπτικά ποσοστά σε όλες τις 

κατηγορίες ξεχώρισε η ανεργία.

Ο στατιστικός έλεγχος με τη μέθοδο του X2 γενικότερα, έδειξε ότι υπάρχει ανεξαρτησία 

μεταξύ της επιλογής του βασικότερου προβλήματος για την πόλη και των γενικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος. Αντίθετα η συσχέτιση του δείκτη αυτού με το μορφωτικό 

επίπεδο έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση.

Η δεύτερη κατηγορία συσχετίσεων αφορούσε τον δείκτη ποιότητας ζωής και τα γενικά 

χαρακτηριστικά. Ηλικίες από 18 έως 50 χαρακτήρισαν κατά πλειοψηφία την ζωή στην 

πόλη ως «ουδέτερη», ενώ άνω των 50 ετών φάνηκαν να είναι περισσότερο ευχαριστημένοι, 

αφού την έκριναν ικανοποιητική. Όσον αφορά την συσχέτιση μεταξύ ανδρών, γυναικών 

και του δείκτη ποιότητας ζωής παρατηρήθηκε συμφωνία της πλειοψηφίας και των δυο 

φύλων στην κατηγορία που χαρακτηρίζει την ποιότητα ζωής στην πόλη «ουδέτερη». 

Παρολαυτά, αθροιστικά οι γυναίκες φάνηκαν να είναι περισσότερο ικανοποιημένες από τις 

απαντήσεις τους. Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση περισσότερο ικανοποιημένοι 

φαίνεται να είναι οι έγγαμοι, το μεγαλύτερο ποσοστό (34%) των οποίων συγκεντρώνεται 

στην κατηγορία 5 (ικανοποιημένοι). Αντίθετοι οι άγαμοι κατά 41% την χαρακτήρισαν 

ουδέτερη, ενώ και σε αυτή την περίπτωση. Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο του 

πληθυσμού, όσο ανεβαίνουν οι βαθμίδες τόσο θετικότερες είναι οι απαντήσεις. 

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι ανώτατης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με ποσοστά 40% και 

38% αντίστοιχα χαρακτήρισαν την ποιότητα ζωής ουδέτερη, αντίθετα οι απόψεις των 

απόφοιτων μέσης εκπαίδευσης μοιράστηκαν μεταξύ των απαντήσεων «δυσαρεστημένοι» 

και «πολύ δυσαρεστημένοι», με ποσοστό 22% σε κάθε απάντηση. Τέλος η επαγγελματική 

κατάσταση των ερωτηθέντων δεν διαφοροποίησε τις απαντήσεις τους, αφού τα μεγαλύτερα 

ποσοστά όλων των ομάδων συγκεντρώθηκαν στην κατηγορία ουδέτερη.

Ο στατιστικός έλεγχος του X2 έδειξα σημαντική σχέση μεταξύ της αντίληψης για την 

ποιότητα ζωής και της ηλικιακής ομάδας, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται η
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ηλικία αυξάνεται και το αίσθημα ικανοποίησης. Αντίθετα μεταξύ των υπολοίπων 

μεταβλητών δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση.

Η τρίτη ομάδα συσχετίσεων αφορούσε την εξέλιξη της ποιότητας ζωής στην διάρκεια των 

δυο τελευταίων ετών και τα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα γενικά χαρακτηριστικά δεν επηρέασαν ουσιαστικά της απαντήσεις, γι αυτό 

και δεν αναλύονται ανά κατηγορία. Η γενική παρατήρησή τους έδειξε μια ταύτιση 

απόψεων στη μέση απάντηση (στάσιμη) όλων των υποκατηγοριών, με τις αρνητικές 

απαντήσεις να ακολουθούν δεύτερες. Τέλος ο στατιστικός έλεγχος για την συσχέτιση των 

μεταβλητών δεν έδειξε καμία εξάρτηση.

104



Βενετσάνου Μαριλένα Ανάλυση Ερωτηματολογίων

7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΟΛΕΙΣ

Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε αναλύθηκαν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ανά 

μελέτη περίπτωσης, που αποτύπωσαν τις απόψεις των κατοίκων πάνω στο θέμα της 

ποιότητας ζωής για κάθε πόλη. Όμως τα αποτελέσματα αυτά αποκτούν μεγαλύτερο νόημα 

εάν παρουσιαστούν συγκριτικά, καθιστώντας έτσι δυνατόν να εξαχθεί ένα συνολικότερο 

συμπέρασμα αλλά και να διερευνηθεί πως τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε πόλης, 

πληθυσμιακά, οικονομικά και χωρικά επηρεάζουν τελικά την αντίληψη των κατοίκων για 

την ποιότητα ζωής τους.

Για την σύγκριση ερωτήσεων που αφορούν στον βαθμό ικανοποίησης κατασκευάστηκε 

ένας Σύνθετος Δείκτης Ικανοποίησης10 (Σ.Δ.Ι.), ο οποίος εξάγεται από την παρακάτω 

σχέση:

Ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν ικανοποιημένοι
Σύνθετος Δείκτης Ικανοποίησης =

Ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν δυσαρεστημένοι 

Σ.Δ.Ι. = 1, υπάρχει ισοδύναμος αριθμός ικανοποιημένων και δυσαρεστημένων ατόμων 

Σ.Δ.Ι. = 2, ο αριθμός των ικανοποιημένων ατόμων είναι διπλάσιος των δυσαρεστημένων 

Σ.Δ.Ι. = 0,5, ο αριθμός των δυσαρεστημένων ατόμων είναι διπλάσιος των ικανοποιημένων

7.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΔΟΜ ΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων στην οποία υπολογίστηκε ο δείκτης αυτός, αφορούσε αφορά 

σε θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και αστικού χώρου. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα

7.1 οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι σε ζητήματα που 

αφορούσαν το περιβάλλον (ρύπανση και καθαριότητα), με το αποτέλεσμα του δείκτη να 

είναι περίπου ίσο με 2, γεγονός που δηλώνει ότι οι ικανοποιημένοι πολίτες είναι διπλάσιοι 

των δυσαρεστημένων, ενώ επιδόσεις γύρω στη μονάδα καταγράφηκαν για τα Ιωάννινα και 

την καλαμάτα. Στις ερωτήσεις για θέματα υποδομών και στις τρεις περιπτώσεις ο δείκτης 

έδωσε αποτελέσματα γύρω στη μονάδα, που σημαίνει ότι ο αριθμός των ικανοποιημένων

10 Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιήθηκε σε αντίστοιχες έρευνες για την ποιότητα ζωής που έγιναν για 
λογαριασμό της Καθημερινής στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας όπως ο Βόλος, η Λάρισα, τα 
Χανιά, τα Ιωάννινα κ.α. (Public Issue, 2008)
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πολιτών είναι ισοδύναμος με αυτό των δυσαρεστημένων, με τους κατοίκους των Ιωαννίνων 

να αξιολογούν οριακά θετικότερα το θέμα των υποδομών στην πόλη τους. Ωστόσο υπό την 

γενική έννοια των υποδομών, συνυπολογίστηκαν απαντήσεις για θέματα στάθμευσης, 

εκπαίδευσης, πρόνοιας, πολιτισμού και αθλητισμού και παρόλο που ο δείκτης ουσιαστικά 

δεν διαφοροποιήθηκε, πρέπει να επισημανθούν οι περιπτώσεις που ξεφεύγουν κατά πολύ 

από τον μέσο όρο. Τέτοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε κυρίως στις υποδομές και τις 

δραστηριότητες πολιτισμού στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου και εκφράστηκε έντονη 

δυσαρέσκεια από τους κατοίκους, το 50% των οποίων έδωσε αρνητικές απαντήσεις. Τέλος 

σε ερωτήσεις για τον αστικό χώρο (δημόσιοι χώροι, χώροι πρασίνου και δομημένο 

περιβάλλον) σαφώς δυσαρεστημένοι δήλωσαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης όπου το 

αποτέλεσμα του δείκτη δηλώνει ότι για κάθε έναν ικανοποιημένο κάτοικο αντιστοιχούν 

δυο δυσαρεστημένοι.

Διάγραμμα 7.1: Σ.Δ.Ι. για περιβάλλον, υποδομές και αστικό χώρο

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας, Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης 

7 2  Μ ΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σε δεύτερη φάση μελετήθηκαν θέματα που αφορούσαν τον τρόπο και τον χρόνο 

καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων στις τρεις πόλεις. Στην Καλαμάτα οι κάτοικοι 

επιλέγουν χωρίς μεγάλες διαφορές για την καθημερινή τους μετακίνηση τα ιδιωτικής 

χρήσης μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα), καθώς και το ποδήλατο και τα πόδια. 

Αντίθετα οι Θεσσαλονικείς μοιράστηκαν μεταξύ των ΜΜΜ (λεωφορεία και ταξί) και της 

μετακίνησης με ποδήλατο και πόδια. Τέλος στα Ιωάννινα κυριάρχησε η μετακίνηση με 

Ι.Χ., ακολούθησε το ποδήλατο και τα πόδια, ενώ εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό σημειώθηκε 

στα ΜΜΜ.
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Διάγραμμα 7.2: Κύριο μέσο μεταφοράς για εργασία και άλλες καθημερινές ανάγκες

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας, Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης

Για την μετακίνηση για λόγους εργασίας ο περισσότερος χρόνος απαιτείται στα Ιωάννινα, 

30 λεπτά11 , έπεται η Θεσσαλονίκη με 23 λεπτά και η Καλαμάτα με 22. Αντίστοιχα στη 

μετακίνηση για άλλες ανάγκες εκτός εργασίας από 30 λεπτά απαιτούνται κατά μέσο όρο 

στις δυο μεγαλύτερες πόλεις και 26 στην Καλαμάτα. Στα εισαγωγικά του κεφαλαίου 

αναφέρθηκε ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά (οικονομικά, αναπτυξιακά και χωρικά) των 

μελετών περίπτωσης επηρεάζουν την ζωή στην πόλη. Στο θέμα των μεταφορών 

παρατηρήθηκε καταρχήν ότι το μέγεθος της πόλης αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται να 

δαπανήσουν οι κάτοικοι για την μετακίνηση τους. Δεύτερον η προσφορά καλύτερων 

μέσων μαζικής μεταφοράς, που διαπιστώθηκε στη Θεσσαλονίκη (συχνότερα δρομολόγια 

που καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση της πόλης) αυξάνει την χρήση τους, γι αυτό και τα 

ποσοστά στα ΜΜΜ στις δυο μικρότερης κλίμακας πόλεις ήταν απογοητευτικά.

7.3 ΒΑ ΣΙΚ Ο ΤΕΡΑ  Π ΡΟ ΒΛΗ Μ Α ΤΑ

Στο επόμενο στάδιο του ερωτηματολογίου (ενότητα Ζ), τέθηκαν 13 προβλήματα προς 

ιεράρχηση: ανεργία, με την ερώτηση αυτοί οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα 

σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη τους. Στον πίνακα 7.1 

παρουσιάζονται τα πέντε σημαντικότερα που ξεχώρισαν οι ερωτηθέντες για κάθε μελέτη 

περίπτωσης.

11 Βασικότερο πρόβλημα στα Ιωάννινα αναδείχθηκε το κυκλοφοριακό.
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Πίνακας 7.1: Κατάταξη των 5 βασικότερων προβλημάτων ανά πόλη
ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ ' ΙΩ ΑΝΝΙΝΑ : Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανεργία ; Κυκλοφοριακό Ανεργία
Καθαριότητα | Ανεργία Κυκλοφοριακό

Κυκλοφοριακό | Καθαριότητα Κόστος ζωής

Μετανάστευση | Κόστος ζωής Καθαριότητα

Έλλειψη κοινωνικών υποδομών ι Ασφάλεια ; Ασφάλεια

Πηγή: Ερωτηματολόγια Καλαμάτας, Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης

Οι αντιλήψεις των κατοίκων δεν διαφοροποιούνται αισθητά μεταξύ των τριών πόλεων. 

