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4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε
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4.1 ύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
ηηο Γεληθέο Απνγξαθέο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ ζπγθεληξψλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
αλαθνξηθά κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνηθηψλ, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζχλζεζε ησλ
λνηθνθπξηψλ θαη ησλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ, θαζψο θαη ηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά,
εθπαηδεπηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μφληκνπ Πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο.
Μνλάδα έξεπλαο είλαη ε θαηνηθία θαη ην άηνκν. Ζ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ
δηελεξγήζεθε ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. κε ελαξκνληζκέλνπο νξηζκνχο. Σα
εξεπλφκελα ραξαθηεξηζηηθά πξνέξρνληαη απφ ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Σα
ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δεκνζηεχνληαη ζε ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο κέρξη ην επίπεδν
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (NUTS 3) θαη Γήκνπ (LAU 1).
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4.2 Υξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE REV 2 ηεο ΔΔ, ηαηηζηηθνί
Κψδηθεο Δπαγγεικάησλ ISCO 08 ηεο ΔΔ, Γηεζλήο Πξφηππε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
ISCED 97 ηεο Unesco, Κνηλή νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ NUTS θαη
LAU ηεο ΔΔ, Καηάηαμε ρσξψλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 763/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
4.3 Κάιπςε θιάδσλ
Ζ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ δηελεξγήζεθε ζε φιε ηε Υψξα θαη θάιπςε φινπο ηνπο
θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο NACE REV2 ζε ηξηςήθην επίπεδν, φια ηα
επαγγέικαηα ηεο ISCO 08 ζε ηεηξαςήθην επίπεδν, ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ISCED 1-6
θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο κε γεσθσδηθνχο NUTS 1-3 θαη LAU 1-2.
4.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
Κχξηνο ζηφρνο ηεο Απνγξαθήο είλαη λα παξέρεη κία θνηλή ιίζηα ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία
απνγξάθνληαη κε ηελ εθαξκνγή θνηλψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο πιεζπζκψλ θαη θαηνηθηψλ ζε φιε ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Σα εξεπλφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νξηζκνί ηνπο παξέρνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
1201/2009 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Οξηζκνί βαζηθψλ κεηαβιεηψλ:
Μόληκνο Πιεζπζκόο: ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δήζεη ζπλερψο ζηνλ ηφπν
ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο, γηα πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ, 12 κελψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία
αλαθνξάο ηεο Απνγξαθήο ή έθζαζαλ ζηνλ ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, κε ηελ πξφζεζε λα παξακείλνπλ εθεί
γηα, ηνπιάρηζηνλ, 1 ρξφλν.
Ννηθνθπξηό: είλαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε κηα θαηνηθία (θαλνληθή ή
κε θαλνληθή ) είηε έρνπλ ζπγγεληθέο ζρέζεηο είηε φρη.
Ππξεληθή νηθνγέλεηα: ζεσξείηαη ε χπαξμε δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ κέζα ζην
λνηθνθπξηφ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη σο ζχδπγνη, σο ζπκβηνχληεο ζχληξνθνη ή σο γνλέαο θαη
παηδί. Έηζη, ε ππξεληθή νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη έλα δεχγνο ρσξίο παηδηά ή δεχγνο κε έλα ή
πεξηζζφηεξα παηδηά ή έλα κφλν γνλέα κε έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά, πνπ δηαβηνχλ κφληκα
ζηελ ίδηα θαηνηθία. Γχν άηνκα ζεσξείηαη φηη ζπκβηνύλ φηαλ έρνπλ ζπλήζε θαηνηθία ην ίδην
λνηθνθπξηφ, δελ είλαη παληξεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη αλαθέξνπλ φηη έρνπλ κηα ζρέζε φκνηα ηεο
έγγακεο.
Παηδί: είλαη έλα νπνηνδήπνηε άηνκν ρσξίο ζχληξνθν ή άηνκν ην νπνίν έρεη ηε ζπλήζε
θαηνηθία ηνπ ζην λνηθνθπξηφ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο γνλείο ηνπ.
πλήζεο δηακνλή: ν ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πεξλά ζπλήζσο ηηο θαζεκεξηλέο ψξεο
αλάπαπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηζηαζηαθή απνπζία ηνπ γηα ιφγνπο αλαςπρήο,
δηαθνπψλ, επηζθέςεσλ ζε θίινπο θαη ζπγγελείο, εξγαζίαο, ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ή
ζξεζθεπηηθνχ πξνζθπλήκαηνο.
Ωο ζπλήζσο δηακέλνληεο ζηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζεσξνχληαη κφλν ηα άηνκα
ηα νπνία: i) έρνπλ δήζεη ζπλερψο ζηνλ ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο γηα πεξίνδν
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ή ii) έθζαζαλ ζηνλ ηφπν
ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο θαηά ηνπο δψδεθα κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο κε
ηελ πξφζεζε λα παξακείλνπλ εθεί γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
δπλαηφ λα απνδεηρζεί φηη ηζρχνπλ νη ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία i) θαη ii),
«ζπλήζεο ηφπνο δηακνλήο» ζεσξείηαη ν ηφπνο ηεο δεισζείζαο θαηνηθίαο.
Μεηαλάζηεπζε: είλαη ε ελέξγεηα θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν αιιάδεη ηφπν ζπλήζνπο
(κφληκεο) δηακνλήο.
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Οηθνλνκηθά Δλεξγόο Πιεζπζκόο: πεξηιακβάλνληαη φια ηα άηνκα πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο κεηαμχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ή ησλ αλέξγσλ.
Απαζρνινύκελνη: πεξηιακβάλνληαη φια ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ηα νπνία γηα
ηελ πξνεγνχκελε απφ ηελ Απνγξαθή εβδνκάδα δήισζαλ φηη:
(α) αζθνχζαλ ηνπιάρηζηνλ επί κία ψξα εξγαζία έλαληη ακνηβήο ή θέξδνπο, ζε κεηξεηά ή ζε
είδνο, ή
(β) απνπζίαδαλ πξνζσξηλά απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ζηελ νπνία είραλ ήδε εξγαζηεί θαη κε ηελ
νπνία δηαηήξεζαλ επίζεκε ζχλδεζε, ή απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηναπαζρφιεζεο.
Άλεξγνη: πεξηιακβάλνληαη φια ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ηα νπνία γηα ηελ
πξνεγνχκελε απφ ηελ Απνγξαθή εβδνκάδα δήισζαλ:
(α) «ρσξίο εξγαζία», δειαδή δελ είραλ ακεηβφκελε απαζρφιεζε νχηε απηναπαζρφιεζε, ή
(β) «δηαζέζηκα γηα εξγαζία θαη’ απηή ηελ πεξίνδν», δειαδή έηνηκα γηα έλαξμε
δξαζηεξηφηεηαο σο κηζζσηνί ή απηναπαζρνινχκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο
απφ ηελ Απνγξαθή εβδνκάδαο θαη επί δχν εβδνκάδεο κεηά απφ απηήλ θαη
(γ) «αηηνχληεο εξγαζία», δειαδή είραλ ιάβεη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ επηδίσμε
ακεηβφκελεο απαζρφιεζεο ή απηναπαζρφιεζεο εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο απφ ηελ Απνγξαθή εβδνκάδαο.
Οηθνλνκηθά κε Δλεξγόο Πιεζπζκόο: πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα θάησ απφ ηελ εζληθή
ειάρηζηε απαηηνχκελε ειηθία (15 εηψλ) γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο
θαη νη ζπληαμηνχρνη, νη εηζνδεκαηίεο θνθ.
Καλνληθή θαηνηθία: ελλννχκε ηε κφληκε θαη αλεμάξηεηε θαηαζθεπή, ε νπνία απνηειείηαη
ηνπιάρηζηνλ απφ έλα θαλνληθφ δσκάηην θαη πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία ελφο
λνηθνθπξηνχ γηα δηάζηεκα ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο.
Με θαλνληθή θαηνηθία: ζεσξείηαη ε θαηαζθεπή απφ επηειή θαη πξφρεηξα πιηθά, ρσξίο
πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην, πξννξηδφκελε ή κε γηα θαηνηθία, ε νπνία βξέζεθε θαηνηθνχκελε
θαηά ην ρξφλν ηεο Απνγξαθήο (π.ρ. θαιχβα, παξάπεγκα, ηξνρφζπηην, βάξθα θιπ).
4.5 ηαηηζηηθέο κνλάδεο
Οη ζηαηηζηηθέο κνλάδεο είλαη ε θαηνηθία, ην θαηνηθνχκελν ζπιινγηθφ θαηάιπκα θαη ν κφληκνο
θάηνηθνο. Γηα θάζε θαηνηθία ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη, ην είδνο ηεο (θαλνληθή, κε θαλνληθή), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαλνληθήο θαηνηθίαο
(θαηάζηαζε, ηχπνο θηηξίνπ, πεξίνδνο θαηαζθεπήο), ηηο αλέζεηο ηεο θαηνηθίαο (επηθάλεηα,
αξηζκφο δσκαηίσλ, χδξεπζε, κπάλην, ηνπαιέηα, ζέξκαλζε) θαζψο θαη ην θαζεζηψο θαηνρήο
ηεο. Γηα θάζε κφληκν θάηνηθν ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα: θχιν,
εκεξνκελία γέλλεζεο, λφκηκε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηφπν γέλλεζεο, ρψξα ππεθνφηεηαο,
πξνεγνχκελε κφληκε δηακνλή ζε επίπεδν NUTS 3, πξνεγνχκελε κφληκε δηακνλή ζε ρψξα
εμσηεξηθνχ, επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαζεζηψο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ηνκέα
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επάγγεικα, θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαη ηφπν εξγαζίαο.
4.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο
ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2011 πεξηειήθζεζαλ φια ηα άηνκα (παξφληα ή πξνζσξηλά
απφληα), θάζε ειηθίαο, θχινπ θαη ππεθνφηεηαο, πνπ δηέκελαλ ζπλήζσο (είραλ ηε κφληκε
θαηνηθία ηνπο) κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θαζψο, επίζεο, θαη φια ηα άηνκα
πνπ ηε λχθηα ηεο 9εο πξνο 10ε Μαΐνπ 2011 δηαλπθηέξεπζαλ ζε απηά ηα φξηα.
Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ είλαη φιεο νη ζηαηηζηηθέο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη
ζην θεθάιαην 4.5 θαη βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο Υψξαο.
4.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
Ζ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 δηελεξγήζεθε ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο, ζχκθσλα
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κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (Ν. 3852/2010) φπσο αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα επίπεδα: 7
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, 13 Πεξηθέξεηεο, 74 Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, 325 Γήκνπο, 947
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, 6.064 Γεκνηηθέο/Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη 13.512 Οηθηζκνχο.
4.8 Υξνληθή θάιπςε
Ζ ηειεπηαία Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ αθνξά ζην έηνο 2011. Σα ζηνηρεία ηεο
Απνγξαθήο δηαηίζεληαη θάζε δεθαεηία. Πξνεγνχκελα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη ηεο
Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2001.
4.9 Πεξίνδνο βάζεο
Γελ έρεη εθαξκνγή.
5. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερφκελα

