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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
2011
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο των εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών
υποχρεώσεών της, διενήργησε κατά το 2011 τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών. Η Απογραφή Κτιρίων διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011 και η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών από 10 έως 24 Μαΐου 2011.
Νομικό Πλαίσιο
Η διενέργεια απογραφών 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).
Σκοπός
Σκοπός των Γενικών Απογραφών 2011 ήταν η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τον
οικοδομικό πλούτο της χώρας, τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
του πληθυσμού, τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά των κατοικιών τους.
Αναλυτικότερα, οι Γενικές Απογραφές:
● Συγκεντρώνουν στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
● Συμβάλλουν σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας, καθώς και στη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων.
● Αποτελούν βασικό μέσο εφαρμογής ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων.
● Καθορίζουν το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών.
● Συντελούν ιδιαίτερα στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς αποτελούν τη μόνη στατιστική εργασία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε
μικρή γεωγραφική ενότητα (δήμο, δημοτική ενότητα κλπ. έως οικισμό και οικοδομικό
τετράγωνο), με αποτέλεσμα να αποτελούν βασικό μέσο υποστήριξης του περιφερειακού σχεδιασμού και διαμόρφωσης αντίστοιχων πολιτικών.
● Παρέχουν τη δυνατότητα διάχυσης – επέκτασης της στατιστικής πληροφόρησης στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτές
ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη.
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Οργάνωση και όργανα
Οι Γενικές Απογραφές 2011 σχεδιάστηκαν κατά το αποκεντρωτικό σύστημα. Η Χώρα χωρίστηκε σε 94 Εποπτείες, εκ των οποίων 39 στο Νομό Αττικής, 6 στο Νομό Θεσσαλονίκης και
από μία στους λοιπούς Νομούς. Στη συνέχεια, κάθε Εποπτεία διαιρέθηκε σε Απογραφικούς
Τομείς και κάθε Τομέας σε Απογραφικά Τμήματα.
Το γενικό συντονισμό των εργασιών, κατά φάση, των Γενικών Απογραφών 2011 πραγματοποίησε η Ομάδα ΄Εργου των Απογραφών, αποτελούμενη από 19 στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ. Επικεφαλής προϊσταμένη της Ομάδας ΄Εργου ήταν η Γενική Δ/ντρια Στατιστικών Ερευνών. Η
Ομάδα ΄Εργου αναφερόταν στο Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ.
Η παρακολούθηση και υλοποίηση των προπαρασκευαστικών, απογραφικών και μεταπογραφικών εργασιών, σε κάθε Εποπτεία, έγινε από τα όργανα της Απογραφής και συγκεκριμένα:
1. 7 Ανώτερους Επόπτες, έναν για κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
2. 94 Επόπτες
3. 550 Βοηθούς Επόπτη
4. 55 Συντονιστικές Ομάδες Εργασίας (Σ.Ο.Ε.) στους Νομούς της Χώρας
5. 12.400 Τομεάρχες
6. 55.000 Απογραφείς
7. 780 Συνοδούς – Διερμηνείς
Μεθοδολογία
Η συγκέντρωση της πληροφορίας έγινε με τη μέθοδο της συνέντευξης και τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων από 12.400 Τομεάρχες και 55.000 Απογραφείς, κατόπιν σχετικής εκπαίδευσή τους.
Η Απογραφή Πληθυσμού 2011 τήρησε τις μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ)
763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού,
καθώς και τις Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα ΄Εθνη –
Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της EUROSTAT.
Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 διέφερε από τις προηγούμενες Απογραφές,
μεταξύ άλλων, ως προς τα εξής:
●

Σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η Απογραφή Πληθυσμού 2011
εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού(1) της Χώρας, σε αντίθεση με τις
προηγούμενες Απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto Πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Ετσι, οι κάτοικοι της Χώρας έχουν απογραφεί κατά τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.
Συμπληρωματικά, έχουν συλλεχθεί στοιχεία για την καταγραφή του Νόμιμου(2) και του
de facto Πληθυσμού.