Η ανεργία βρίσκεται πολύ υψηλά στα προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Η 

χρονική συγκυρία της έρευνας εξηγεί την επιλογή αυτή, με την οικονομική ύφεση στην 

Ελλάδα να βαθαίνει η ανεργία αποτελεί κύριο θέμα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, 

ανεξάρτητα αν η πόλη είναι οικονομικά ανεπτυγμένη ή όχι. Το δεύτερο σε σημαντικότητα 

θέμα που τονίστηκε, ειδικότερα στα Ιωάννινα και την Θεσσαλονίκη είναι το 

κυκλοφοριακό, φαινόμενο έντονο και καθημερινό. Επίσης και στις τρείς περιπτώσεις 

αναφέρθηκε το θέμα της καθαριότητας, με το πρόβλημα να είναι περισσότερο έντονο στην 

Καλαμάτα12. Ταυτόχρονα όσο αυξάνεται το μέγεθος της πόλης, τόσο πιο ψηλά στην 

κατάταξη αναφέρεται το υψηλό κόστος ζωής και η ασφάλεια, οδηγώντας στο συμπέρασμα 

ότι στις μικρότερης κλίμακας πόλεις οι κάτοικοι νιώθουν πιο ασφαλείς αλλά και 

οικονομικά η ζωή τους είναι πιο άνετη. Τέλος εκτός των όσων αναφέρονται στο πίνακα 7.2 

στα Ιωάννινα και την Θεσσαλονίκη ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, το οποίο επιβεβαιώνεται τόσο από την μέτρηση των δεικτών όσο και από τις 

παρατηρήσεις στην τελευταία ανοιχτού τύπο ερώτηση του ερωτηματολογίου. Η 

διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 7.1, στην 

οποία οι κάτοικοι των δυο αυτών πόλεων έδειξαν να είναι φανερά ικανοποιημένοι στα 

θέματα του περιβάλλοντος της πόλης τους. Το παράδοξο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως στις 

ερωτήσεις τις ενότητας Γ, τα αποτελέσματα της οποίας έρχονται σε αντίθεση με το 

υπόλοιπο ερωτηματολόγιο και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζονται με μια σχετική 

επιφύλαξη, χωρίς να υιοθετούνται καθολικά στην έρευνα.

12 Όπως διευκρινίστηκε από τις παρατηρήσεις των ερωτηματολογίων οι αναφορές που έγιναν δεν 
αφορούν την καθαριότητα σε επίπεδο καθημερινότητας, αλλά στην διαχείριση τον απορριμάτων.
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7.4 ΠΟΙΟ ΤΗ ΤΑ  ΖΩΗΣ

Για την εκτίμηση της γενικής αξιολόγησης που κάνουν οι κάτοικοι για την ποιότητα ζωής 

στην πόλης τους υπολογίστηκε ο σύνθετος δείκτης ικανοποίησης, σύμφωνα με τον οποίο οι 

τιμές που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση είναι:

Καλαμάτα = 9

Ιωάννινα = 6

Θεσσαλονίκη = 0,6

Τα αποτελέσματα ότι οι κάτοικοι της Καλαμάτας είναι οι πιο ικανοποιημένοι με την 

ποιότητα ζωής στην πόλη τους. Συγκεκριμένα η τιμή του δείκτη δηλώνει ότι σε κάθε ένα 

δυσαρεστημένο κάτοικο από το θέμα της ποιότητας ζωής αντιστοιχούν 9 ικανοποιημένοι. 

Αποτέλεσμα μεγαλύτερο της μονάδας αλλά μικρότερο από το προηγούμενο, 

συγκέντρωσαν τα Ιωάννινα, όπου για κάθε ένα δυσαρεστημένο κάτοικο αντιστοιχούν 6 

ικανοποιημένοι. Ενώ αντίθετα, τα αποτελέσματα για την Θεσσαλονίκη μάλλον 

απογοητευτικά μπορούν να χαρακτηριστούν, αφού στην περίπτωση αυτή για κάθε έναν 

ικανοποιημένο κάτοικο αντιστοιχούν 2 δυσαρεστημένοι.

Στο τέλος ζητήθηκε από τους κατοίκους να αξιολογήσουν την εξέλιξη της ποιότητας ζωής 

στο διάστημα των δυο τελευταίων χρόνων. Τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής 

ανέδειξαν μια ταύτιση απόψεων μεταξύ των τριών περιπτώσεων. Η πλειοψηφία όσων 

έλαβαν μέρος στην έρευνα ανεξαρτήτως της πόλη συμφώνησαν ότι η ποιότητα ζωής 

παραμένει στάσιμη. Το μεγαλύτερο ποσοστό σημειώθηκε στα Ιωάννινα με 67%, 

ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με 52% και τέλος η Καλαμάτα με 48%.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω η ποιότητα ζωής στην πόλη -σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

κατοίκων- είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους και του πληθυσμού της και παρόλο 

που τα προβλήματα δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό, γίνονται πιο έντονα και 

επηρεάζουν περισσότερο την καθημερινότητα των κατοίκων, όταν αλλάζει η κλίμακα του 

χώρου.

Τελειώνοντας όσο αναφορά την συνάρτηση των απαντήσεων σε σχέση με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο κ.α.) του δείγματος διαπιστώθηκε μέσω των ελέγχων του 

τεστ X2 ότι δεν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση.
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8. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Σε αυτή την ενότητα επιχειρείται να διερευνηθεί ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ της 

αντίληψης των κατοίκων για την πόλη τους και της ‘πραγματικής’ κατάστασης -  όπως 

αυτή καταγράφηκε από τις σχετικές μετρήσεις των δεικτών, στον πίνακα 8.1 

παρουσιάζονται συγκριτικά οι επιδόσεις κάθε πόλης στους δείκτες και στα 

ερωτηματολόγια.

Ο πρώτος από τους πέντε άξονες που μελετήθηκε αφορά την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη των πόλεων και χωρίστηκε στα κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Η συγκριτική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα κοινωνικά θέματα έδειξε ότι η αξία που δίδεται στο 

θέμα της μετανάστευσης από τους κατοίκους, δεν σχετίζεται μόνο με τον πληθυσμό των 

αλλοδαπών που συγκεντρώνεται στην πόλη. Όπως παρατηρήθηκε στην μέτρηση των 

δεικτών το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών13 συγκεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη, όμως το 

θέμα της μετανάστευσης απασχολεί πολύ περισσότερο τους κατοίκους της Καλαμάτας, 

όπου το ποσοστό φάνηκε να είναι χαμηλότερο. Ανάλογο ήταν και το συμπέρασμα μεταξύ 

πραγματικής εγκληματικότητας και αίσθηση ασφάλειας. Στα Ιωάννινα καταγράφηκε ο 

χαμηλότερος συνολικά αριθμός εγκληματικών ενεργειών στην διάρκεια του έτους (0,002 

εγκληματικές ενέργειες ανά κάτοικο), όμως το πρόβλημα της ασφάλειας βρέθηκε το ίδιο 

υψηλά στην κατάταξη με την πόλη της Θεσσαλονίκης όπου οι εγκληματικές ενέργειες 

είναι κατά πολύ υψηλότερες (0,009 εγκληματικές ενέργειες ανά κάτοικο).

Σε θέματα οικονομίας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στα Ιωάννινα, 

όμως αποτέλεσε κύριο θέμα αναφοράς από το σύνολο των ατόμων που έλαβαν μέρος και 

στις τρεις πόλεις, συγκεκριμένα δεν υπήρξε ούτε ένα ερωτηματολόγιο όπου η ανεργία να 

μην βρίσκεται μεταξύ των πέντε σημαντικότερων προβλημάτων. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται κυρίως στην οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα, η οποία έχει εκτοξεύσει

13 Ο πληθυσμός των αλλοδαπών αφορά τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001 και δεν σχετίζεται με το φαινόμενο των παράνομων μεταναστών το οποίο και 
έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τα επίσημα στοιχεία αποτελούν μια ένδειξη του αριθμού των 
αλλοδαπών που συγκεντρώνεται στην χώρα. Ωστόσο επιλέχθηκε να συγκριθούν με την αντίληψη 
των κατοίκων για την μετανάστευση, διότι ο στόχος είναι να γίνει σύγκριση μεταξύ των πόλεων και 
όχι να διερευνηθεί η πραγματική ένταση του φαινομένου.
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την ανεργία στα ύψη και δεν σχετίζεται άμεσα μόνο με την οικονομική κατάσταση των 

πόλεων. Το δεύτερο θέμα αφορά την σύγκριση του μέσου εισοδήματος με το κόστος ζωής 

στην πόλη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντίληψη σε αυτό το ζήτημα είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του μεγέθους της πόλης και παρόλο που στην Καλαμάτα καταγράφηκε το 

χαμηλότερο μέσο εισόδημα, η άποψη των κατοίκων για το κόστος ζωής ήταν καλύτερη 

από τις άλλες δυο περιπτώσεις.

Το περιβάλλον αποτέλεσε μια ακόμη συνισταμένη που μελετήθηκε για την διαμόρφωση 

της ποιότητας ζωής. Ταύτιση τον απόψεων και των μετρήσεων παρατηρήθηκε στα θέματα 

της ρύπανσης, με τα προβλήματα που καταγράφηκαν να γίνονται αισθητά από τους 

κατοίκους υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην περίπτωση των Ιωαννίνων και της 

Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση Ζ, βλ. παράρτημα). Επίσης η 

αίσθηση των κατοίκων για την καθαριότητα στην πόλη συνέβαλε αρνητικά στην 

διαμόρφωση της ποιότητας ζωής στην Καλαμάτα, ενώ η μέτρηση του δείκτη για τα 

ποσοστά ανακύκλωσης συνέβαλε αρνητικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Ο επόμενος άξονας αφορά τον αστικό χώρο και μελετήθηκε σε τρεις υποενότητες: 

δομημένο περιβάλλον, χώροι πρασίνου και δημόσιοι χώροι (πάρκα, πλατείες κ.α.). Οι 

δείκτες που προσμετρήθηκαν για την διαμόρφωση της συνολικής εικόνας του δομημένου 

περιβάλλοντος ήταν τα τ.μ. κατοικίας που αντιστοιχούν ανά κάτοικο, τα ποσοστά 

μονοκατοικιών και διαμερισμάτων καθώς και τα ποσοστά ενοικιαζόμενης και ιδιόκτητης 

κατοικίας, ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο άξονας αυτός συνέβαλε θετικότερα στην 

διαμόρφωση της ποιότητας ζωής για την Καλαμάτας και αρνητικότερα για την 

Θεσσαλονίκη. Σε αντιπαράθεση αυτών υπολογίστηκε ο Σύνθετος Δείκτης Ικανοποίησης 

για το δομημένο περιβάλλον (με βάση απαντήσεις στην ερώτηση Δ3, βλ. παράρτημα). 

