ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΛΤΨΗ
ΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ-ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011
1. Διζαγφγή
Η Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έρεη ζθνπό ηελ πιήξε απαξίζκεζε ησλ αηόκσλ πνπ δηακέλνπλ ζηε
Χώξα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Εληνύηνηο, δηαρξνληθά έρεη απνδεηρηεί όηη ν
ζθνπόο απηόο δελ επηηπγράλεηαη πάληνηε κε απόιπηε αθξίβεηα, παξά ηελ εληαηηθή
πξνζπάζεηα όισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Απηό, ελδερνκέλσο, ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο
κεγάιεο έθηαζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Απνγξαθήο, όπνπ είλαη δπλαηό λα παξνπζηαζηνύλ
είηε δηαθπγέο είηε, αληίζηξνθα, εζθαικέλεο θαηαγξαθέο αηόκσλ.
Η Έξεπλα Κάιπςεο είλαη κηα δεηγκαηνιεπηηθή
έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηελ αλάγθε ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο,
ηόζν σο πξνο ηελ απνηύπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιεζπζκνύ όζν θαη σο πξνο ην
πνζνζηό ππνεθηίκεζεο ή ππεξεθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ κ ό λ η κ ν π πιεζπζκνύ.
Αληηθείκελν κειέηεο ηεο έξεπλαο είλαη ηα Απνγξαθηθά Τκήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ ηε
κηθξόηεξε απνγξαθηθή ππνδηαίξεζε.
Τηο θαηνηθίεο ησλ Απνγξαθηθώλ Τκεκάησλ κπνξνύκε λα ηηο ρσξίζνπκε ζε δύν
θαηεγνξίεο: α) ζε απηέο πνπ δελ θαηέζηε δπλαηό λα απνγξαθνύλ από ηνλ απνγξαθέα θαη
β) ζε απηέο πνπ απνγξάθεθαλ θαλνληθά. Σηελ πεξίπησζε α, είλαη επλόεην όηη όια ηα κέιε
ηνπ λνηθνθπξηνύ πνπ δηέκελαλ ζηελ θαηνηθία απηή δελ θαηέζηε δπλαηό λα απνγξαθνύλ.
Όκσο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε β, είλαη δπλαηό λα παξαηεξεζνύλ ζθάικαηα, θαζώο
έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ελδέρεηαη λα κελ απνγξάθεθαλ.
Η Έξεπλα Κάιπςεο ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ-Καηνηθηώλ 2011 δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα 15 έσο 30 Ινπλίνπ 2011.
2. τέδιο δειγμαηοληυίας
Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή κε ηειηθή κνλάδα έξεπλαο ην λνηθνθπξηό. Γηα ηελ επηινγή
ηνπ δείγκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ εθαξκόζηεθε ε πνιπζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε
δεηγκαηνιεςία κε κέγεζνο δείγκαηνο πεξίπνπ 19.380 θαηνηθίεο από όιε ηε Χώξα θαη γεληθό
θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο πεξίπνπ 0,32%. Τν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαζνξίζηεθε έηζη ώζηε
λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο πιεξόηεηαο θαη πνηόηεηαο ησλ ζπιιεγέλησλ, από ηελ
Απνγξαθή, ζηνηρείσλ, ζε ρακειόηεξν γεσγξαθηθό/δηνηθεηηθό επίπεδν από απηό ηεο Χώξαο,
κέρξη επίπεδν Δήκνπ (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο).
3. Κριηήρια ζηρφμάηφζης
Πξώην θξηηήξην ζηξσκάησζεο ηνπ εξεπλώκελνπ πιεζπζκνύ είλαη ε γεσγξαθηθή δηαίξεζε
ηεο Χώξαο. Σε θάζε Δήκν, ε ζηξσκάησζε ησλ λνηθνθπξηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε
θαηαλέκνληαο ηηο Δεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλόηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, αλάινγα κε ην
βαζκό αζηηθόηεηαο (αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο). Εθηόο ησλ Πξώελ
Πνιενδνκηθώλ Σπγθξνηεκάησλ ησλ δύν Μεγάισλ Πόιεσλ (Πεξηθέξεηα Πξσηεπνύζεο θαη
Πνιενδνκηθό Σπγθξόηεκα Θεζζαινλίθεο), ε ζηξσκάησζε έγηλε θαηά βαζκό αζηηθόηεηαο,
σο εμήο:

Αζηηθέο

Σηξώκα
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Ηκηαζηηθέο

Σηξώκα
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Αγξνηηθέο

Σηξώκα
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Δεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλόηεηεο κε πιεζπζκό πάλσ από
10.000 θαηνίθνπο
Δεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλόηεηεο κε πιεζπζκό 2.000 9.999 θαηνίθνπο
Δεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλόηεηεο κε πιεζπζκό κέρξη
1.999 θαηνίθνπο