(1) Μόνιμος Πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους,
για περίοδο, τουλάχιστον, 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο
συνήθους διαμονής τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς, με την πρόθεση
να παραμείνουν εκεί για, τουλάχιστον, 1 χρόνο.
(2) Νόμιμος Πληθυσμός: ο αριθμός των δημοτών κάθε Δημοτικής Ενότητας και Δήμου.
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Η Απογραφή 2011 διενεργήθηκε σε διάστημα δεκαπέντε ημερών, ενώ οι προηγούμενες
Απογραφές γίνονταν εντός μίας ημέρας. Ετσι, οι απογραφόμενοι δε χρειάστηκε να περιμένουν τον Απογραφέα να περάσει από την κατοικία τους. Οταν απουσίαζαν, ο Απογραφέας άφηνε ειδοποιητήριο με τα στοιχεία του, προκειμένου να επικοινωνήσουν
μαζί του και να ορίσουν συνάντηση για να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη. Ο Απογραφέας ήταν εφοδιασμένος με ειδικό κωδικό, με τον οποίο ο απογραφόμενος, καλώντας
στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛΣΤΑΤ, μπορούσε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και την
ιδιότητά του.
Το ερωτηματολόγιο της Απογραφής περιελάμβανε, πέρα από τα βασικά θέματα του
Κανονισμού 763/2008 της EUROSTAT, και νέα ερωτήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας (πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό απορριμμάτων που ανακυκλώνουν
τα νοικοκυριά, πηγές ενέργειας κλπ.).
Η Απογραφή 2011 ήταν η πρώτη που διενεργήθηκε με πλήρη διασφάλιση των όρων
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ολες οι μεταβλητές που συλλέxθηκαν, μέσω των ερωτηματολογίων της Απογραφής 2011, περιλαμβάνονταν στην
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί Διενέργειας Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών (ΦΕΚ 106Α/2011), λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
Τα ερωτηματολόγια ήταν σχεδιασμένα με τρόπο που να επιτρέπεται η ανάγνωσή τους
από σύστημα οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων, ώστε να επιταχυνθεί η επεξεργασία
των δεδομένων και η παραγωγή των τελικών στατιστικών αποτελεσμάτων. Σε αυτό το
τεχνικό πλαίσιο γίνεται χρήση αυτοματοποιημένων ελέγχων για την επεξεργασία των
στοιχείων, η οποία, εκτός της επιτάχυνσης της επεξεργασίας, εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία των ελέγχων και τη βελτίωση της ποιότητας των οριστικών
αποτελεσμάτων της Απογραφής.
Η επιλογή των οργάνων διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών (Απογραφέων και Τομεαρχών) έγινε με διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά
κριτήρια. Οι Τομεάρχες και οι Απογραφείς υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του διαδικτύου και επιλέχθηκαν με την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. διαθεσιμότητα/απασχόληση, εμπειρία σε στατιστικές εργασίες, επίπεδο εκπαίδευσης). Το σύστημα
κατάταξης και επιλογής τους, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.
Για να εκτιμηθεί η πληρότητα και η ποιότητα της πληροφορίας που συλλέχθηκε με την
Απογραφή Πληθυσμού και προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία της Απογραφής και
σε χαμηλό διοικητικό επίπεδο (δηλαδή, Δήμο κατά το πρόγραμμα «Καλλικράτης»), η
ΕΛΣΤΑΤ διενήργησε, αυτή τη φορά, ΄Ερευνα Κάλυψης της Απογραφής σε μεγάλο και
αντιπροσωπευτικό δείγμα 20.000 νοικοκυριών, σε ολόκληρη τη Χώρα. Η ΄Ερευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011, με την επιστημονικά θεμελιωμένη μεθοδολογία και το
εκτεταμένο πεδίο της, καθιστά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής ιδιαίτερα αξιόπιστη.

Δεδομένου ότι η μεθοδολογία της Απογραφής Πληθυσμού 2011 διαφέρει σημαντικά σε
αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, τα αποτελέσματα της Απογραφής 2011
και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.
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Προσωρινά Αποτελέσματα
Στο σύνολο της Χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων
5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%).
Τα ανωτέρω προσωρινά αποτελέσματα προέρχονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις
του αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94 Εποπτείες της Χώρας και όχι από επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων, η οποία θα ακολουθήσει. Για το λόγο αυτό, τα
στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα οριστικά.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της ΄Ερευνας Κάλυψης με αυτά της Απογραφής θα γίνει
μέσα στο 2012, μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και των δύο στατιστικών εργασιών.
Τα προσωρινά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr >Νέα και Ανακοινώσεις
Οριστικά Αποτελέσματα
Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά, από
το τέλος του 2012 και εντός του 2013, μετά την επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων
(38.000.000 σελίδες), η οποία περιλαμβάνει την οπτική ανάγνωση, την κωδικογράφηση και
τους πάσης φύσεως ελέγχους ποιότητας.
Εμπιστευτικότητα
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να καταρτιστούν συνολικοί
στατιστικοί πίνακες και δείκτες. Τα στοιχεία του κάθε ατόμου και νοικοκυριού δε θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό και είναι απολύτως εμπιστευτικά. Αυτό είναι κατοχυρωμένο από την Ελληνική Νομοθεσία (Νόμος 3832/2010, άρθρο 7), καθώς και από την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Κανονισμός 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
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