Σύμφωνα με αυτόν οι ικανοποιημένοι πολίτες στην Καλαμάτα ήταν 6 φορές περισσότεροι 

από αυτούς της Θεσσαλονίκης και 3 φορές περισσότεροι από των Ιωαννίνων, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τις μετρήσεις των δεικτών. Ο ίδιος δείκτης υπολογίστηκε για το 

πράσινο και τους δημόσιους χώρους τα αποτελέσματα του να ταυτίζονται πλήρως με τις 

μετρήσεις των δεικτών. Τέλος για το σύνολο του αστικού χώρου, περισσότερο 

δυσαρεστημένοι δήλωσαν οι Θεσσαλονικείς με την αναλογία δυσαρεστημένων προς 

ικανοποιημένων κατοίκων να αντιστοιχεί σε 2 προς 1.
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Οι υποδομές έδειξαν ότι η ‘πραγματική’ κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή πλήρως από 

τους κατοίκους. Όπως ήταν αναμενόμενο στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης η 

Θεσσαλονίκη βρέθηκε συγκριτικά στην καλύτερη θέση, διότι ως κύριος πόλος ανάπτυξης 

της χώρας συγκεντρώνει όλες τις βασικές υποδομές όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών 

της ίδιας της πόλης αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της βορείου Ελλάδος. Ωστόσο 

μέτρια ικανοποιημένοι δήλωσαν οι Θεσσαλονικείς, ενώ περισσότερο δυσαρεστημένοι ήταν 

στα Ιωάννινα όπου οι ελλείψεις σε υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού συνέβαλαν 

αρνητικά στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής.

Ο τελευταίος άξονας αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι δείκτες που 

καταγράφηκαν αφορούν σημεία παραγωγής και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά 

με την πληροφορική. Οι μετρήσεις ήταν ανάλογες του μεγέθους των πόλεων, όπως ήταν 

φυσικά αναμενόμενο. Από την άλλη πλευρά στα ερωτηματολόγια διερευνήθηκε το 

ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου από τους ερωτηθέντες. Τα 

ποσοστά που προέκυψαν σε όλες τις περιπτώσεις ήταν πάνω από 85%, όμως τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στη 

Θεσσαλονίκη, ύστερα στην Καλαμάτα και τέλος στα Ιωάννινα.
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Πίνακας 8.1: Συγκριτική ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και αντίληψης κατοίκων
ΑΞΟΝΕΣ ΥΦ ΙΣΤΑΜ ΕΝΗ

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ
(δείκτες)

Κ Ι Θ
Α Ν ΤΙΛ Η Ψ Η  Κ Α ΤΟ ΙΚ Ω Ν

Κ Ι Θ
π ο ι ο ι π ι α  

Σ ΖΩΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ
(ερωτηματολόγιο) ΣΧΕΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ

Κ
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νω
νι

κό
 ο

ικ
ον

ομ
ικ

ή 
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νά
πτ

υξ
η

Κ
οι

νω
νί

α Πληθυσμός
αλλοδαπών Ο Ο Θ Μετανάστευση Θ Ο Ο
Εγκληματικότητα Θ Ο Θ Ασφάλεια Ο Θ Θ

Ο
ικ

ον
ομ

ία Ανεργία Θ Θ Ο Ανεργία Θ Ο Θ
Μέσο εισόδημα Θ Ο Ο Κόστος ζωής Ο Ο Θ

>
£

Ήπιο κλίμα Ο Θ Ο Ηχορύπανση Θ Ο Ο
02.
Q.
WC

Προβλήματα
ρύπανσης Ο Ο Θ Ρύπανση Ο Θ Θ
Ανακύκλωση Θ Ο Θ Καθαριότητα Θ Ο Ο
Κατοικία τ.μ./κάτοικο Ο Θ Ο
Μονοκατοικίες Ο Ο Θ Σ.Δ.Ι Δομημένο Περιβάλλον Ο Ο Θ

Ο
Q.

Ά
Διαμερίσματα Ο Ο Θ
Ιδιόκτητη κατοικία ο Ο Θ Ιδιόκτητη κατοικία Θ Ο Θ

Η
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W ‘

ο
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ο

£
δραστηριοτήτων /Δράστη ριότητες
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Μεταφορές --- Κυκλοφοριακή Συμφόρηση Ο Θ Ο
Επίσημες ιστοσελίδες 
της πόλης Θ Ο Ο

ΘΣημεία κατασκευής 
προϊόντων Θ Ο Ο

% Χρήστες Η/Υ Θ Ο

Ε
£

πληροφορικής 
Σημεία παροχής 
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ΚτΠ
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σ τη ν  Π .Ζ .
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9 . ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι έρευνες για την ποιότητα ζωής μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς 

αναδεικνύουν τις τάσεις που διαμορφώνονται μέσα στην κοινωνία της πόλης και 

επισημαίνουν τα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της, είναι μια σημαντική πρώτη 

ένδειξη για τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει ο σχεδιασμός και οι πολιτικές για την 

διαχείριση των πόλεων. Την χρησιμότητα των ερευνών αυτών έρχεται να επιβεβαιώσει και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, που από το 1998 συλλέγει πολύτιμα στατιστικά στοιχεία για 

παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα όχι 

μόνο για τους σχεδιαστές του χώρου αλλά και για τους πολίτες που επιθυμούν να 

μελετήσουν τον τόπο πιθανής εγκατάστασης τους. Η σημασία των ερευνών αυτών τους 

πολλαπλασιάζεται όταν μπορεί να παρατηρηθεί η διαχρονική εξέλιξη στο θέμα της 

ποιότητας ζωής, γι αυτό και οι μελέτες για τις πόλεις της Ε.Ε. ανανεώνονται κάθε τριετία 

(2004, 2007, 2010).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε πρώτη φάση οι κάτοικοι δεν φάνηκε να 

επηρεάζονται από τα οικονομικά, αναπτυξιακά και χωρικά χαρακτηριστικά της πόλης, 

καθώς δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην επιλογή των πέντε σημαντικότερων 

προβλημάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης. Αντίθετα όμως τα χαρακτηριστικά αυτά 

επηρέασαν την ιεράρχησή τω επιλεγμένων προβλημάτων, π.χ. η αύξηση του μέγεθος της 

πόλης αύξησε την βαρύτητα που αποδόθηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, στο κόστος 

ζωής και στην ασφάλεια. Η πλειοψηφία όσων έλαβαν μέρος επισήμανε ως κύριο πρόβλημα 

την ανεργία, όμως αυτό αποδίδεται στην παρούσα κρίση, δεδομένου ότι οι άνθρωποι 

αρχίζουν να αισθάνονται πραγματικά τον αντίκτυπο της. Ένα άλλο σημείο που έδειξε 

ενδιαφέρον ήταν η φύση των προβλημάτων που επιλέχθηκαν, καθώς μεγαλύτερη βαρύτητα 

αποδόθηκε σε ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα (κυκλοφοριακό, κόστος 

ζωής, ανεργία) των κατοίκων και λιγότερο με την δομή και τη λειτουργία της πόλης 

(υποδομές, αστικός χώρος).

Το κύριο ερώτημα της εργασίας αυτής ήταν η αναζήτηση των βασικών παραμέτρων που 

προσδιορίζουν σε συλλογικό επίπεδο την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις και 

συγκεκριμένα στην Καλαμάτα, τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη. Τελικά διαπιστώθηκε ότι 

η αντίληψη για την ποιότητα ζωής διαμορφώνεται περισσότερο από τα κοινωνικό -
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οικονομικά ζητήματα (ανεργία, ασφάλεια, κόστος ζωής) και λιγότερο από θέματα που 

αφορούν το περιβάλλον ή τον αστικό χώρο.

Παράλληλα, εξετάζοντας συνδυαστικά τα ευρήματα των δεικτών και των 

ερωτηματολογίων παρατηρήθηκε σύγκλιση μεταξύ της αντίληψης για την ποιότητα ζωής 

και την ‘πραγματική’ κατάσταση. Ειδικότερα όσον αφορά τις συνολικές επιδόσεις κάθε 

πόλης στις μετρήσεις των δεικτών και την γενική άποψη των κατοίκων για το θέμα, το 

γενικό συμπέρασμα ήταν ότι, η ποιότητα ζωής είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους 

της πόλης. Και παρόλο που οι δείκτες δεν έδειχναν μεγάλη διαφοροποίηση, τα 

αποτελέσματα του Σύνθετου Δείκτη Ικανοποίησης για την συνολική αντίληψη της 

ποιότητας ζωής είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα. Σύμφωνα με αυτά η μέτρηση για την 

Καλαμάτα είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη από τα Ιωάννινα που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση 

και 15 φορές μεγαλύτερη από την τρίτη σε κατάταξη Θεσσαλονίκη.

Στην θεωρία αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης του συγκεκριμένου 

θέματος, όμως εδώ η ποιότητα ζωής διερευνήθηκε υπό το πρίσμα του πολεοδομικού 

σχεδιασμού και οι βασικές παράμετροι (άξονες) που προσδιορίστηκαν είχαν άμεση 

συσχέτιση με αυτόν και αναφέρονται σε παραμέτρους που εξετάζονται στην ανάλυση που 

προηγείται πριν την διαμόρφωση των πολεοδομικών σχεδίων. Όπως διαπιστώθηκε από τα 

κεφάλαια που προηγήθηκαν, οι πέντε άξονες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση της ποιότητας ζωής αφορούσαν θέματα κοινωνικό-οικονομικά, 

περιβαλλοντικά, αστικού χώρου, υποδομών και για την κοινωνία της πληροφορίας. Ο 

χωρικός σχεδιασμός μπορεί να παρέμβει με τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του στους 

τέσσερις τελευταίους άξονες οι οποίοι κατά συνέπεια μπορούν να επιδράσουν 

πολλαπλασιαστικά σε κοινωνικό-οικονομικά θέματα. Για θέματα περιβάλλοντος ο 

σχεδιασμός μπορεί να παρέμβει με περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες μπορούν να δώσουν 

λύση σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων (λίμνη Παμβώτιδα και Θερμαϊκός κόλπος), 

αέριας ρύπανσης και διαχείρισης απορριμάτων (τα απορρίμματα, τα οικιακά και 

βιομηχανικά απόβλητα είναι αυτά που ευθύνονται κατά βάση για την μόλυνση των 

υδάτων). Τα πολεοδομικά σχέδια με την σειρά τους μπορούν να ρυθμίσουν θέματα 

αστικού χώρου και υποδομών μέσω των προβλέψεων που προκύπτουν με βάση τα 

πολεοδομικά σταθερότυπο, ενώ γίνονται παράλληλα και προβλέψεις για μέσα μαζικής 

μεταφοράς και για τα δίκτυα μεταφορών. Παράλληλα για το ζήτημα της ασφάλειας που
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τέθηκε έντονα από τους κατοίκους, η κατάλληλη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων στην 

πόλη, καθώς και η ανάπλαση περιοχών που αποτελούν εστίες εγκλήματος μπορούν να 

επιδράσουν καταλυτικά στο αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων.