Οη θχξηεο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ν αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ (%)
ησλ θαηνηθηψλ, ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ αηφκσλ.
6. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερφκελα

Δίλαη ε 9/5/2011. Δμαίξεζε απνηειεί φηη γηα ηηο κεηαβιεηέο «θχξηα αζρνιία», «είδνο
θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο» θαη «ψξεο απαζρφιεζεο» ε πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη ε
εβδνκάδα 3-9/5/2011.
7. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερφκελα

7.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:
►Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Διιεληθό ηαηηζηηθό ύζηεκα ύζηαζε ηεο Διιεληθήο
ηαηηζηηθήο Αξρήο ωο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 90
παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄): «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο
δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 10 ηνπ
Νφκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄): «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», απφ ην Άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ
66/η.Α΄): «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρωζε ηωλ ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», απφ ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1
ηνπ Νφκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄): «Αλακόξθωζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Σακείνπ
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, Γεκνζίωλ
Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 4047/2012 (ΦΔΚ 31/η.Α΄): «Κύξωζε ηεο
Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο
2011» θαη ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην - βαζκνιόγην,
εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ
δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηωλ Τπνπξγείωλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζωηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
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Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη άιιεο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 323 ηνπ Νφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86/η. Α΄): «Βειηίωζε
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο αθηλήηωλ - Ρύζκηζε
ζεκάηωλ λαπηηιίαο, ιηκέλωλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 1 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/η. Α΄)
«Γεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 93 ηνπ Νφκνπ 4182/2013
(ΦΔΚ 185/η. Α΄): «Κώδηθαο θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νφκνπ 4244/2014 (ΦΔΚ 60/η. Α΄):
«Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2013/1/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο
ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηνπο πνιίηεο ηεο
Έλωζεο πνπ θαηνηθνύλ ζε έλα θξάηνο – κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθό
δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α΄41) θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην
ππνπαξάγξαθνο Γ.3 ηνπ Νφκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α΄): «Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν
33 παξάγξαθνη 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 4258/2014 (ΦΔΚ 94/η. Α΄): «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο
θαη ξπζκίζεηο ζεκάηωλ γηα ηα πδαηνξέκαηα – ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
►Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο
(ΔΛΣΑΣ), έηνπο 2012, ΦΔΚ 2390/η.Β΄/28-8-2012
►Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
►Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Δζληθό πκβνύιην Δμαγωγώλ,
θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
►Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Γηα ηελ πεξαηηέξω
ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο».
►Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε
απφ ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε
σο χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ
αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ
Αξρψλ, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 απφ
ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο.
►Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο».
►Άξζξα 4, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Πξφζβαζε
ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ
Απνξξήηνπ, ξχζκηζε ζεκάησλ δηελέξγεηαο απνγξαθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ,
θαζψο θαη ζεκάησλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ».
Σν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ-Καηνηθηώλ
2011 είλαη:
► Σν Π.Γ. 168/2008 (ΦΔΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Γηελέξγεηα Γεληθψλ Απνγξαθψλ
Οηθνδνκψλ-Κηηξίσλ θαη Πιεζπζκνχ- Καηνηθηψλ, θαηά ηα έηε 2010-2011».
► Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 1524/Γ5-473/2011 (ΦΔΚ 425/Β΄/17.03.2011) «Πξνθήξπμε
δηελέξγεηαο Γεληθψλ Απνγξαθψλ Κηηξίσλ θαη Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ θαηά ηα έηε 20102011».
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► Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 3794/Γ5-1070/2011 (ΦΔΚ 783/Β΄/9.05.2011)
«Σξνπνπνίεζε
θαη
ζπκπιήξσζε
ηεο
Απφθαζεο
1524/Γ5-473/14.02.2011
(425/Β΄/17.03.2011) Πξνθήξπμε δηελέξγεηαο Γεληθψλ Απνγξαθψλ Κηηξίσλ θαη ΠιεζπζκνχΚαηνηθηψλ θαηά ηα έηε 2010-2011».
► Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο−Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/7.06.2010), φπσο ίζρπε θαηά ηελ 9ε
Μαΐνπ 2011, εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 πνπ
αληηθαηέζηεζε ην Ν. 2539/1997 «πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο»
(ΦΔΚ 244/Α΄/4.12.1997).
► Ζ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Γηελέξγεηα Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ»
(ΦΔΚ 106/Α΄/9.05.2011).
► Ν. 3995/2011 «Κχξσζε Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Γηελέξγεηα Απνγξαθήο
Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ» (ΦΔΚ 166/Α΄/25.07.2011).
► Καλνληζκφο 763/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο
απνγξαθέο πιεζπζκνχ θαη ζηέγαζεο, νη εθαξκνζηηθνί απηνχ 1201/2009, 519/2010 θαη
1151/2010 Καλνληζκνί.
►Οη ζπζηάζεηο ηεο Γηάζθεςεο ησλ Δπξσπαίσλ ηαηηζηηθψλ γηα ηηο Απνγξαθέο
Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ ζεηξάο 2010, απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο UNECE ( Ζλσκέλα
Έζλε- Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε) θαη ηεο Eurostat.
7.2 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Τπεξθχβνη Απνγξαθήο ηεο Eurostat (Census Hub)
8. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερφκελα

8.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
(ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα
Άξζξα 8, 10 θαη 11(2) ηνπ Καλνληζκνχ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ
αξρψλ ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ
ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ.
8.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
►Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαρέεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα
νπνία έρεη πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ,
πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο.
Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ
κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ
δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαρένληαη απφ ηελ
ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή
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β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ
δεδνκέλσλ.
►Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ
δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη
νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ.
►Ζ ΔΛΣΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε
ηαχηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή
εξεπλεηηθή πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα·
β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα
ην νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο·
γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην
νπνίν εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά
πεξίπησζε, ζχκβαζε πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο
θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ.
►Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο
Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ:
γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε
λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,
θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,
γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνχο
ζθνπνχο.
►Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο
πλεξγάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο
έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε
ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΑΣ.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη
κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
►Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ
νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα
ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.
►Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο
(10.000) επξψ έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην
ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα απφ
αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο
ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ
επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.
►Δπηπιένλ γηα ηηο Γεληθέο Απνγξαθέο (θηηξίσλ θαη Πιεζπζκνχ- Καηνηθηψλ) 2011 εθδφζεθε
ε Απφθαζε 52/2011 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα κε ηελ
νπνία αξρηθά εγθξίζεθαλ ηα ζρεηηθά εξση/γηα θαη θαζνξίζηεθε ηφζν ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαηά
ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ εξση/γίσλ φζν θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα δηαηήξεζήο ηνπο. Ζ
θαηαζηξνθή ησλ έληππσλ θαη ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία 1/2005 ηεο ΑΠΓΠΥ
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9. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερφκελα

9.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 763/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο ήηαλ δηαζέζηκα 27 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο
αλαθνξάο ηεο Απνγξαθήο (Μάξηηνο 2014) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 17/4/2014 έπεηηα
απφ κηα νιηγνήκεξε άηππε παξάηαζε δηαβίβαζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε Eurostat.
9.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Μέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΛΣΑΣ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/calendar_gr_2014.pdf

9.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
Οη ρξήζηεο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο
Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΛΣΑΣ ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011

10. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερφκελα

Σα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ δεκνζηεχνληαη θάζε 10 έηε,
θαζψο επίζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο θάζε κεηαβιεηήο.
11. Μνξθή δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

11.1 Γειηία Σύπνπ
► 31 Ηνπιίνπ 2012 ε ΔΛΣΑΣ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νφκηκνπ Πιεζπζκνχ,
δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνηψλ θάζε Γήκνπ ηεο Υψξαο, αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα, φπσο απηά
πξνέθπςαλ απφ ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ – Καηνηθηψλ 2011.
► 28 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ζηηο 15 Μαξηίνπ 2013 αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, αληίζηνηρα,
ηα απνηειέζκαηα ηνπ Μφληκνπ θαη ηνπ de facto Πιεζπζκνχ.
► 23 Απγνχζηνπ 2013 αλαθνηλψζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μφληκνπ
Πιεζπζκνχ, ζρεηηθά κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ππεθνφηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ
ππξεληθφηεηα ηνπ λνηθνθπξηνχ.
►20 Μαξηίνπ 2014 αλαθνηλψζεθαλ ηα αλαζεσξεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ Μφληκνπ,
Νφκηκνπ θαη ηνπ Πξαγκαηηθνχ (de facto) Πιεζπζκνχ επεηδή θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ ζπιιεγέλησλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο ΠιεζπζκνχΚαηνηθηψλ 2011 πξνέθπςαλ κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηα αξρηθψο δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία.
►17 Απξηιίνπ 2014 ελεκεξψζεθε ην Census Hub ηεο Eurostat κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
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Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011.
►2 επηεκβξίνπ 2014 ε ΔΛΣΑΣ αλαθνίλσζε ζηνηρεία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλέζεσλ ησλ
θαηνηηθψλ .
► 3 επηεκβξίνπ 2014 αλαθνίλσζε ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κφληκνπ
πιεζπζκνχ.
► 5 επηεκβξίνπ 2014 αλαθνηλψζεθαλ ζηνηρεία κεηαλάζηεπζεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ
ηελ Απνγξαθή 2011.
► 11 επηεκβξίνπ 2014 αλαθνηλψζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο 20/3/2014.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011
11.2 Γεκνζηεύκαηα
Γελ έρεη εθδνζεί εηδηθφ δεκνζίεπκα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ΠιεζπζκνχΚαηνηθηψλ 2011, σζηφζν ηα απνηειέζκαηα έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην επίζεκν Φχιιν ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη έρνπλ εθδνζεί εηδηθά θπιιάδηα γηα ηα δεκνγξαθηθά θαη
νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα ηα ζηνηρεία κεηαλάζηεπζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ
θαζψο θαη γηα ηα ζηνηρεία θαηνηθηψλ.
11.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηε βάζε δεδνκέλσλ on-line ηεο ΔΛΣΑΣ.
11.3.1 Πίλαθεο δεδνκέλσλ (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
18.253 ρξήζηεο επηζθέθζεθαλ ηηο ζειίδεο ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ ζηνλ ηζηνρψξν ηεο
ΔΛΣΑΣ ην 2013.
11.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηα κηθξνδεδνκέλα ηεο Απνγξαθήο.
11.5 Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ
Μεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, παξέρνληαη επηπιένλ ζηνηρεία. Οη ρξήζηεο
πξέπεη λα θάλνπλ αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ,
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, Σ.Θ. 80847, 18510 Πεηξαηάο, (Σει.
(30) 213-1352 310, Fax: (30) 213-1352 312, e-mail: (data.dissem@statistics.gr) θαη
(census@statistics.gr)). Δπίζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηελ
αίηεζή ηνπο κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΛΣΑΣ ζην ζεκείν «Αίηεκα παξνρήο
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ»
http://www.statistics.gr/pls/apex/f?p=105:1030:2396712409997171::NO:::
Γηαζέζηκα πηλαθνπνηεκέλα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ,
ζην ζεκείν κε ηε ζήκαλζε «Απνγξαθή 2011»
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-cencus2011tables
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη θαη ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο ΔΛΣΑΣ ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
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11.5.1 Μεηαδεδνκέλα (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
Σν πξφγξακκα παξαγσγήο ζηαηηζηηθψλ παξέρεη κφλν ζπλνιηθή πξφζβαζε (ζπλνιηθά
hits) ζηηο ζειίδεο θάζε έξεπλαο. Γε κπνξεί λα θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ πξφζβαζεο ζε
πίλαθεο δεδνκέλσλ θαη ζε κεζνδνινγηθά έγγξαθα (κεηαδεδνκέλα).
12. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο

Πεξηερφκελα

12.1 Σεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ, έηνπο
2011, θαζνξίζηεθε κε εγθχθιην πνπ εθδφζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ (Δγθχθιηνο 1 «Γεληθέο
νδεγίεο πξνπαξαζθεπήο, νξγάλσζεο θαη δηελέξγεηαο ησλ Γεληθψλ Απνγξαθψλ»),
ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλείο πξαθηηθέο, θπξίσο ζπζηάζεηο, νδεγίεο θαη θαλφλεο πνπ
νξίδνληαη απφ ηε Eurostat ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 763/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Γηάζθεςεο ησλ
Δπξσπαίσλ ηαηηζηηθψλ γηα ηηο Απνγξαθέο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ ζεηξάο 2010..

12.1.1 Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ (πνζνζηό)
Ζ Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε.
12.2 Σεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
Ζ ηεθκεξίσζε επί ηεο πνηφηεηαο ζα γίλεη κε ηελ Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ
(SIMS) ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ, έηνπο 2011, ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ.

13. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερφκελα

13.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Ζ ΔΛΣΑΣ εθάξκνζε ζηελ Απνγξαθή ηνπ 2011 γηα πξψηε θνξά λέεο απαηηήζεηο
πνηφηεηαο κε απνηέιεζκα νη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη νη έιεγρνη πνηφηεηαο
λα είλαη απζηεξφηεξνη απφ νπνηαδήπνηε άιιε πξνγελέζηεξε απνγξαθή.
Δηδηθφηεξα, απφ ηα 58.684 Απνγξαθηθά Σκήκαηα ηεο Υψξαο ζπγθεληξψζεθαλ
εξσηεκαηνιφγηα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 34.780.000 ρεηξφγξαθεο ζειίδεο. Γηα ηελ
κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, έηζη ψζηε λα
θαηαζηνχλ αμηνπνηήζηκα θαη λα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηνπο απαξαίηεηνπο
πνιιαπινχο θαη ζπλδπαζηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο
νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (Optical Character Reading - OCR) κε ηε ρξήζε
ζαξσηψλ [scanners]. Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο ηεο ςεθηαθήο απνηχπσζεο ηεο
θάζε ζειίδαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηνχλ ζθάικαηα ιφγσ αζηνρίαο ηεο νπηηθήο
αλαγλψξηζεο θαηά ηε ζάξσζε, έγηλε απφ ηα ζηειέρε ηεο ΔΛΣΑΣ νπηηθή επαιήζεπζε ηεο
εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ (data verification) θάζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε θαηά πεξίπησζε
αλαγθαία ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γίλνληαλ
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θαη ινγηθνί έιεγρνη πξψηεο θάζεο (verification) θαζψο θαη άιινη έιεγρνη (φπσο π.ρ.,
χπαξμεο θαη απαινηθήο δηπινεγγξαθψλ, έιιεηςεο πιεξφηεηαο, νξζφηεηαο γεσγξαθηθψλ
θσδηθψλ, ζπλνρήο γεσγξαθηθψλ θσδηθψλ θαη ιεθηηθνχ, κνλαδηθφηεηαο θσδηθψλ δειηίσλ,
ζπλερφκελεο αχμνπζαο αξίζκεζεο αηφκνπ ζην λνηθνθπξηφ, δεκνηηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ ππεθνφηεηα, χπαξμεο θαη ινγηθφηεηαο έηνπο γέλλεζεο θιπ), έηζη ψζηε λα
απνθιεηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ζθάικαηα ζηηο θαηαρσξίζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν
έγηλαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα
εξσηεκαηνιφγηα ηεο Απνγξαθήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ αζπκβαηνηήησλ
γίλνληαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο (π.ρ. ζπζρέηηζε ειηθίαο κε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε,
ειηθία κε επίπεδν εθπαίδεπζεο, θχιν κε αξηζκφ παηδηψλ πνπ γέλλεζε θνθ). Οη έιεγρνη
απηνί, έγηλαλ ελδειερψο, παξά ην γεγνλφο φηη ν φγθνο δεδνκέλσλ ήηαλ πνιιψλ
εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, νινθιεξψζεθε ε επεμεξγαζία ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Απνγξαθήο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έγηλε
αθνχ δηαζθαιίζηεθε φηη απηά αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ
ζηαηηζηηθψλ.
Έλα επηπιένλ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2011 ζε ζρέζε κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001, ήηαλ ε
Έξεπλα Κάιπςεο ηεο Απνγξαθήο. Ζ έξεπλα απηή δηελεξγήζεθε ιίγν κεηά ηελ Απνγξαθή,
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 έσο 30 Ηνπλίνπ 2011, ζε έλα ηδηαίηεξα κεγάιν δείγκα
19.380 λνηθνθπξηψλ (πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 0.47% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
λνηθνθπξηψλ ηεο Υψξαο) θαη είρε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο
ησλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο 2011, κέρξη θαη ζε επίπεδν Καιιηθξάηεηνπ Γήκνπ.
Δξεπλήζεθαλ ζπλνιηθά 28.997 άηνκα. Ζ δηελέξγεηα ηεο Έξεπλαο Κάιπςεο ηεο
Απνγξαθήο είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην Δλσζηαθφ Γίθαην θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο
έγθεηηαη ζην φηη, κε ζχγθξηζε, δηαπηζηψλεη ην πνζνζηφ δηαθπγήο απφ ηελ Απνγξαθή ηνπ
Μφληκνπ Πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ην βαζκφ ζπλέπεηαο ζε απαληήζεηο ζρεηηθά κε
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάληεζεο ζην εξψηεκα
ζρεηηθά κε ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ζηελ νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο ν απνγξαθφκελνο.
πλεπψο, κέζσ ηεο Έξεπλαο Κάιπςεο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο απνγξαθήο γηα ηνλ Μφληκν θαη ηνλ Νφκηκν πιεζπζκφ ηεο Υψξαο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/methodological_note_c
ensus_coverage_survey_final.pdf
Δπίζεο «Οδεγίεο Πνηφηεηαο» ηεο ΔΛΣΑΣ ππάξρνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_quality_guidelines.p
df

