ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΟΤ ΙΕΚ ΞΤΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η ποιότθτα ηωισ ςτθν Βόρεια Ελλάδα εν καιρώ οικονομικισ κρίςθσ
Μεγάλθ ζρευνα πραγματοποίθςαν οι ςπουδαςτζσ του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίασ, με κζμα τθν
ποιότθτα ηωισ ςτθν Βόρεια Ελλάδα ςτθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Η ζρευνα
πραγματοποιικθκε με τθν μορφι θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου (μζςω διαδικτφου), και
είχε ωσ κφρια κζματά τθσ τθν ανεργία, τθν οικονομικι κατάςταςθ των οικογενειϊν, τθν
ζλλειψθ πραςίνου, τισ μεταφορζσ κ.α.
Το ερωτθματολόγιο απαντικθκε από κατοίκουσ όλθσ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, από περιοχζσ
όπωσ Θεςςαλονίκθ, Κιλκίσ, Σζρρεσ, Δράμα, Πζλλα ζωσ και τον Ζβρο, και από τα
αποτελζςματα που προκφπτουν, αναδεικνφονται ξεκάκαρα τα προβλιματα τθσ εποχισ.
Η πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ
που αναπτφςςουν οι ςπουδαςτζσ του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίασ.

Αποτελζςματα Ζρευνασ
Δείγμα
Oι 8 ςτουσ 10 που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα είναι κάτω των 35 ετϊν.

Το 21% είναι ζγγαμοι με παιδί, το 11% ζγγαμοι χωρίσ παιδιά και το 68% άγαμοι.
Οι μιςοί περίπου από τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι απόφοιτοι ι φοιτθτζσ ανϊτερθσ
εκπαίδευςθσ, ενϊ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τελειϊςει το Λφκειο.

Εργαςία-Ανεργία-Δυνατότθτεσ Απαςχόλθςθσ
Σο 56% όςων ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα εργάηεται, ενώ το 44% όχι.

Επίςθσ το 57% των ανζργων είχε δουλειά αλλά τθν ζχαςε, ενϊ το 41% ολοκλιρωςε τισ
ςπουδζσ του αλλά δεν ζχει βρει ακόμθ δουλειά.
Το 37% των ανζργων ζχει κάρτα ανεργίασ ςτον ΟΑΕΔ, ενϊ το 57% δεν είναι
καταγεγραμμζνο από τον ΟΑΕΔ.
Σο 27% των ανζργων, δθλώνουν πωσ ςτθν οικογζνειά τουσ υπάρχει ακόμθ ζνασ άνεργοσ,
και το 8% πωσ ςτθν οικογζνειά τουσ υπάρχουν 2 ακόμθ άνεργοι.
Αντίςτοιχα ςε όςουσ εργάηονται το 25% δθλώνει πωσ υπάρχει 1 άνεργοσ ςτθν οικογζνεια,
και το 7% πωσ υπάρχουν 2 άνεργοι ςτθν οικογζνεια.
Οικονομικι Κατάςταςθ
Σο 69% του δείγματοσ δθλώνει ότι τον τελευταίο χρόνο το ειςόδθμά του μειώκθκε ζςτω
και λίγο, το 17% ότι ζμεινε ςτάςιμο ενϊ μόλισ το 11% δθλϊνει πωσ το ειςόδθμά του τον
τελευταίο χρόνο αυξικθκε.

Από τθν άλλθ μεριά τα πάγια μθνιαία ζξοδα τθσ οικογζνειασ αυξικθκαν για το 67% των
ερωτθκζντων, και για το 20% ζμειναν ίδια με πζρυςι.
Ψυχαγωγία-Διαςκζδαςθ-Διακοπζσ
Φζτοσ το 40% αυτϊν που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο δεν πιγαν διακοπζσ. Το 43%
πιγαν από μία ζωσ δφο εβδομάδεσ διακοπζσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, αλλά με δυςκολία
και ςτεριςεισ από άλλουσ τομείσ, ενϊ το 14% ζκαναν διακοπζσ τθσ επιλογισ τουσ, ςε
Ελλάδα ι εξωτερικό.

ΠΡΑΙΝΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Το 42% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα κεωρεί μζτρια τθν φπαρξθ πάρκων και χϊρων
πραςίνου ςτθν περιοχι όπου ηει, ενϊ το 34% κεωρεί μθδενικι τθν φπαρξθ πραςίνου ςτθν
περιοχι του. Από τθν άλλθ μεριά ζνα 22% μζνει ςε περιοχι με αρκετό πράςινο.
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Το 37% κεωρεί πωσ το κυκλοφοριακό πρόβλθμα ςτθν περιοχι του είναι πολφ ζντονο, και το
36% πωσ είναι μζτριασ ζνταςθσ, ενϊ υπάρχει και ζνα 25% που πιςτεφει πωσ ςτθν πόλθ του
δεν αντιμετωπίηουν ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλθμα.
Το 62% πιςτεφει πωσ οι χϊροι ςτάκμευςθσ ςτθν περιοχι του δεν επαρκοφν, ενϊ το 36%
κεωρεί πωσ υπάρχουν αρκετοί χϊροι ςτάκμευςθσ ςτθν περιοχι του.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα, ρωτικθκαν τι κα προτιμοφςαν να δθμιουργθκεί ςτθν
περιοχι τουσ, ςε περίπτωςθ που υπιρχε διακζςιμθ ζκταςθ, parking ι χϊροσ πραςίνου. Το
74% επιλζγει χϊρο πράςινου και μόλισ το 23% επιλζγει Parking.

ΤΓΕΙΑ
Το 48% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα κεωρεί τισ υποδομζσ υγείασ ςτθν περιοχι του
μζτριεσ, και το 25% τισ τοποκετεί πολφ κάτω του μετρίου, ενϊ ζνα 23% τισ κεωρεί
ικανοποιθτικζσ.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ζνα μεγάλο ποςοςτό (43%) κεωρεί ικανοποιθτικζσ τισ υποδομζσ και τισ ευκαιρίεσ
εκπαίδευςθσ ςτον νομό που κατοικοφν, και ζνα 35% τισ κεωρεί μζτριεσ, ενϊ το 20% κεωρεί
τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ τθσ περιοχισ του πολφ κατϊτερεσ του μετρίου.