Εν κατακλείδι, ο χωρικός σχεδιασμός διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να παρέμβει στην 

ζωή στην πόλη και να διαμόρφωση την ποιότητά της. Ακόμη και αν δεν μπορεί να 

παρέμβει άμεσα στα θέματα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (ανεργία, 

κόστος ζωής, ασφάλεια), μπορεί να δημιουργήσει ένα υψηλής ποιότητας αστικό 

περιβάλλον ικανό να προσελκύσει επενδύσεις και δραστηριότητες στην πόλη που κατά 

συνέπεια θα συμβάλλουν στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξή της, διαδραματίζοντας 

παράλληλα έναν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής. Επιπροσθέτως ο 

Massam (2002) επισημαίνει ότι παρότι μεμονωμένα και σε ατομικό επίπεδο η ποιότητα 

ζωής αποτελεί θέμα προσωπικής άποψης και προσδιορίζεται για τον καθένα διαφορετικά, 

αντανακλώντας τις επιλογές και τις ευκαιρίες του καθενός για την ζωή του, σε συλλογικό 

και σε χωρικό επίπεδο επηρεάζεται σημαντικά από τις ρυθμίσεις του πολεοδομικού 

σχεδιασμού (Massam, 2002).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα

ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΟΛ ΟΓΙΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ
Α1. Ηλικία:
Α2. Φύλο: Άνδρας ! □ ; Γυναίκα ! □

A3. Οικογενειακή κατάσταση:
Άγαμος/η 1 □ ! Έ γγαμος/η 1 □
Διαζευγμένος/η ! □ ! Χήρος η I  □

Α4. Μορφωτικό Επίπεδο

Στοιχειώδης εκπαίδευση j ^

Μέση εκπαίδευση (Λύκειο, τεχνικές σχολές, ΙΕΚ) j ^

Ανώτερη -  Ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ -  ΤΕΙ) j ^

Μ εταπτυχιακή εκπαίδευση ! ^

Α5.
! Μόνιμη

Κατοικία |...................... Ν αι ; □ ! Ό χι ! □

; Ιδιοκτησία Ιδιοκτήτης | □  i Ενοικιαστής | □

Α6. Επαγγελματική
κατάσταση

Εργαζόμενος j □  i Άνεργος ! □! Φοιτητής Μαθητής ; □
Συνταξιούχος j □  1 Μη Ενεργός (π.χ. νοικοκυρά) j □

Α7. Χρήση Η/Υ 1 □
Α8. Χρήση Διαδικτύου | □

- (πάρα πολύ κακή) + (πάρ α πολύ καλή)
Β. Είστε ικανοποιημένοι από τη ζωή στην πόλη σας; 1 2 3 4 5 6 7

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - (πάρα πολύ κακή) + (πάρ α πολύ καλή)

Γ1. I Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της ρύπανσης στην πόλη σας; 1 2 3 ! 4 5 6 7

Γ2. I Θεωρείτε ότι η καθαριότητα αποτελεί πρόβλημα για  την πόλη σας; 1 2 3 4 5 6 7

Γ3. ! Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της στάθμευσης στην πόλη σας; 1 2 3 ί 4 5 6 7

j Θεωρείτε ότι οι υποδομές κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία κλπ) 
' ; είναι επαρκείς; 1 2 3 j 4 5 6 7

Γ5. I Θεωρείτε ότι οι υποδομές εκπαίδευσης (σχολεία κλπ) είναι επαρκείς; 1 2 3 4 5 6 7

Γ6. ! Θεωρείτε ότι οι υποδομές πολιτισμού (θέατρο κλπ) είναι επαρκείς; 1 2 3 | 4 5 6 7

Γ7. ! Θεωρείτε ότι οι υποδομές αθλητισμού είναι επαρκείς; 1 2 3 4 5 6 7
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Γ .  Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Χ Ω Ρ Ο Σ ί - (πάρα πολύ κακή) + (πάρα πολύ καλή)

| ! (α) Επάρκεια 1 1 1 2  I 3 | 4 I 5 | 6  I 7

; Δ η μ ό σ ιο ι  Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι  Χ ώ ρ ο ι ! (β) Προσβασιμότητα 1 2 3 4 5 6  1 7
'  ; ( π .χ .  π λ α τ ε ί ε ς ,  π ά ρ κ α ,  π α ιδ ικ έ ς

χ α ρ έ ς )
! (γ) Ασφάλεια 1 2 3 4 5 6  ! 7

| ; ( δ )  Ποιότητα - Οργάνωση 1 2 3 4 5 6 ! 7

| ; (α) Επάρκεια ! ι  j 2  ! 3 j 4  ! 5 j 6  ! 7

Δ 2 . | Π ρ ά σ ιν ο
! (β) Προσβασιμότητα 1 2 3 4 5 6 ! 7

! (γ) Ασφάλεια 1 1 1 2  I 3 | 4  I 5 | 6  I 7

| I (δ )  Ποιότητα - Οργάνωση 1 2 3 4 5 6 ! 7

Δ 3 . | Π ω ς  κ ρ ί ν ε τ ε  τ η ν  ε ικ ό ν α  τ η ς  π ό λ η ς  σ α ς ;  (κ τ ίρ ια :, α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ) 1 2 3 4 5 6 ! 7

Ε .  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ

Ε1. Μέσο ΚαθημερινήςΜετακίνησης

Ι.Χ Αυτοκίνητο □ Ποδήλατο □

Μοτοσυκλέτα □ Πόδια □

Λεωφορείο □ Ταξί □

Ε2. Χρόνος Καθημερινής Μετακίνησης
- Για εργασία........................
- Για άλλες ανάγκες...............

Ζ. Ιεραρχήστε τα 5 σημαντικότερα προβλήματα που κατά τη γνώμη σας αντιμετωπίζει η πόλη (5 
το πιο σημαντικό)
Ζ1. Ανεργία
Ζ2.Ασφάλεια
Ζ3.Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ζ4.'Ελλειψη δημόσιων χώρων (π.χ. πλατείες, παιδικές χαρές)
Ζ5.Έλλειψη κοινωνικών υποδομών (πρόνοια & εκπαίδευση)
Ζ6.Έλλειψη πρασίνου
Ζ7.Έλλειψη υποδομών / δραστηριοτήτων πολιτισμού (θέατρα, σινεμά κλπ)
Ζ8.Έλλειψη υποδομών αθλητισμού
Ζ9.Ηχορύπανση (θόρυβος)
ΖΙΟ.Καθαριότητα
Ζ11.Κόστος ζωής
Ζ12.Κυκλοφοριακό
Ζ13 .Μετανάστευση

123



Βενετσάνου Μαριλένα Παράρτημα

ΣΤ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΣΤ1. Πως αξιολογείτε την ποιότητα ζωής στην 

πόλη σας;

■ (πάρα πολύ κακή) + (πάρα πολύ καλή)

1 2 3 4 5 6 7

ΣΤ2. Πιστεύετε ότι η ποιότητα ζωής στην πόλη 

σας έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο;
Καλύτερη □ Χειρότερη □ Στάσιμη □

ΣΤ3. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με 

την ποιότητα ζωής στην πόλη σας?
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ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ: ΣΥ ΣΧ ΕΤΙΣΗ  Μ ΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Μ Ε SPSS

Παράρτημα

Πίνακας 1: Τεστ Χ2, για την συσχέτιση ηλικίας και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 33,983(a) 36 ,565

N  έγκυρων περιπτώσεων 80

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 2: Διασταύρωση ηλικίας και βασικότερων προβλημάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρική

ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων
χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη
υποδομών
αθλητισμού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μετανάστευση

Ρ-
<
1
Ρ-
5<
£
<ϊ

18-24 Καταμέτρηση 7 1 1 0 0 0 2 1 2 3 3 0 1 21

% γραμμής 33,3% 4,8% 4,8% ,0% ,0% ,0% 9,5% 4,8% 9,5% 14,3% 14,3% ,0% 4,8%
100,0

%

25-34 Καταμέτρηση 8 2 1 1 4 1 2 3 1 2 2 7 4 38

% γραμμής 21,1% 5,3% 2,6% 2,6% 10,5% 2,6% 5,3% 7,9% 2,6% 5,3% 5,3% 18,4% 10,5%
100,0

%

35-50 Καταμέτρηση 3 2 0 2 2 0 0 0 0 4 1 1 1 16

% γραμμής 18,8% 12,5% ,0% 12,5% 12,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 6,3% 6,3% 6,3%
100,0

%

50 < Καταμέτρηση 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5

% γραμμής 60,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,0%
100,0

%

Σ
Καταμέτρηση 21 5 2 3 7 1 4 4 3 9 6 8 7 80

% γραμμής 26,3% 6,3% 2,5% 3,8% 8,8% 1,3% 5,0% 5,0% 3,8% 11,3% 7,5% 10,0% 8,8%
100,0

%
Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασ ία
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Π ίνα κ α ς 3: Δ ιασταύρω ση φύλου κα ι βασικότερων προβλημάτω ν

Παράρτημα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρική

ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων
χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη
υποδομών
αθλητισμού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μετανάστευση

Ο
2
θ

Άνδρας
Καταμέτρηση 15 3 0 0 3 0 1 1 1 3 4 2 2 35

% γραμμής 42,9% 8,6% ,0% ,0% 8,6% ,0% 2,9% 2,9% 2,9% 8,6% 11,4% 5,7% 5,7% 100,0%

Γ υναίκα
Καταμέτρηση 6 2 2 3 4 1 3 3 2 6 2 6 5 45

% γραμμής 13,3% 4,4% 4,4% 6,7% 8,9% 2,2% 6,7% 6,7% 4,4% 13,3% 4,4% 13,3% 11,1% 100,0%

Σ Καταμέτρηση 21 5 2 3 7 1 4 4 3 9 6 8 7 80

% γραμμής 26,3% 6,3% 2,5% 3,8% 8,8% 1,3% 5,0% 5,0% 3,8% 11,3% 7,5% 10,0% 8,8% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 4: Τεστ X2, για την συσχέτιση φύλου και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 16,493(a) 12 ,170

N έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 5: Διασταύρωση οικογενειακής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 
κή ρύπανση

Έλλειψη
δημόσιων
χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Σ

Καταμέτρηση 14 4 2 3 5 1 4 4 2 5 4 5 6 59
X Άγαμος

% γραμμής 23,7
%

6,8% 3,4% 5,1% 8,5% 1,7% 6,8% 6,8% 3,4% 8,5% 6,8% 8,5% 10,2% 100

y  ε-
U  5s 
G Z

Καταμέτρηση 7 1 0 0 2 0 0 0 1 4 2 3 1 21
Εγγαμος

% γραμμής 33 4,8% ,0% ,0% 9,5% ,0% ,0% ,0% 4,8% 19,0% 9,5% 14,3% 4,8% 100
X  * 
o Σ Καταμέτρηση 21 5 2 3 7 1 4 4 3 9 6 8 7 80

% γραμμής 26 6,3% 2,5% 3,8% 8,8% 1,3% 5,0% 5,0% 3,8% 11,3% 7,5% 10,0% 8,8% 100
Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασ ία
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Πίνακας 6: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

Παράρτημα

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 8,460(a) 12 ,748

N έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (12, 5%) = 21,03 

X2 Pearson 8,460
8,46 < 21,03

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

Πίνακας 7: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και βασικότερων προβλημάτων

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 

κή ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων
χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Σ τοιχειώ δη ς
εκ πα ίδευ ση

Καταμέτρηση 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

% γραμμής 33,3 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,

Μ έση
εκ πα ίδευ ση

Καταμέτρηση 6 1 0 1 1 0 0 0 1 3 4 2 2 21

% γραμμής 28,6 4,8% ,0% 4,8% 4,8% ,0% ,0% ,0% 4,8% 14,3% 19,0 9,5% 9,5% 100,

Α νώ τερ η
Α νώ τα τη

εκ πα ίδευση

Καταμέτρηση 13 3 2 0 4 1 4 4 1 5 2 5 3 47

% γραμμής 27,7 6,4% 4,3% ,0% 8,5% 2,1% 8,5% 8,5% 2,1% 10,6% 4,3% 10,6% 6,4% 100,

Μ ετα πτυ χια κή
εκ πα ίδευ ση

Καταμέτρηση 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 9

% γραμμής 11,1 ,0% ,0% 22,2% 22,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,1% ,0% 11,1% 22,2% 100,

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Καταμέτρηση 21 5 2 3 7 1 4 4 3 9 6 8 7

% γραμμής 26,3% 6,3% 2,5% 3,8% 8,8% 1,3% 5,0% 5,0% 3,8% 11,3
%

7,5% 10,0% 8,8
%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Π ίνα κ α ς 8: Τ εστ X 2, γ ια  τη ν  συσχέτιση  μορφωτικού επ ιπέδου  κα ι βασικότερων προβλημάτω ν

Παράρτημα

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 41,765(a) 36 ,235

N έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (36, 5%) = 43,77 

X2 Pearson 41,765
41,765 < 43,77

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

Πίνακας 9: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 

κή ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων
χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