13.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
Πξψηε θάζε: Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο απνγξαθείο
ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνπο ηνκεάξρεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο
ΔΛΣΑΣ (Δπφπηεο θαη βνεζνχο Δπφπηεο) ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο ΔΛΣΑΣ
(επνπηείεο) πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Απνγξαθήο, θαη ειέγρζεθαλ ψζηε
λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ζθάικαηα. Γηελεξγήζεθαλ ινγηθνί έιεγρνη θαη έιεγρνη πιεξφηεηαο
θαη νξζφηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ηε ζπλέρεηα ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαβηβάζηεθαλ
ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΔΛΣΑΣ.
Γεχηεξε θάζε: Μεηά ηελ νπηηθή αλάγλσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηελεξγήζεθαλ
ειεθηξνληθά επηπιένλ ινγηθνί έιεγρνη ησλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθαλ έιεγρνη
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πιεξφηεηαο πιηθνχ θαζψο θαη δηπινεγγξαθψλ. Δληνπίζηεθαλ δηπινεγγξαθέο αηφκσλ
(ιφγσ απνγξαθήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία) νη νπνίεο δηαγξάθεθαλ απφ ηε βάζε
δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη κηθξή απψιεηα πιηθνχ (6 ηκήκαηα επί ζπλφινπ 58.684
απνγξαθηθψλ ηκεκάησλ). Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ηκεκάησλ απηψλ δεκηνπξγήζεθαλ θαη
εηζήρζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ imputation ζηεξηδφκελνη ζε
εξσηεκαηνιφγηα παξφκνησλ απνγξαθηθψλ ηκεκάησλ ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο.
Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηνηηθνί έιεγρνη θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ ζηε
βάζε δεδνκέλσλ θαη, φπνπ εληνπίζηεθαλ ζθάικαηα, δηνξζψζεθαλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ
θαλφλσλ απηνδηνξζψζεσλ. Έγηλε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο
Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο
Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2001, θαζψο θαη κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ
πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ (π.ρ. Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θιπ),
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ηάζε ζην ρξφλν θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα παξαγφκελα
ζηνηρεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο 2011 δελ είλαη απνιχησο
ζπγθξίζηκα, ηφζν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο 2001, φζν θαη κε εθείλα άιισλ
εξεπλψλ πνπ δηελεξγεί ε ΔΛΣΑΣ, ιφγσ κεζνδνινγηθψλ δηαθνξψλ.
Δπίζεο, έγηλαλ έιεγρνη θαη κε άιια δηνηθεηηθά ζηνηρεία φπνπ απηά ήηαλ δηαζέζηκα,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλνρή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
απνγξαθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δηαζηαπξψζεηο πνπ έγηλαλ κε ζηνηρεία ηεο ΓΔΦΑ
ζρεηηθά κε ηνπο νηθηζκνχο φπνπ ππήξρε δηαζεζηκφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη κε
ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην ηνκέα.
Δπηπιένλ, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ζπιιεγέλησλ ζηνηρείσλ
απφ ηελ Απνγξαθή, δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ Έξεπλα Κάιπςεο ηεο Απνγξαθήο
Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011, ζε δείγκα 19.380 λνηθνθπξηψλ απφ φιε ηε Υψξα. Σα
απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Κάιπςεο δείρλνπλ κία ππνεθηίκεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ
(ζθάικα θάιπςεο), πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,83% ζε ζχλνιν Υψξαο (πνζνζηφ
ζπκβαηφ κε ζηφρνπο πνηφηεηαο γηα Απνγξαθέο).
14. Υξεζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

14.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
Οη θχξηνη ρξήζηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ είλαη νη
θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ηα εξεπλεηηθά θέληξα, νη
δηεζλείο νξγαληζκνί (Eurostat, OHE), νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηδηψηεο. Σα
ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα ηφζν γηα ηε ράξαμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο φζν
θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ηνπο ινηπνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο απνηεινχλ ηε
βάζε γηα δηεμαγσγή πνιιψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ αθνξά απνηειέζκαηα ηεο
Απνγξαθήο ζε ρακειφηεξν γεσγξαθηθφ επίπεδν απφ απηφ πνπ δεκνζηεχνληαη ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο.
14.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
Ζ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ δηελεξγείηαη βάζεη Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ζε
επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ε ΔΛΣΑΣ δηελεξγεί αλά εμάκελν Έξεπλα
13

ηθαλνπνίεζεο ρξεζηψλ, ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο
παξνπζηάδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
14.3 Πιεξόηεηα
Σα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 θαιχπηνπλ φια ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 763/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ.

15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερφκελα

15.1 πλνιηθή αθξίβεηα
Κχξηεο πεγέο ζθαικάησλ: 1) άξλεζε εθ κέξνπο ησλ εξεπλνχκελσλ λα απνγξαθνχλ,
γεγνλφο ζηελ Έξεπλα θάιπςεο απνηππψζεθε σο ζθάικα ππνθάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ,
2) κε απνγξαθή αηφκσλ, είηε ιφγσ θαθήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ
απνγξαθέσλ, είηε ιφγσ απνπζίαο ζην εμσηεξηθφ θαηά ην δηάζηεκα ηεο Απνγξαθήο
αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζε κνλνκειή λνηθνθπξηά (θαη απηέο νη πεξηπηψζεηο απνηππψζεθαλ
ζην ζθάικα ππνθάιπςεο), 3) ειιηπή ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, είηε γηαηί ν
απνγξαθφκελνο δελ επηζπκνχζε λα απαληήζεη φια ηα εξσηήκαηα, είηε ιφγσ θαθήο
ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ απνγξαθέα (ηα ζθάικαηα απηά
δηνξζψζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ imputation, δειαδή ηνπνζέηεζε θαη' εθηίκεζε ηηκψλ),
4) απψιεηα κηθξνχ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο (ηα ζθάικαηα απηά
επίζεο δηνξζψζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ imputation).
15.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ ππάξρνπλ δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα δηφηη ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή.
15.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Σα κε δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 είλαη ηα
εμήο: 1) Τπνθάιπςε (ζθάικα ππνθάιπςεο 2,83% ην νπνίν ππνινγίζηεθε απφ εηδηθή
δεηγκαηνιεπηηθή κεηαπνγξαθηθή έξεπλα, ηελ Έξεπλα Κάιπςεο). 2) θάικαηα ειιηπνχο
ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ. ρεηηθά κε ηελ ππνθάιπςε, δελ έγηλαλ πξνζαξκνγέο
ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Απνγξαθήο κε βάζε ην πνζνζηφ ζθάικαηνο, ελψ ηα ζθάικαηα
ειιηπνχο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ εληνπίζηεθαλ θαηφπηλ ινγηθψλ ειέγρσλ θαη
δηνξζψζεθαλ κε ηελ δηαδηθαζία imputation. πγθεθξηκέλα, νη κεηαβιεηέο ησλ αηφκσλ πνπ
δελ είραλ απάληεζε, ζπκπιεξψζεθαλ κε αληίζηνηρεο ηηκέο άιισλ αηφκσλ κε παξφκνηα ηα
ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά (κεηαβιεηέο). Σν πνζνζηφ ηνπ imputation γηα θάζε κεηαβιεηή
δελ ππεξέβε ην 10%. Ζ δηαδηθαζία απηή ειαρηζηνπνίεζε ηε κεξνιεςία ιφγσ κε
απφθξηζεο. 3) θάικα απψιεηαο εξσηεκαηνινγίσλ, ην νπνίν αληηκεησπίζηεθε κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ imputation. πγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά ησλ κνλάδσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ
κε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη: (0,009%) ησλ θαηνηθηψλ, (0,007%) ησλ λνηθνθπξηψλ θαη
(0,007%) ησλ αηφκσλ.
15.3.1 θάικα θάιπςεο
Βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 15.3

