ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Νομικό Πλαίζιο
Η διενέργεια Γενικών Απογραφών Πληθυσμού-Κατοικιών και Κτιρίων από την
ΕΛΣΤΑΤ προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα (ΕΛΣΣ) « Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως
Ανεξάρτητης Αρχής».
Ειδικότερα, οι Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 διενεργήθηκαν
με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 168 (ΦΕΚ 223Α/2008), τον Κανονισμό (ΕΚ)
763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης, την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.
1524/Γ5-473 (ΦΕΚ 425Β/2011) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 783Β/2011), καθώς
και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί διενέργειας Απογραφής Πληθυσμού
– Κατοικιών (ΦΕΚ 106Α/2011), όπως αυτή κυρώθηκε με το Νόμο 3995/2011 (ΦΕΚ
166Α/2011).

2. Σκοπός
Σκοπός των Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση στοιχείων για το Μόνιμο
Πληθυσμό της Χώρας, τα δημογραφικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
του πληθυσμού, τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά των
κατοικιών τους, καθώς και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.
3. Χρήζιμες έννοιες-βαζικοί οριζμοί
3.1 Μόνιμος Πληθσζμός: ηο ζύνολο ηων αηόμων ποσ έτοσν ζήζει ζσνετώς ζηον ηόπο
ζσνήθοσς διαμονής ηοσς, για περίοδο, ηοσλάτιζηον, 12 μηνών πριν ηην ημερομηνία αναθοράς
ηης Απογραθής ή έθθαζαν ζηον ηόπο ζσνήθοσς διαμονής ηοσς καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 12
μήνες πριν ηην ημερομηνία αναθοράς, με ηην πρόθεζη να παραμείνοσν εκεί για, ηοσλάτιζηον,
1 τρόνο.
3.2 Νοικοκσριό: είναι ηο ζύνολο ηων αηόμων ποσ διαμένοσν μόνιμα ζε μια καηοικία
(κανονική ή μη κανονική ) είηε έτοσν ζσγγενικές ζτέζεις είηε ότι.
Πυρηνική οικογένεια: θεωρείται η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ατόμων μέσα
στο νοικοκυριό, τα οποία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως συμβιούντες σύντροφοι ή ως
γονέας και παιδί. Έτσι, η πυρηνική οικογένεια περιλαμβάνει ένα ζεύγος χωρίς
παιδιά ή ζεύγος με ένα ή περισσότερα παιδιά ή ένα μόνο γονέα με ένα ή περισσότερα
παιδιά, που διαβιούν μόνιμα στην ίδια κατοικία. Δύο άτομα θεωρείται ότι συμβιούν
όταν έχουν συνήθη κατοικία το ίδιο νοικοκυριό, δεν είναι παντρεμένα μεταξύ τους
και αναφέρουν ότι έχουν μια σχέση όμοια της έγγαμης.
3.4 Παιδί: είναι ένα οποιοδήποηε άηομο τωρίς ζύνηροθο ή άηομο ηο οποίο έτει ηη ζσνήθη
καηοικία ηοσ ζηο νοικοκσριό ηοσ ενός ηοσλάτιζηον από ηοσς γονείς ηοσ.
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