S
<h
Ρ -■<
Ε -<U

Εργαζόμενος
Καταμέτρη

ση
15 4 1 3 5 0 1 2 2 6 3 7 3 52

% γραμμής 28,8 7,7% 1,9% 5,8% 9,6% ,0% 1,9% 3,8% 3,8% 11,5% 5,8% 13,5% 5,8% 100

Άνεργος
Καταμέτρη

ση
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 5

% γραμμής ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% 20,0% ,0% ,0% 20% ,0% 40,0% 100

h■<
%<
μΕ-<
S

Φοιτητής
Μαθητής

Καταμέτρη
ση

6 0 1 0 2 1 2 1 1 3 2 1 2 22

% γραμμής 27,3
%

,0% 4,5% ,0% 9,1% 4,5% 9,1% 4,5% 4,5% 13,6% 9,1% 4,5% 9,1% 100

Συνταξιούχος
Καταμέτρη

ση
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρη

ση
21 5 2 3 7 1 4 4 3 9 6 8 7 80

% γραμμής 26,3 6,3% 2,5% 3,8% 8,8% 1,3% 5,0% 5,0% 3,8% 11,3% 7,5% 10,0% 8,8% 100
Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασ ία
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Π ίνα κ α ς 10: Τ εστ X 2, γ ια  τη ν  συσχέτιση επαγγελματικής κατάσ τασ ης κα ι βασικότερω ν προβλημάτω ν

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 40,049(a) 36 ,295

N έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (36, 5%) = 43,77 

X2 Pearson 40,049
40,049 < 43,77

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

Πίνακας 11: Διασταύρωση ηλικίας και δείκτη ποιότητας ζωής
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
2 3 4 5 6 7

18-24 Καταμέτρηση 0 1 4 10 6 0 21

% H. Ο. 0% 4,8% 19% 47,6% 28,6% 0% 100%
<

1
25-34 Καταμέτρηση 1 1 4 16 11 5 38

% H. Ο. 2,6% 2,6% 10,5% 42,1% 28,9% 13,2% 100%

3<< 35-50 Καταμέτρηση 0 1 5 6 4 0 16

ΗΗ % H. Ο. 0% 6,3% 31,3% 37,5% 25% 0% 100%

3a 50 < Καταμέτρηση 1 1 2 0 1 0 5

% H. Ο. 20% 20% 40% 0% 20% 0% 100%

Καταμέτρηση 2 4 15 32 22 5 80
Σ ΥΝ ΟΛΟ

% H. Ο. 2,5% 5% 18,8% 40% 27,5% 6,3% 100%
Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασ ία

Παράρτημα
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Π ίνα κ α ς 12: Τ εστ X 2, γ ια  τη ν συσχέτιση η λ ικ ία ς κ α ι δείκτη πο ιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 21,765(a) 15 ,114

N έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (15, 5%) = 25 

X2 = 21,765 21,765 < 25,00

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 13: Διασταύρωση φύλου και δείκτη ποιότητας ζωής

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2 3 4 5 6 7

Ο
Υ

Α
Φ

Άνδρας
Καταμέτρηση 1 3 7 14 8 2 35

% 2,9 8,6 20 40 22,9 5,7 100

Γ υναίκα
Καταμέτρηση 1 1 8 18 14 3 45

% 2,2 2,2 17,8 40 31,1 6,7 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 2 4 15 32 22 5 80

% 2,5 5 18,75 40 27,5 6,25 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 14: Τεστ X2, για την συσχέτιση φύλου και δείκτη ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 2,187(a) 5 ,823

N έγκυρων περιπτώσεων 80

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας

κριτική τιμή του πίνακα X2 (5, 5%) = 11,07 |
Γ  2,187< 11,07 X2 Pearson 2,187 _J

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Π ίνακα ς 15: Δ ιασταύρω ση οικογενειακής κατάσ τασ ης κ α ι δείκτη π ο ιότη τα ς ζωής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
2 3 4 5 6 7

Άγαμος/η
Καταμέτρηση 1 2 9 30 14 3 59

% 1,69 3,39 15,25 50,85 23,73 5,08 100

Εγγαμος/ η
Καταμέτρηση 1 2 6 2 8 2 21

% 4,76 9,52 28,57 9,52 38,10 9,52 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 2 4 15 32 22 5 80

% 2,5 5 18,75 40 27,5 6,25 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 16: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 11,476(a) 5 ,043

N  έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (5, 5%) = 11,07 

X2 Pearson 11,476 11,476 > 11,07

Ισχύει η υπόθεση Η1 οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 17: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και δείκτη ποιότητας ζωής

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Σ

2 3 4 5 6 7

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΤΙ
Κ

Ο
 Ε

Π
ΙΠ

ΕΔ
Ο Στοιχειώδης

εκπαίδευση
Καταμέτρηση 0 1 0 2 0 0 3

% 0 33,33 0 66,67 0 0 100

Μέση
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 1 2 4 3 9 2 21
% 4,76 9,52 19,05 14,29 42,86 9,52 100

Ανώτερη
Ανώτατη
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 1 1 9 23 11 2 47
% 2,13 2,13 19,15 48,94 23,40 4,26 100

Μεταπτυχιακή
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 0 0 2 4 2 1 9
% 0 0 22,22 44,44 22,22 11,11 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 2 4 15 32 22 5 80

% 2,5 5 18,75 40 27,5 6,25 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Π ίνα κ α ς 18: Τ εστ X 2, γ ια  τη ν  συσχέτιση μορφωτικού επ ιπέδου  κα ι δείκτι πο ιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 17.461(a) 15 ,292

N  έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (15, 5%) = 25 

X2 Pearson 11,476 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

11,476 < 25,00

Πίνακας 19: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
2 3 4 5 6 7

ΕΠ
ΑΓ

ΓΕ
ΛΜ

Α
ΤΙ

Κ
Η

Κ
ΑΤ

ΑΣ
ΤΑ

ΣΗ

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 1 4 9 19 15 4 52

% 1,92 7,69 17,31 36,54 28,85 7,69 100

Άνεργος
Καταμέτρηση 1 0 1 1 1 1 5

% 20 0 20 20 20 20 100

Φοιτητής Μαθητής
Καταμέτρηση 0 0 5 11 6 0 22

% 0 0 22,73 50 27,27 0 100

Συνταξιούχος
Καταμέτρηση 0 0 0 1 0 0 1

% 0 0 0 100 0 0 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 2 4 15 32 22 5 80

% 2,5 5 18,75 40 27,5 6,25 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 20: Τεστ X2, για την συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 14.999(a) 15 ,452

N  έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας: κριτική τιμή του πίνακα X2 (15, 5%) = 25 Π ^   ̂^  qq

X2 Pearson 14

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
,999 J
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Πίνακας 21: Διασταύρωση ηλικίας και εξέλιξης ποιότητας ζωής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

18-24 Καταμέτρηση 7 6 8 21

% Η. Ο. 33,3% 28,6% 38,1% 100,0%
<1

I
25-34 Καταμέτρηση 12 22 4 38

% Η. Ο. 31,6% 57,9% 10,5% 100,0%

3<< 35-50 Καταμέτρηση 7 7 2 16

ΗΗ % Η. Ο. 43,8% 43,8% 12,5% 100,0%

3a 50 < Καταμέτρηση 1 3 1 5

% Η. Ο. 20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

Καταμέτρηση 2 27 38 15
ΣΥΝΟΛΟ

% Η. Ο. 2,5% 33,8% 47,5% 18,8%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 22: Τεστ X2, για την συσχέτιση ηλικίας και εξέλιξης ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 9,368(a) 6 ,154

N έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 = 9,368

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

9,368 < 12,59

Πίνακας 23: Διασταύρωση φύλου και εξέλιξης ποιότητας ζωής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Άνδρας
Καταμέτρηση 9 18 8 35

Ο
-< % 25,7% 51,4% 22,9% 100,0%
>1
θ

Γ υναίκα
Καταμέτρηση 18 20 7 45

% 40,0% 44,4% 15,6% 100,0%

Καταμέτρηση 2 27 38 15
ΣΥΝΟΛΟ

% 2,5 33,8% 47,5% 18,8%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 1,952(a) 2 ,377

N  έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (2, 5%) = 5,99 

X2 Pearson 1,952 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

1,952< 5,99

Πίνακας 25: Διασταύρωση οικογενειακής κατάστασης και εξέλιξης ποιότητας ζωής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Άγαμος/η
Καταμέτρηση 20 26 13 59

% 33,9% 44,1% 22,0% 100,0%

Εγγαμος/η
Καταμέτρηση 7 12 2 21

% 33,3% 57,1% 9,5% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 2 27 38 15

% 2,5 33,8% 47,5% 18,8%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 26: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και εξέλιξης ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 1,852(a) 2 ,396

N  έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (2, 5%) = 5,99 

X2 Pearson 1,852 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

1,852 < 5,99
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Πίνακας 27: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και εξέλιξης ποιότητας ζωής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΤΙ
Κ

Ο
 Ε

Π
ΙΠ

ΕΔ
Ο

Στοιχειώδης εκπαίδευση
Καταμέτρηση 0 3 0 3

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

Μέση εκπαίδευση
Καταμέτρηση 7 9 5 21

% 33,3% 42,9% 23,8% 100,0%

Ανώτερη Ανώτατη εκπαίδευση
Καταμέτρηση 16 23 8 47

% 34,0% 48,9% 17,0% 100,0%

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Καταμέτρηση 4 3 2 9

% 44,4% 33,3% 22,2% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 2 27 38 15

% 2,5 33,8% 47,5% 18,8%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 28: Τεστ X2, για την συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και εξέλιξης Π.Ζ.

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 4,539(a) 6 ,604

N  έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 Pearson 4,539 

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

4,539 < 12,59

Πίνακας 29: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και εξέλιξης Π.Ζ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 20 23 9 52

% 38,5% 44,2% 17,3% 100,0%

Άνεργος
Καταμέτρηση 1 4 0 5

% 20,0% 80,0% ,0% 100,0%

Φοιτητής Μαθητής
Καταμέτρηση 6 10 6 22

% 27,3% 45,5% 27,3% 100,0%

Συνταξιούχος
Καταμέτρηση 0 1 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 2 27 38 15

% 2,5 33,8% 47,5% 18,8%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας 30: Τεστ X2, για την συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και εξέλιξης Π.Ζ.

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 5,097(a) 6 ,531

N έγκυρων περιπτώσεων 80
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 Pearson 5,097
5,097 < 12,59

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
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Πίνακας 31: Τεστ Χ2, για την συσχέτιση ηλικίας και βασικότερων προβλημάτων
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 22,889(a) 33 ,906

N  έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας: κριτική τιμή του πίνακα Χ2 (33, 5%) = 43,77

X2 Pearson 22,889
22,889 < 43,77

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.