ην πνζνζηφ ππνθάιπςεο δελ
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μεπεξλά ην 2,83%.
15.3.1.1 A2. Πνζνζηό ππεξθάιπςεο
Γελ ππάξρεη ζθάικα ππεξθάιπςεο.
15.3.1.2 A3. Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό)
Γελ έρεη εθαξκνγή.
15.3.2 θάικα κέηξεζεο
θάικαηα κέηξεζεο ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε
απνηέιεζκα νη θαηαγεγξακκέλεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο
πξαγκαηηθέο. Οη αηηίεο ηνπο ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:
 Δξγαιεία ηεο Απνγξαθήο: Δξσηεκαηνιφγην ή άιιν φξγαλν κέηξεζεο (ι.ρ. ράξηεο)
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή ησλ ηηκψλ,
 Απνγξαθφκελνη: Οη εξεπλψκελνη κπνξεί, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, λα παξέρνπλ
εζθαικέλα δεδνκέλα,
 Απνγξαθείο: Οη εξεπλεηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη απφ
ηνπο εξεπλψκελνπο.
Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε πξφζσπν κε πξφζσπν
ζπλέληεπμε κε ηε ζπκπιήξσζε εληχπσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ κέζνδνο ζπιινγήο πνπ
εθαξκφζηεθε εμαζθαιίδεη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ ζπιιεγνκέλσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο
νη απνγξαθείο βνήζεζαλ ηνπο εξσηεζέληεο, θαη έιεγμαλ πξνζεθηηθά ηα ζπκπιεξσκέλα
εξσηεκαηνιφγηα, πξηλ ηα παξαδψζνπλ.
Οη απνγξαθείο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ηδηψηεο ζπλεξγάηεο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
Απνγξαθήο, νη απνγξαθείο παξαθνινχζεζαλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην. Σν
πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ λα επηηξέςεη ζηνπο απνγξαθείο: α) λα θαηαλνήζνπλ
πιήξσο ηνπο νξηζκνχο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κεξνιεςία
απφ ηνπο εξεπλψκελνπο, (β) λα ζπκπιεξψζνπλ ζσζηά ην εξσηεκαηνιφγην, θαη (γ) λα
ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά γηα ζθάικαηα κε ηελ εθαξκνγή ινγηθψλ ειέγρσλ.
Ζ δνκή θαη ην κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είραλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη θηιηθφ πξνο
ην ρξήζηε φζνλ αθνξά ηνπο απνγξαθείο θαη ηα εξσηήκαηα δηαηππψζεθαλ θαηά ηξφπν
ζαθή θαη κε απιή γιψζζα, ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν ιεμηιφγην. Δπηπιένλ,
ζπληάρζεθαλ έγγξαθα πνπ πεξηείραλ ρξήζηκεο νδεγίεο, αλαιχνληαο φιεο ηηο εξσηήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή πιήξσο ζπκπιεξσκέλσλ
εξσηεκαηνινγίσλ, ρσξίο λα ιείπνπλ κεηαβιεηέο.
Σα ζθάικαηα κέηξεζεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ κε ηε δηελέξγεηα πνιιαπιψλ πνηνηηθψλ
ειέγρσλ σο επί ην πιείζηνλ δηνξζψζεθαλ (βιέπε ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 15.3
θαη 21).
15.3.3 θάικα κε αληαπόθξηζεο
Σα ζθάικαηα κε αληαπφθξηζεο αληηκεησπίζηεθαλ κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 15.3.
15.3.4 θάικα επεμεξγαζίαο
Μφιηο ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα, εθηεινχληαη κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο πξηλ απφ ηελ
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παξαγσγή ησλ ηειηθψλ εθηηκήζεσλ (π.ρ. θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία, θ.ι.π.). Σα
ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο θάζεηο απηέο νλνκάδνληαη ζθάικαηα επεμεξγαζίαο.
Σα ζθάικαηα επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ηπραία ζθάικαηα, ηα νπνία
απμάλνπλ ηελ δηαθχκαλζε. Απηή ε επηπιένλ δηαθχκαλζε πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικαηα
επεμεξγαζίαο ελζσκαηψλεηαη ζηελ δηαθχκαλζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ παξακέηξσλ.
Σα ζθάικαηα επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ
2011 ζεσξνχληαη κε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο ρξήζεο εηδηθψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ.
15.3.5 θάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ
Γελ έρεη εθαξκνγή.
16. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα

Πεξηερφκελα

16.1 Δπηθαηξόηεηα
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 763/2008 ηνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ 27 κήλεο απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο
ηεο Απνγξαθήο, δειαδή ζηηο 31/3/2014.
16.2 Υξνληθή αθξίβεηα
Τπήξμε νιηγνήκεξε άηππε παξάηαζε δηάρπζεο ησλ ζηνηρείσλ.
17. πγθξηζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