Πίνακας 32: Διασταύρωση ηλικίας και βασικότερων προβλημάτων

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρική

ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη
υποδομών

αθλητισμού
Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος

ζωής Κυκλοφοριακό Μετανάστευση

18-24
Καταμέτρηση 15 3 4 1 2 - 3 2 0 2 2 10 1 45

% γραμμής 33,3% 6,7% 8,9% 2,2% 4,4% - 6,7% 4,4% ,0% 4,4% 4,4% 22,2% 2,2%
100,0

%

25-34
Καταμέτρηση 10 3 1 0 1 - 2 1 1 2 0 8 2 31

% γραμμής 32,3% 9,7% 3,2% ,0% 3,2% - 6,5% 3,2% 3,2% 6,5% ,0% 25,8% 6,5%
100,0

%

35-50
Καταμέτρηση 8 0 1 0 0 - 1 1 0 3 2 4 0 20

% γραμμής 40,0% ,0% 5,0% ,0% ,0% - 5,0% 5,0% ,0% 15,0% 10,0% 20,0% ,0% 100,0
%

50 <
Καταμέτρηση 9 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 3 0 14

% γραμμής 64,3% 7,1% ,0% ,0% ,0% - ,0% ,0% ,0% 7,1% ,0% 21,4% ,0% 100,0
%

Σ
Καταμέτρηση 42 7 6 1 3 - 6 4 1 8 4 25 3 110

% γραμμής 38,2% 6,4% 5,5% ,9% 2,7% - 5,5% 3,6% ,9% 7,3% 3,6% 22,7% 2,7% 100,0
%

Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασ ία
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Πίνακας 33: Διασταύρωση φύλου και βασικότερων προβλημάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛ
ΟΑνεργί

α
Ασφάλει

α
Ατμοσφαιρικ 

ή ρύπανση
Έλλειψη 
δημόσιω 
ν χώρων

Έλλειψη
κοινωνικώ

ν
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνο

υ

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμο

ύ

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μο 

ύ

Ηχορύπανσ
η

Καθαριότητ
α

Κόστο
ς ζωής

Κυκλοφοριακ
ό

Μεταν άστευσ 
η

Ο
2
θ

Άνδρας
Καταμέτρησ

η
13 4 4 0 2 1 3 0 6 1 13 0 47

% γραμμής 27,7% 8,5% 8,5% ,0% 4,3% 2,1% 6,4% ,0% 12,8% 2,1% 27,7% ,0% 100,0%

Γυναίκ
α

Καταμέτρησ
η

29 3 2 1 1 5 1 1 2 3 12 3 63

% γραμμής 46,0% 4,8% 3,2% 1,6% 1,6% 7,9% 1,6% 1,6% 3,2% 4,8% 19,0% 4,8% 100,0%

Σ Καταμέτρησ
η

42 7 6 1 3 6 4 1 8 4 25 3 110

% γραμμής 38,2% 6,4% 5,5% ,9% 2,7% 5,5% 3,6% ,9% 7,3% 3,6% 22,7% 2,7% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 34: Τεστ X2, για την συσχέτιση φύλου και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 16,977(a) 11 ,109

N έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (11, 5%) = 19,68 

X2 Pearson 16,977
16,977 < 19,68

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 35: Διασταύρωση οικογενειακής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 

κή ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Άγαμος
Καταμέτρηση 25 6 6 1 3 - 4 3 0 5 3 19 2 77

% γραμμής 32,5% 7,8% 7,8% 1,3% 3,9% - 5,2% 3,9% ,0% 6,5% 3,9% 24,7% 2,6% 100,
0%

Έγγαμος
Καταμέτρηση 15 1 0 0 0 - 2 1 1 3 1 6 1 31

% γραμμής 48,4% 3,2% ,0% ,0% ,0% - 6,5% 3,2% 3,2% 9,7% 3,2% 19,4% 3,2% 100,
0%

Διαζευγμένος
Καταμέτρηση 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1

% γραμμής 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% - ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

Χηρ°ς

Καταμέτρηση 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1

% γραμμής 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% - ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

Σ
Καταμέτρηση 42 7 6 1 3 - 6 4 1 8 4 25 3 110

% γραμμής 38,2% 6,4% 5,5% ,9% 2,7% - 5,5% 3,6% ,9% 7,3% 3,6% 22,7% 2,7% 100,
0%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 36: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 12,854(a) 33 ,999

N έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (33, 5%) = 43,77
12,854 < 43,77
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Πίνακας 37: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και βασικότερων προβλημάτων

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Σ

Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 
κή ρύπανση

Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Στοιχειώδη;
εκπαίδευση

Καταμέτρη
ση 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1

% γραμμής ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% - ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100

Μέση εκπαίδευση
Καταμέτρη

ση 11 2 0 0 1 - 2 0 1 2 1 4 0 24

% γραμμής 45,8% 8,3% ,0% ,0% 4,2% - 8,3% ,0% 4,2% 8,3% 4,2% 16,7% ,0% 100

Ανώτερη Ανώτατη 
εκπαίδευση

Καταμέτρη
ση 26 4 3 1 2 - 4 4 0 4 3 14 1 66

% γραμμής 39,4% 6,1% 4,5% 1,5% 3,0% - 6,1% 6,1% ,0% 6,1% 4,5% 21,2% 1,5% 100

Μεταπτυχιακή
εκπαίδευση

Καταμέτρη
ση 5 1 2 0 0 - 0 0 0 2 0 7 2 19

% γραμμής 26,3% 5,3% 10,5% ,0% ,0% - ,0% ,0% ,0% 10,5% ,0% 36,8% 10,5% 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρη

ση 42 7 6 1 3 - 6 4 1 8 4 25 3 110

% γραμμής 38,2% 6,4% 5,5% ,9% 2,7% - 5,5% 3,6% ,9% 7,3% 3,6% 22,7% 2,7% 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 38: Τεστ X2, για την συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 38,629(a) 33 ,230

N έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας: κριτική τιμή του πίνακα X2 (33, 5%) = 43,77

X2 Pearson 38,629
38,629 < 43,77

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 39: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 

κή ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής

Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 24 4 2 0 1 4 1 1 5 2 16 2 62

% γραμμής 38,7% 6,5% 3,2% ,0% 1,6% 6,5% 1,6% 1,6% 8,1% 3,2% 25,8% 3,2% 100

Ανεργος
Καταμέτρηση 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5

% γραμμής ,0% 20,0% 20,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% 100

Φοιτητής
Μαθητής

Καταμέτρηση 14 2 2 1 1 2 1 0 3 2 7 1 36

% γραμμής 38,9% 5,6% 5,6% 2,8% 2,8% 5,6% 2,8% ,0% 8,3% 5,6% 19,4% 2,8% 100

Συνταξιούχος
Καταμέτρηση 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

% γραμμής 66,7% ,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100

Μη ενεργός
Καταμέτρηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 42 7 6 1 3 6 4 1 8 4 25 3 110

% γραμμής 38,2% 6,4% 5,5% ,9% 2,7% 5,5% 3,6% ,9% 7,3% 3,6% 22,7% 2,7% 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 40: Τεστ X2, για την συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 32,926(a) 44 ,890

N έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (44, 5%) = 55,76 

X2 Pearson 32,926
32,926 < 55,76

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες 
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Πίνακας 41: Διασταύρωση ηλικίας και δείκτη ποιότητας ζωής

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2 3 4 5 6 7

18-24 Καταμέτρηση 2 3 15 16 7 2 45

%. 4,4% 6,7% 33,3% 35,6% 15,6% 4,4% 100,0%
<1

I
25-34 Καταμέτρηση 1 1 12 11 5 1 31

%. 3,2% 3,2% 38,7% 35,5% 16,1% 3,2% 100,0%

3<< 35-50 Καταμέτρηση 1 1 4 5 7 2 20

ΗΗ %. 5,0% 5,0% 20,0% 25,0% 35,0% 10,0% 100,0%

3a 50 < Καταμέτρηση 0 1 7 3 3 0 14

%. ,0% 7,1% 50,0% 21,4% 21,4% ,0% 100,0%

Καταμέτρηση 4 6 38 35 22 5 110
ΣΥΝΟΛΟ

%. 3,6% 5,5% 34,5% 31,8% 20,0% 4,5% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 42: Τεστ X2, για την συσχέτιση ηλικίας και δείκτη ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 9,660(a) 15 ,841

N έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (15, 5%) = 25 

X2 = 9,660
9,660 < 25,00

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 43: Διασταύρωση φύλου και δείκτη ποιότητας ζωής
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
2 3 4 5 6 7

Ο
Υ

Α
Φ

Άνδρας
Καταμέτρηση 3 4 12 15 9 4 47

% 6,4% 8,5% 25,5% 31,9% 19,1% 8,5% 100,0%

Γ υναίκα
Καταμέτρηση 1 2 26 20 13 1 63

% 1,6% 3,2% 41,3% 31,7% 20,6% 1,6% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 6 38 35 22 5 110

% 3,6% 5,5% 34,5% 31,8% 20,0% 4,5% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 44: Τεστ X2, για την συσχέτιση φύλου και δείκτη ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 7,906(a) 5 ,161

N  έγκυρων περιπτώσεων 110

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (5, 5%) = 11,07 

X2 Pearson 7,906 7,906 < 11,07

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 45: Διασταύρωση οικογενειακής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
2 3 4 5 6 7

Άγαμος/η
Καταμέτρηση 3 4 24 23 18 5 77

% 3,9% 5,2% 31,2% 29,9% 23,4% 6,5% 100,0%

'Εγγαμος/ η
Καταμέτρηση 1 2 13 11 4 0 31

% 3,2% 6,5% 41,9% 35,5% 12,9% ,0% 100,0%

Διαζευγμένος/η
Καταμέτρηση 0 0 1 0 0 0 1

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

Χήρος/α
Καταμέτρηση 0 0 0 1 0 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 6 38 35 22 5 110

% 3,6% 5,5% 34,5% 31,8% 20,0% 4,5% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

143



Βενετσάνου Μαριλένα Παράρτημα

Πίνακας 46: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 8,371(a) 15 ,908

N  έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (15, 5%) = 25,00 

X2 Pearson 8,371 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

8,371 < 25,00

Πίνακας 47: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και δείκτη ποιότητας ζωής
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σ
2 3 4 5 6 7

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΤΙ
Κ

Ο
 Ε

Π
ΙΠ

ΕΔ
Ο Στοιχειώδης

εκπαίδευση
Καταμέτρηση 0 0 0 1 0 0 1

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

Μέση
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 1 2 11 7 3 0 24

% 4,2% 8,3% 45,8% 29,2% 12,5% ,0% 100

Ανώτερη
Ανώτατη
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 3 3 21 20 15 4 66

% 4,5% 4,5% 31,8% 30,3% 22,7% 6,1% 100

Μεταπτυχιακή
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 0 1 6 7 4 1 19

% ,0% 5,3% 31,6% 36,8% 21,1% 5,3% 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 6 38 35 22 5 110

% 3,6% 5,5% 34,5% 31,8% 20,0% 4,5% 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 48: Τεστ X2, για την συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και δείκτη ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 7,172(a) 15 ,953

N  έγκυρων περιπτώσεων 110

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (15, 5%) = 25 

X2 Pearson 7,172
7,172 < 25,00

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 49: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
2 3 4 5 6 7

ΕΠ
ΑΓ

ΓΕ
ΛΜ

ΑΤ
ΙΚ

Η
Κ

ΑΤ
ΑΣ

ΤΑ
ΣΗ

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 1 4 26 20 9 2 62

% 1,6% 6,5% 41,9% 32,3% 14,5% 3,2% 100,0%

Άνεργος
Καταμέτρηση 1 0 1 2 1 0 5

% 20,0% ,0% 20,0% 40,0% 20,0% ,0% 100,0%

Φοιτητής Μαθητής
Καταμέτρηση 2 1 8 11 11 3 36

% 5,6% 2,8% 22,2% 30,6% 30,6% 8,3% 100,0%

Συνταξιούχος
Καταμέτρηση 0 1 2 2 1 0 6

% ,0% 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% ,0% 100,0%

Μη ενεργός
Καταμέτρηση 0 0 1 0 0 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 6 38 35 22 5 110

% 3,6% 5,5% 34,5% 31,8% 20,0% 4,5% 100,0%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 50: Τεστ X2, για την συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 16,947(a) 20 ,656

N  έγκυρων περιπτώσεων 16,947(a) 20 ,656
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας

κριτική τιμή του πίνακα X2 (20, 5%) = 31,41 

X2 Pearson 16,947
16,947 < 31,41

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
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Πίνακας 51: Διασταύρωση ηλικίας και εξέλιξης ποιότητας ζωής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

18-24 Καταμέτρηση 4 35 6 45

64 % 8,9% 77,8% 13,3% 100,0%
·<

25-34 Καταμέτρηση 4 21 6 31
ο

% 12,9% 67,7% 19,4% 100,0%

3 35-50 Καταμέτρηση 7 7 6 20

% 35,0% 35,0% 30,0% 100,0%

50 < Καταμέτρηση 1 11 2 14

% 7,1% 78,6% 14,3% 100,0%

Καταμέτρηση 16 74 20 110
Σ ΥΝ ΟΛΟ

% 14,5% 67,3% 18,2% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 52: Τεστ X2, για την συσχέτιση ηλικίας και εξέλιξης ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 13,687(a) 6 ,033

N  έγκυρων περιπτώσεων 110

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 = 13,687
13,687 > 12,59

Ισχύει η υπόθεση Η1 οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 53: Διασταύρωση φύλου και εξέλιξης ποιότητας ζωής

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη
Ο

Υ
Λ

Φ

Άνδρας
Καταμέτρηση 8 33 6 47

% 17,0% 70,2% 12,8% 100,0%

Γ υναίκα
Καταμέτρηση 8 41 14 63

% 12,7% 65,1% 22,2% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 16 74 20 110

% 14,5% 67,3% 18,2% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 54: Τεστ X2, για την συσχέτιση φύλου και εξέλιξης ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 1,775(a) 2 ,412

N  έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Έλεγχος ανεξαρτησίας

κριτική τιμή του πίνακα X2 (2, 5%) = 5,99

X2 Pearson 1,775

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 55: Διασταύρωση οικογενειακής κατάστασης και εξέλιξης ποιότητας ζωής

Παράρτημα

1,775 < 5,99

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

X Αγαμος/η
Καταμέτρηση 14 48 15 77

% 18,2% 62,3% 19,5% 100,0%

[Κ
ΟΓ

ΕΝ
ΕΙ

ΑΚ
Κ

ΑΤ
ΑΣ

ΤΑ
ΣΗ Εγγαμος/η

Καταμέτρηση 2 24 5 31

% 6,5% 77,4% 16,1% 100,0%

Αιαζευγμένος/η
Καταμέτρηση 0 1 0 1

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

Ο
Χήρος/α

Καταμέτρηση 0 1 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 16 74 20 110

% 14,5% 67,3% 18,2% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 56: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και εξέλιξης ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 3,966(a) 6 ,681

N  έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 Pearson 3,966 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

3,966 < 12,59
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Πίνακας 57: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και εξέλιξης ποιότητας ζωής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΤΙ
Κ

Ο
 Ε

Π
ΙΠ

ΕΔ
Ο

Στοιχειώδης εκπαίδευση
Καταμέτρηση 0 1 0 1

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

Μέση εκπαίδευση
Καταμέτρηση 3 19 2 24

% 12,5% 79,2% 8,3% 100,0%

Ανώτερη Ανώτατη εκπαίδευση
Καταμέτρηση 13 39 14 66

% 19,7% 59,1% 21,2% 100,0%

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Καταμέτρηση 0 15 4 19

% ,0% 78,9% 21,1% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 16 74 20 110

% 14,5% 67,3% 18,2% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 58: Τεστ X2, για την συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και εξέλιξης Π.Ζ.

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 7,769(a) 6 ,255

N  έγκυρων περιπτώσεων 110
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 Pearson 7,769 

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 59: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και εξέλιξης Π.Ζ.

7,769 < 12,59

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

ΕΠ
ΑΓ

ΓΕ
ΛΜ

ΑΤ
ΙΚ

Η
Κ

ΑΤ
ΑΣ

ΤΑ
ΣΗ

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 7 40 15 62

% 11,3% 64,5% 24,2% 100,0%

Άνεργος
Καταμέτρηση 0 4 1 5

% ,0% 80,0% 20,0% 100,0%

Φοιτητής Μαθητής
Καταμέτρηση 9 23 4 36

% 25,0% 63,9% 11,1% 100,0%

Συνταξιούχος
Καταμέτρηση 0 6 0 6

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

Μη ενεργός
Καταμέτρηση 0 1 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 16 74 20 110

% 14,5% 67,3% 18,2% 100,0%

148



Βενετσάνου Μαριλένα Παράρτημα
Π ίνα κ α ς 60: Τ εστ X 2, γ ια  τη ν συσχέτιση επαγγελματικής κατάσ τασ ης κα ι εξέλιξης Π.Ζ.

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 9,773(a) 8 ,281

N έγκυρων περιπτώσεων 9,773(a) 8 ,281
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας: κριτική τιμή του πίνακα X2 (8, 5%) = 15,51

X2 Pearson 9,773
9,773 < 15,51

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Μ ΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Μ Ε SPSS

Πίνακας 61: Τεστ X2, για την συσχέτιση ηλικίας και βασικότερων προβλημάτων
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 41,426(a) 36 ,246

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (36, 5%) = 43,77 

X2 Pearson 41,426
41,426 < 43,77

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
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Πίνακας 62: Διασταύρωση ηλικίας και βασικότερων προβλημάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρική
ρύπανση

Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη
υποδομών

αθλητισμού
Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος

ζωής Κυκλοφοριακό Μετανάστευση
Σ

Καταμέτρηση 39 10 7 2 3 4 3 1 3 5 3 7 7 94

Ρ-

18-24
% γραμμής 41,5 10,6 7,4 2,1 3,2 4,3 3,2 1,1

3,2 5,3 3,2 7,4 7,4 100,0

Καταμέτρηση 29 4 3 2 1 1 0 3 1 3 2 3 2 54
<

1
25-34

% γραμμής 53,7 7,4 5,6 3,7 1,9 1,9 ,0 5,6 1,9 5,6 3,7 5,6 3,7 100,0

Καταμέτρηση 5 3 2 2 2 0 0 3 0 1 1 4 3 26

5
£

35-50
% γραμμής

19,2 11,5 7,7 7,7 7,7 ,0 ,0 11,5 ,0 3,8 3,8 15,4 11,5 100,0

Καταμέτρηση 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

50 <
% γραμμής

16,7 ,0 33,3 16,7 16,7 16,7 ,0 ,0 ,0 0 0 0 0
100,0

Καταμέτρηση 39 10 7 2 3 4 3 1 3 5 3 7 7 94

Σ
% γραμμής

41,5 10,6 7,4 2,1 3,2 4,3 3,2 1,1 3,2 5,3 3,2 7,4
7,4 100,0

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας 63: Διασταύρωση φύλου και βασικότερων προβλημάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛ
ΟΑνεργία Ασφάλει

α
Ατμοσφαιρικ 

ή ρύπανση
Έλλειψη 
δημόσιω 
ν χώρων

Έλλειψη
κοινωνικώ

ν
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνο

υ

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμο

ύ

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μο 

ύ

Ηχορύπανσ
η

Καθαριότητ
α

Κόστο
ς ζωής

Κυκλοφοριακ
ό Μετανάστευση

Ο
>
θ

Άνδρας

Καταμέτρησ
η

44 11 3 2 3 4 0 4 2 4 4 3 7 91

% γραμμής 48,4
%

12,1% 3,3% 2,2% 3,3% 4,4% ,0% 4,4% 2,2% 4,4% 4,4% 3,3% 7,7% 100,0%

Γ υναίκα
Καταμέτρησ

η
30 6 11 5 4 2 3 3 2 5 2 11 5 89

% γραμμής 33,7
%

6,7% 12,4% 5,6% 4,5% 2,2% 3,4% 3,4% 2,2% 5,6% 2,2% 12,4% 5,6% 100,0%

Σ Καταμέτρησ
η

74 17 14 7 7 6 3 7 4 9 6 14 12 180

% γραμμής 41,1
%

9,4% 7,8% 3,9% 3,9% 3,3% 1,7% 3,9% 2,2% 5,0% 3,3% 7,8% 6,7% 100,0%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 64: Τεστ X2, για την συσχέτιση φύλου και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 19,591(a) 12 ,075

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (12, 5%) = 21,03 

X2 Pearson 19,591
19,591 < 21,03

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
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Π ίνα κ α ς 65: Δ ιασταύρω ση οικογενειακής κατάσ τασ ης κ α ι βασικότερων προβλημάτω ν

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 

κή ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη
υποδομών
αθλητισμού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής

Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Άγαμος
Καταμέτρηση 63 12 10 4 5 5 3 3 3 7 3 10 9 137

% γραμμής 46,0% 8,8% 7,3% 2,9% 3,6% 3,6% 2,2% 2,2% 2,2% 5,1% 2,2% 7,3% 6,6% 100,
0%

Έγγαμος
Καταμέτρηση 10 4 4 3 2 1 0 4 1 2 3 4 3 41

% γραμμής 24,4% 9,8% 9,8% 7,3% 4,9% 2,4% ,0% 9,8% 2,4% 4,9% 7,3% 9,8% 7,3% 100,
0%

Διαζευγμένος/η
Καταμέτρηση 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

% γραμμής 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

Σ
Καταμέτρηση 74 17 14 7 7 6 3 7 4 9 6 14 12 180

% γραμμής 41,1% 9,4% 7,8% 3,9% 3,9% 3,3% 1,7% 3,9% 2,2% 5,0% 3,3% 7,8% 6,7% 100,
0%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 66: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 18,575(a) 24 ,774

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (24, 5%) = 36,42 

X2 Pearson 18,575
18,575< 36,42

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 67: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και βασικότερων προβλημάτων

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρι 

κή ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Στοιχειώδης
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

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

Μέση
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 11 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 18

% γραμμής 61,1% ,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,1% 5,6% 5,6% 11,1% 100

Ανώτερη
Ανώτατη

εκπαίδευση

Καταμέτρηση 45 15 12 2 5 4 3 5 4 6 2 7 9 119

% γραμμής 37,8% 12,6% 10,1% 1,7% 4,2% 3,4% 2,5% 4,2% 3,4% 5,0% 1,7% 5,9% 7,6% 100

Μεταπτυχιακή
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 18 2 2 4 2 1 0 2 0 1 3 6 1 42

% γραμμής 42,9% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 2,4% ,0% 4,8% ,0% 2,4% 7,1% 14,3% 2,4% 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 74 17 14 7 7 6 3 7 4 9 6 14 12 180

% γραμμής 41,1% 9,4% 7,8% 3,9% 3,9% 3,3% 1,7% 3,9% 2,2% 5,0% 3,3% 7,8% 6,7% 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 68: Τεστ X2, για την συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 58,450(a) 36 ,010

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (36, 5%) = 43,77 

X2 Pearson 58,450
58,450 > 43,77

Ισχύει η υπόθεση Η1 οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 69: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σ
Ανεργία Ασφάλεια Ατμοσφαιρική

ρύπανση
Έλλειψη
δημόσιων

χώρων

Έλλειψη
κοινωνικών
υποδομών

Έλλειψη
πρασίνου

Έλλειψη
υποδομών
πολιτισμού

Έλλειψη 
υποδομών 
αθλητισ μού

Ηχορύπανση Καθαριότητα Κόστος
ζωής

Κυκλοφοριακό Μεταν άστευση

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 32 7 5 4 5 1 0 4 1 4 4 9 5 81

% γραμμής 39,5% 8,6% 6,2% 4,9% 6,2% 1,2% ,0% 4,9% 1,2% 4,9% 4,9% 11,1% 6,2% 100

Ανεργος
Καταμέτρηση 14 4 4 1 1 2 0 1 0 3 0 2 2 34

% γραμμής 41,2% 11,8% 11,8% 2,9% 2,9% 5,9% ,0% 2,9% ,0% 8,8% ,0% 5,9% 5,9% 100

Φοιτητής
Μαθητής

Καταμέτρηση 28 6 5 2 1 3 3 2 3 2 2 3 4 64

% γραμμής 43,8% 9,4% 7,8% 3,1% 1,6% 4,7% 4,7% 3,1% 4,7% 3,1% 3,1% 4,7% 6,3% 100

Μη ενεργός
Καταμέτρηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 74 17 14 7 7 6 3 7 4 9 6 14 12 180