17.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Σα απνηειέζκαηα είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ επεηδή βαζίδνληαη
ζε θνηλνχο νξηζκνχο ησλ κεηαβιεηψλ, βάζεη ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ 763/2008,
θαζψο θαη ζε θνηλέο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ελαξκνληζκέλεο κε δηεζλείο
πξαθηηθέο.
17.1.1 Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο)
Γελ έρεη εθαξκνγή.
17.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
Ζ κεζνδνινγία ηεο Απνγξαθήο 2011 δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηή πξνεγνχκελσλ
Απνγξαθψλ, θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν δηελέξγεηάο ηεο, πρ ηε δηάξθεηα ηεο Απνγξαθήο (15
εκέξεο) ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πνπ ήηαλ 1 εκέξα θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο. Δπηπιένλ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 763/2008 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηηο ζπζηάζεηο, ε ΔΛΣΑΣ ζηελ
Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2011 εζηίαζε ζηελ θαηαγξαθή ηνπ Μφληκνπ Πιεζπζκνχ ηεο
Υψξαο, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο Απνγξαθέο, ζηηο νπνίεο θαηεγξάθε ν De Facto
Πιεζπζκφο. Δπίζεο ζηελ Απνγξαθή 2011 ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηνπ «λνηθνθπξηνχθαηνηθία» (δειαδή φια ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε κηα νηθηαθή κνλάδα ζεσξνχληαη κέιε
ηνπ ίδηνπ λνηθνθπξηνχ, έηζη ψζηε ππάξρεη κηα νηθνγέλεηα αλά θαηεηιεκκέλε νηθηαθή κνλάδα.
χκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο «θαηνηθίαο-λνηθνθπξηνχ», ν αξηζκφο ησλ θαηεηιεκκέλσλ
νηθηαθψλ κνλάδσλ θαη ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ηηο θαηαιακβάλνπλ είλαη ίζνη, θαη νη
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ηνπνζεζίεο ησλ νηθηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη νη ίδηεο) ελψ ζηηο
πξνεγνχκελεο Απνγξαθέο ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηνπ «λνηθνθπξηνχ-δηαρείξηζε»
(δειαδή έλα ηδησηηθφ λνηθνθπξηφ είλαη είηε: Μνλνκειέο λνηθνθπξηφ, δειαδή έλα άηνκν πνπ
δεη κφλν ζε κηα ρσξηζηή νηθηαθή κνλάδα ή πνπ θαηαιακβάλεη, σο θάηνρνο, έλα ρσξηζηφ
δσκάηην (ή δσκάηηα) κηαο νηθηαθήο κνλάδαο αιιά δελ ζπλδέεηαη κε θαλέλαλ απφ ηνπο
άιινπο θαηφρνπο ηεο νηθηαθήο κνλάδαο γηα λα απνηειέζεη κέξνο ελφο πνιπκεινχο
λνηθνθπξηνχ φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ∙ ή
Πνιπκειέο λνηθνθπξηφ, δειαδή κηα νκάδα δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ πνπ ζρεδηάδνπλ
λα θαηαιάβνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο κηαο νηθηαθήο κνλάδαο θαη λα πξνκεζεχνληαη απφ
θνηλνχ ηξφθηκα θαη ελδερνκέλσο άιια είδε πξψηεο αλάγθεο γηα ηε δηαβίσζε. Σα κέιε ηεο
νκάδαο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε
έθηαζε).
πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2011 θαη απηά πξνεγνχκελσλ
Απνγξαθψλ δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα.

18. πλνρή

Πεξηερφκελα

18.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή
Γελ ππάξρεη δηαηνκεαθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο ΠιεζπζκνχΚαηνηθηψλ κε ηα ζηνηρεία άιισλ εξεπλψλ πνπ ζπιιέγεη ε ΔΛΣΑΣ. Π.ρ., ηα ζηνηρεία ηεο
Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ δηαθέξνπλ απφ αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ, επεηδή ε δεχηεξε είλαη δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα θαη φρη απνγξαθηθή.
18.1.1 πλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ
Γελ έρεη εθαξκνγή.
18.1.2 πλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο
Γελ έρεη εθαξκνγή.
18.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή
Τπάξρεη ζπλνρή κεηαμχ φκνησλ κεηαβιεηψλ ζε φια ηα γεσγξαθηθά επίπεδα.
19. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερφκελα

χκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011, εθηηκάηαη φηη
απαηηήζεθαλ 40 κήλεο. ην αλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα ηηο
εξγαζίεο ηεο Απνγξαθήο απαζρνιήζεθε ηφζν ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ φζν θαη
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαζψο θαη ππάιιεινη άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σν ζπλνιηθφ
θφζηνο ήηαλ πεξίπνπ 66,2 εθαηνκκχξηα Δπξψ.

20. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερφκελα
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20.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο
Σα πξψηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη πξνζσξηλά. Δπηθπξψλνληαη σο ηειηθά, φηαλ
φια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί είλαη νξηζηηθά. Σα δεδνκέλα επηθπξψλνληαη απφ
ηελ ΔΛΣΑΣ βάζεη απζηεξψλ θαλφλσλ ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία (σο
αζξνίζκαηα) ειέγρνληαη μαλά. Ωζηφζν, ηα ηειηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ
ηξνπνπνίεζε ζε κεηαγελέζηεξε θάζε, αλ κέζσ θάπνηαο αλάιπζεο εληνπηζζνχλ
ζθάικαηα. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πνιηηηθή αλαζεσξήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ
δίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Revisions_Po
licy_22_5_2013_GR.pdf

20.2 Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο
Σα δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη σο ηειηθά είλαη πηζαλφλ λα αλαζεσξεζνχλ ζε πεξίπησζε
πνπ θξηζεί αλαγθαίν. Γελ ππάξρεη ρξνλνδηάγξακκα αλαζεσξήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο
Απνγξαθήο.

21. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερφκελα

21.1 Σύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Παξαδνζηαθή Απνγξαθή ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ δηνηθεηηθέο πεγέο ή
κεηξψα άιισλ εξεπλψλ.
Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 παξνπζηάδεηαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-apograf5
21.2 πρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Ζ δηελέξγεηα γεληθψλ απνγξαθψλ θαηά νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνβιέπεηαη απφ
ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3832/2010 «Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα (ΔΛ...) χζηαζε ηεο
Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ)».
Δηδηθφηεξα νη απνγξαθέο πιεζπζκνχ δηεμάγνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 763/2008
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
Απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΟΖΔ έρεη ζπκθσλεζεί λα δηελεξγνχληαη θάζε δέθα ρξφληα, θαη
κάιηζηα ζηα έηε πνπ ηειεηψλνπλ ζε 0 ή 1 (π.ρ. 1990 ή 1991, 2000 ή 2001), ψζηε λα
ππάξρεη ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ.
Ζ πξνεγνχκελε Απνγξαθή Πιεζπζκνχ έγηλε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2001.
Ζ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.1.
21.3 Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε
κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ησλ απνγξαθέσλ κε έλαλ εθπξφζσπν ησλ
λνηθνθπξηψλ, ή ζηελ πεξίπησζε ζπιινγηθψλ θαηαιπκάησλ κε θάζε κφληκν θάηνηθν ζε
απηά κε εηδηθά ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Απνγξαθήο
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ζρεδηάζηεθε ψζηε λα θαιχπηεη ηφζν ηηο θνηλνηηθέο φζν θαη ηηο εζληθέο απαηηήζεηο γηα
ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε θαιχπηνληαο φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ 763/2008 θαζψο θαη κεηαβιεηέο εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
επαξθνχο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα γηα ηα φξγαλα ηεο Απνγξαθήο.
►Δθπαίδεπζε Αλψηεξσλ Δπνπηψλ θαη Δπνπηψλ: ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο
ΔΛΣΑΣ πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε δηάξθεηαο δχν (2) εκεξψλ ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ νη επηά (7) Αλψηεξνη Δπφπηεο θαη νη ελελήληα ηέζζεξηο (94)
Δπφπηεο ηεο Απνγξαθήο. Οη Αλψηεξνη Δπφπηεο ήηαλ Πξντζηάκελνη Γ/λζεσλ ηεο
ΔΛΣΑΣ θαη νη Δπφπηεο, θαηά θχξην ιφγν, Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ ηεο ΔΛΣΑΣ ή
ππάιιεινη κε εκπεηξία ζηηο Απνγξαθέο. Δηζεγεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε ήηαλ
ππάιιεινη θαηαξηηζκέλνη, εηδηθεπκέλνη θαη κε κεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα Απνγξαθήο
Πιεζπζκνχ. Αλαπηχρζεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ηεο
Απνγξαθήο, θαζψο θαη ελεκέξσζε γηα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε
ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζπδεηήζεθαλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο.
►Δθπαίδεπζε Βνεζψλ Δπνπηψλ: Δθπαηδεχηεθαλ απφ ηνπο αξκφδηνπο Δπφπηεο θαη
ιεηηνπξγνχζαλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηνπο. Οη Βνεζνί Δπνπηψλ ήηαλ
543 ππάιιεινη ηεο ΔΛΣΑΣ εθ ησλ νπνίσλ νη 343 ήηαλ κφληκνη ππάιιεινη θαη νη 200
ήηαλ επνρηθνί ππάιιεινη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (8 κήλεο).
►Δθπαίδεπζε Σνκεαξρψλ θαη Απνγξαθέσλ: Οη Σνκεάξρεο (πεξίπνπ 12.000), νη
Απνγξαθείο (πεξίπνπ 45.000) θαη νη ζπλνδνί δηεξκελείο (πεξίπνπ 300) εθπαηδεχηεθαλ
απφ ηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο Δπφπηεο, ζε κνλνήκεξεο εθπαηδεπηηθέο
ζπγθεληξψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο
Απνγξαθήο, αλαιχζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά
ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο θαη έγηλαλ επηζεκάλζεηο γηα ηνλ ηξφπν
ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ
αξλήζεσλ θαη άιισλ εηδηθψλ ζεκάησλ. Οη Σνκεάξρεο, νη Απνγξαθείο θαη νη ζπλνδνί
δηεξκελείο ήηαλ ηδηψηεο ή δεκφζηνη ππάιιεινη άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ εθηφο
ΔΛΣΑΣ, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ γηα ηελ εξγαζία θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο
επηινγήο.
Οη Αλψηεξνη Δπφπηεο αζθνχζαλ επίβιεςε θαη ζπληνληζκφ φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο
Απνγξαθήο ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηειάκβαλε κεγάιν αξηζκφ Δπνπηεηψλ.
Γηα θάζε Δπνπηεία ππεχζπλνο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Απνγξαθήο ήηαλ ν Δπφπηεο, ηνλ
νπνίν ζπλέδξακαλ ζην έξγν ηνπ νη Βνεζνί Δπφπηεο. Ζ θάζε Δπνπηεία απνηεινχληαλ απφ
Σνκείο. Τπεχζπλνο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Απνγξαθήο ζε θάζε Σνκέα- ν νπνίνο
πεξηειάκβαλε πεξίπνπ ηέζζεξα απνγξαθηθά ηκήκαηα- ήηαλ ν Σνκεάξρεο, κε θχξηα
αξκνδηφηεηα ηελ επίβιεςε ησλ απνγξαθέσλ ηνπ Σνκέα ηνπ. Έξγν ησλ απνγξαθέσλ ήηαλ
ε επίζθεςε θάζε θαηνηθνχκελνπ ρψξνπ ηνπ απνγξαθηθνχ ηκήκαηνο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη
ε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σν έξγν ησλ απνγξαθέσλ
ζπλεπηθνπξνχζαλ νη ζπλνδνί δηεξκελείο φπνπ απηφ ήηαλ απαξαίηεην.
21.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
Γηα ηελ επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
1) Λνγηθνί έιεγρνη θαη έιεγρνη πιεξφηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο
θαηά ηφπνπο Δπνπηείεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
νξζφηεηάο ηνπο θαη θαηά πεξίπησζε δηφξζσζή ηνπο. Πξηλ ηελ
παξάδνζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο Δπνπηείεο, νη Σνκεάξρεο
είραλ πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρνπο ειέγρνπο.
2) Δηζαγσγή δεδνκέλσλ κε νπηηθή αλάγλσζε θαη δηφξζσζε ιαζψλ
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3)
4)
5)

6)

αλάγλσζεο (data verification).
Δπηθχξσζε δεδνκέλσλ κε ζεηξά ειέγρσλ απφ ηνπο νπνίνπο
πξνέθππηαλ δηάθνξα ιάζε ή πξνεηδνπνηήζεηο (verification).
Έιεγρνο δηπιναπνγξαθψλ.
Πνηνηηθνί έιεγρνη ησλ δεδνκέλσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο
κεηαβιεηψλ θαη ινγηθνί έιεγρνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα
θαλφλσλ θαη εθαξκφζηεθαλ απηφκαηεο δηνξζψζεηο ζε πεξηπηψζεηο
αζπκβαηνηήησλ. Έγηλε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 κε ηα αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο Απνγξαθήο ΠιεζπζκνχΚαηνηθηψλ 2001, θαζψο θαη κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ
δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ (π.ρ. Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
θιπ), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα παξαγφκελα ζηνηρεία.
Έιεγρνη θαη κε άιια δηνηθεηηθά ζηνηρεία φπνπ απηά ήηαλ δηαζέζηκα,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλνρή ηνπ
απνηειέζκαηνο
ηεο
απνγξαθήο.
Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη
δηαζηαπξψζεηο πνπ έγηλαλ κε ζηνηρεία ηεο ΓΔΦΑ ζρεηηθά κε ηνπο
νηθηζκνχο φπνπ ππήξρε δηαζεζηκφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη κε
ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
ζρεηηθά
κε
ηνλ
αξηζκφ
απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην ηνκέα.

21.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ νπηηθή αλάγλσζή ηνπο, νινθιεξψζεθε ε
εηζαγσγή ηνπο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν. Καηφπηλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο
κεηαβιεηψλ θαη ινγηθνί έιεγρνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα θαλφλσλ θαη
εθαξκφζηεθαλ απηφκαηεο δηνξζψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αζπκβαηνηήησλ. ηε ζπλέρεηα
εθαξκφζηεθε δηαδηθαζία imputation γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κε απφθξηζεο ζε θάπνηεο
κεηαβιεηέο. (Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 13.2,
15.1, 15.3). Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε ηειηθή βάζε κηθξνδεδνκέλσλ ηεο Απνγξαθήο
Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 απφ ηελ νπνία παξήρζεζαλ πηλαθνπνηεκέλα απνηειέζκαηα.
21.5.1 Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (ηεθκαξηώλ ηηκώλ)
Κάησ απφ 10% γηα θάζε κεηαβιεηή.
21.6 Πξνζαξκνγέο
Γελ εθαξκφζηεθαλ πξνζαξκνγέο ζηνηρείσλ.
21.6.1 Δπνρηθή δηόξζσζε
Γελ εθαξκφδεηαη επνρηθή δηφξζσζε.
22. ρόιηα

Πεξηερφκελα
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