% γραμμής 41,1% 9,4% 7,8% 3,9% 3,9% 3,3% 1,7% 3,9% 2,2% 5,0% 3,3% 7,8% 6,7% 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 70: Τεστ X2, για την συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και βασικότερων προβλημάτων

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 33,993(a) 36 ,564

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (36, 5%) = 43,77 

X2 Pearson 33,993
33,993 < 43,77

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 71: Διασταύρωση ηλικίας και δείκτη ποιότητας ζωής
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 2 3 4 5 6 7

18-24 Καταμέτρηση 2 3 10 39 24 12 4 94

64 % γραμμής 2,1% 3,2% 10,6% 41,5% 25,5% 12,8% 4,3% 100,0%
<

25-34 Καταμέτρηση 0 7 15 21 11 0 0 54
ο % γραμμής ,0% 13,0% 27,8% 38,9% 20,4% ,0% ,0% 100,0%

3 35-50 Καταμέτρηση 1 6 4 8 7 0 0 26

% γραμμής 3,8% 23,1% 15,4% 30,8% 26,9% ,0% ,0% 100,0%

50 < Καταμέτρηση 1 1 1 0 2 1 0 6

% γραμμής 16,7% 16,7% 16,7% ,0% 33,3% 16,7% ,0% 100,0%

Καταμέτρηση 4 17 30 68 44 13 4 180
ΣΥΝΟΛΟ

% γραμμής 2,2% 9,4% 16,7% 37,8% 24,4% 7,2% 2,2% 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 72: Τεστ X2, για την συσχέτιση ηλικίας και δείκτη ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 41,083(a) 18 ,001

N  έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (18, 5%) = 28,87 

X2 = 41,083 41,083 > 28,87

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 73: Διασταύρωση φύλου και δείκτη ποιότητας ζωής

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1 2 3 4 5 6 7

Ο
Υ

Α
Φ

Άνδρας
Καταμέτρηση 2 13 16 33 23 2 2 91

% γραμμής 2,2% 14,3% 17,6% 36,3% 25,3% 2,2% 2,2% 100,0%

Γ υναίκα
Καταμέτρηση 2 4 14 35 21 11 2 89

% γραμμής 2,2% 4,5% 15,7% 39,3% 23,6% 12,4% 2,2% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 17 30 68 44 13 4 180

% γραμμής 2,2% 9,4% 16,7% 37,8% 24,4% 7,2% 2,2% 100,0%

Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασία
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Βενετσάνου Μαριλένα Παράρτημα

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 11,258(a) 6 ,081

N έγκυρων περιπτώσεων 180

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 Pearson 11,258 11,258 < 12,59

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 75: Διασταύρωση οικογενειακής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 2 3 4 5 6 7

Άγαμος/η
Καταμέτρηση 3 11 23 56 29 11 4 137

% γραμμής 2,2 8,0 16,8 40,9 21,2 8,0 2,9 100

Εγγαμος/η
Καταμέτρηση 1 6 7 12 14 1 0 41

% γραμμής 2,4 14,6 17,1 29,3 34,1 2,4 ,0 100

Διαζευγμένος/η
Καταμέτρηση 0 0 0 0 1 1 0 2

% γραμμής
0 0 0 0

50 50 0 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 17 30 68 44 13 4 180

% γραμμής 2,2 9,4 16,7 37,8 24,4 7,2 2,2 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 76: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 14,391(a) 12 ,276

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (12, 5%) = 21,03 

X2 Pearson 14,391
14,391 < 21,03

Ισχύει η υπόθεση Η1 οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
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Πίνακας 77: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και δείκτη ποιότητας ζωής

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σ
1 2 3 4 5 6 7

Στοιχειώδης εκπαίδευση
Καταμέτρηση 0 0 0 1 0 0 0 1

% γραμμής 0 0 0 100 0 0 0 100

Μέση εκπαίδευση
Καταμέτρηση 1 4 4 3 3 3 0 18

% γραμμής 5,6 22,2 22,2 16,7 16,7 16,7 0 100

Ανώτερη Ανώτατη 
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 2 4 19 48 33 9 4 119

% γραμμής 1,7 3,4 16 40,3 27,7 7,6 3,4 100

Μεταπτυχιακή
εκπαίδευση

Καταμέτρηση 1 9 7 16 8 1 0 42

% γραμμής 2,4 21,4 16,7 38,1 19,0 2,4 0 100

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 17 30 68 44 13 4 180

% γραμμής 2,2 9,4 16,7 37,8 24,4 7,2 2,2 100
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 78: Τεστ X2, για την συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και δείκτη ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 26,674(a) 18 ,085

N έγκυρων περιπτώσεων 180

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (18, 5%) = 28,87 

X2 Pearson 26,674
o r  ten /1 ^  6 0  ο  η

Ισχύει η υπόθεση Η1 οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
Πίνακας 79: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1 2 3 4 5 6 7

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 3 9 17 32 15 5 0 81

% γραμμής 3,7 11,1 21,0% 39,5% 18,5% 6,2 ,0% 100,0%

Άνεργος
Καταμέτρηση 0 4 7 12 9 2 0 34

% γραμμής ,0% 11,8 20,6% 35,3% 26,5% 5,9 ,0% 100,0%

Φοιτητής/ Μαθητής
Καταμέτρηση 1 4 6 24 19 6 4 64

% γραμμής 1,6% 6,3 9,4% 37,5% 29,7% 9,4 6,3 100,0%

Μη Ενεργός
Καταμέτρηση 0 0 0 0 1 0 0 1

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

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 4 17 30 68 44 13 4 180

% γραμμής 2,2% 9,4 16,7% 37,8% 24,4% 7,2 2,2 100,0%
Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασ ία
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Πίνακας 80: Τεστ X2, για την συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και δείκτη ποιότητας ζωής

Βενετσάνου Μαριλένα Παράρτημα

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 19,066(a) 18 ,388

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (18, 5%) = 28,87 

X2 Pearson 19,066 

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.

19,066 < 28,87

Πίνακας 81: Διασταύρωση ηλικίας και εξέλιξης ποιότητας ζωής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

18-24 Καταμέτρηση 7 6 8 21

64 % γραμμής 17 44 33 94

i
25-34 Καταμέτρηση 18,1% 46,8% 35,1% 100,0%

% γραμμής 3 30 21 54

3 35-50 Καταμέτρηση 5,6% 55,6% 38,9% 100,0%

% γραμμής 2 17 7 26

50 < Καταμέτρηση 7,7% 65,4% 26,9% 100,0%

% γραμμής 0 3 3 6

Καταμέτρηση 22 94 64 180
Σ ΥΝ ΟΛΟ

% γραμμής 12,2% 52,2% 35,6% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 82: Τεστ X2, για την συσχέτιση ηλικίας και εξέλιξης ποιότητας ζωής

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 8,359(a) 6 ,213

N έγκυρων περιπτώσεων 180

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 Pearson 8,359 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

8,359 < 12,59
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Πίνακας 83: Διασταύρωση φύλου και εξέλιξης ποιότητας ζωής

Βενετσάνου Μαριλένα Παράρτημα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Ο
Υ

Α
Φ

Άνδρας
Καταμέτρηση 8 48 35 91

% γραμμής 8,8% 52,7% 38,5% 100,0%

Γ υναίκα
Καταμέτρηση 14 46 29 89

% γραμμής 15,7% 51,7% 32,6% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 22 94 64 180

% γραμμής 12,2% 52,2% 35,6% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 84: Τεστ X2, για την συσχέτιση φύλου και εξέλιξης ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 2,219(a) 2 ,330

N έγκυρων περιπτώσεων 180

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (2, 5%) = 5,99 

X2 Pearson 2,219 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

2,219 < 5,99

Πίνακας 85: Διασταύρωση οικογενειακής κατάστασης και εξέλιξης ποιότητας ζωής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Άγαμος/η
Καταμέτρηση 18 71 48 137

% γραμμής 13,1% 51,8% 35,0% 100,0%

Εγγαμος/η
Καταμέτρηση 4 22 15 41

% γραμμής 9,8% 53,7% 36,6% 100,0%

Διαζευγμένος/η
Καταμέτρηση 0 1 1 2

% γραμμής ,0% 50,0% 50,0% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 22 94 64 180

% γραμμής 12,2% 52,2% 35,6% 100,0%
Π ηγή: Ιδ ία  επεξεργασ ία
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Πίνακας 86: Τεστ X2, για την συσχέτιση οικογενειακής κατάσταστ

Βενετσάνου Μαριλένα

ς και εξέλιξης ποιότητας ζωής
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 0,705(a) 4 ,951

N έγκυρων περιπτώσεων 180

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

κριτική τιμή του πίνακα X2 (2, 5%) = 5,99 

X2 Pearson 0,705 

Ισχύει η υπόθεση Ηο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

0,705 < 5,99

Πίνακας 87: Διασταύρωση μορφωτικού επιπέδου και εξέλιξης ποιότητας ζωής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

Μ
Ο

ΡΦ
Ω

ΤΙ
Κ

Ο
 Ε

Π
ΙΠ

ΕΔ
Ο

Στοιχειώδης εκπαίδευση
Καταμέτρηση 0 1 0 1

% γραμμής ,0% 100,0% ,0% 100,0%

Μέση εκπαίδευση
Καταμέτρηση 2 10 6 18

% γραμμής 11,1% 55,6% 33,3% 100,0%

Ανώτερη Ανώτατη εκπαίδευση
Καταμέτρηση 18 56 45 119

% γραμμής 15,1% 47,1% 37,8% 100,0%

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Καταμέτρηση 2 27 13 42

% γραμμής 4,8% 64,3% 31,0% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 22 94 64 180

% γραμμής 12,2% 52,2% 35,6% 100,0%
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 88: Τεστ X2, για την συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και εξέλιξης Π.Ζ.

Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson 5,929(a) 6 ,431

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) = 12,59 

X2 Pearson 5,929 

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες

5,929 < 12,59
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Πίνακας 89: Διασταύρωση επαγγελματικής κατάστασης και εξέλιξης Π.Ζ.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Καλύτερη Στάσιμη Χειρότερη

ΕΠ
ΑΓ

ΓΕ
ΛΜ

ΑΤ
ΙΚ

Η
Κ

ΑΤ
ΑΣ

ΤΑ
ΣΗ

Εργαζόμενος
Καταμέτρηση 8 45 28 81

% γραμμής 9,9% 55,6% 34,6% 100,0%

Άνεργος
Καταμέτρηση 2 17 15 34

% γραμμής 5,9% 50,0% 44,1% 100,0%

Φοιτητής Μαθητής
Καταμέτρηση 12 32 20 64

% γραμμής 18,8% 50,0% 31,3% 100,0%

Μη ενεργός
Καταμέτρηση 0 0 1 1

% γραμμής ,0% ,0% 100,0% 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
Καταμέτρηση 22 94 64 180

% γραμμής 12,2% 52,2% 35,6% 100,0%

Πίνακας 90: Τεστ X2, για την συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και εξέλιξης Π.Ζ.
Τιμή βε. Ασυμπτ. σημαντ. (δίπλευρη)

X2 Pearson (a) 6 ,335

N έγκυρων περιπτώσεων 180
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Έλεγχος ανεξαρτησίας

κριτική τιμή του πίνακα X2 (6, 5%) 12,59

X2 Pearson 6,849
6,849 < 12,59

Ισχύει η υπόθεση Ho οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
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