Καηά απηό ηνλ ηξόπν, ηα λνηθνθπξηά ζηξσκαηώλνληαη ζε ηειηθό ζηξώκα, πνπ νξίδεηαη από
ηε δηαζηαύξσζε ησλ θξηηεξίσλ ζηξσκάησζεο.
Η Πξώελ Πεξηθέξεηα Πξσηεπνύζεο ρσξίζηεθε ζε 31 ζηξώκαηα ίζνπ, πεξίπνπ, κεγέζνπο
(ίζνο αξηζκόο λνηθνθπξηώλ) κε ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ησλ Δήκσλ θαη ιακβάλνληαο
ππόςε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Όκνηα ην Πξώελ Πνιενδνκηθό Σπγθξόηεκα
Θεζζαινλίθεο ρσξίζηεθε ζε 9 ίζνπ κεγέζνπο ζηξώκαηα. Τα Πνιενδνκηθά Σπγθξνηήκαηα
ησλ δύν Μεγάισλ Πόιεσλ απνηεινύλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Χώξαο.
4. Δπιλογή δείγμαηος καηοικιών
Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο θαηνηθηώλ ηεο έξεπλαο εθαξκόζηεθε ε ηξηζηαδηαθή
δεηγκαηνιεςία, κε πξσηνγελή κνλάδα έξεπλαο ηε Δεκνηηθή / Τνπηθή Κνηλόηεηα,
δεπηεξνγελή κνλάδα ην Απνγξαθηθό Τκήκα θαη ηξηηνγελή ηελ θαηνηθία, κε ηειηθή κνλάδα
έξεπλαο ην λνηθνθπξηό. Σηα ζηξώκαηα ησλ νπνίσλ ην πιήζνο ησλ Δεκνηηθώλ / Τνπηθώλ
Κνηλνηήησλ δελ ππεξέβαηλε ηνλ αξηζκό δύν (2), εθαξκόζηεθε ε δηζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία,
κε πξσηνγελή κνλάδα έξεπλαο ην Απνγξαθηθό Τκήκα θαη δεπηεξνγελή ηελ θαηνηθία, κε
ηειηθή κνλάδα έξεπλαο ην λνηθνθπξηό.
Τα ηξία ζηάδηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά ηα αθόινπζα:
Πξώην Σηάδην: Σε θάζε ζηξώκα επηιέρζεθαλ ηνπιάρηζηνλ δύν πξσηνγελείο κνλάδεο
(Δεκνηηθέο / Τνπηθέο Κνηλόηεηεο) κε επαλαηνπνζέηεζε θαη πηζαλόηεηεο αλάινγεο πξνο ηα
κεγέζε ηνπο, πνπ θαζνξίζηεθαλ βάζεη ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ - Καηνηθηώλ έηνπο 2001. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εθαξκόζηεθε ε
δηζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία, όιεο νη Δεκνηηθέο / Τνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ ζηξώκαηνο
πεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα.
Δεύηεξν Σηάδην: Επηινγή ηνπιάρηζηνλ 2 Απνγξαθηθώλ Τκεκάησλ από θάζε Δεκνηηθή ή
Τνπηθή Κνηλόηεηα, κε πηζαλόηεηα αλάινγε πξνο ην κέγεζόο ηνπο, πνπ θαζνξίζηεθε βάζεη
ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηνηθηώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Κηηξίσλ έηνπο
2011. Όπνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ ήηαλ δηαζέζηκα, ηα Τκήκαηα επηιέγεθαλ κε ίζεο
πηζαλόηεηεο.
Τξίην Σηάδην: Σε θάζε εξεπλώκελν Απνγξαθηθό Τκήκα, πξώην θαζήθνλ ηνπ εξεπλεηή
ή η α λ λα αλαγλσξίζεη πξνζερηηθά θαη κε απόιπηε αθξίβεηα ηα όξηα ηνπ Τκήκαηνο από
ην ζθαξίθεκα ή ην ράξηε. Καηόπηλ θαηαρώξηζε ζην έληππν ΔΕ-1 όιεο ηηο θαηνηθίεο ή ηηο
θαηνηθνύκελεο ζέζεηο (θαλνληθέο ή κε) πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Τκήκαηνο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ν ε ξ ε π λ ε η ή ο π ξ ν ρ ώ ξ ε ζ ε από θηίξην ζε θηίξην θαηαγξάθνληαο ηηο
θαηνηθίεο, αλεμάξηεηα από ην αλ θαηνηθνύληαη ή όρη. Δειαδή, ζηηο εγγξαθέο
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ζπκπεξηιήθζεθε νπνηαδήπνηε ζέζε πνπ ζα κπνξνύζε λα είρε θαηνηθεζεί ηελ εκέξα ηεο
Απνγξαθήο, πάληα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Τκήκαηνο. Τν έληππν ΔΕ-1 ρξεζηκνπνηήζεθε σο
θαηάινγνο πιαίζην γηα ηελ επηινγή ζπζηεκαηηθνύ δείγκαηνο 10 θαηνηθηώλ, κε ίζεο πηζαλόηεηεο.
5. Δκηίμηζη ηοσ μόνιμοσ πληθσζμού και ηοσ ζθάλμαηος κάλσυης
Τα άηνκα ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο ρσξίδνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο σο εμήο:
1. Άηνκα πνπ δηέκελαλ ζηε ίδηα θαηνηθία θαηά ηελ απνγξαθή θαη ηελ έξεπλα θάιπςεο
(non-movers)
2. Άηνκα πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έξεπλαο θάιπςεο δελ δηέκελαλ ζηελ θαηνηθία πνπ
απνγξάθεθαλ (out-movers)
3. Άηνκα πνπ δηέκελαλ ζηελ θαηνηθία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάιπςεο αιιά δελ
δηέκελαλ ζηελ θαηνηθία απηή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απνγξαθήο (in-movers)
4. Άηνκα εθηόο πεδίνπ έξεπλαο (out of scope)
Σε θάζε κνλάδα επηθάλεηαο γίλεηαη αληηζηνίρεζε ησλ αηόκσλ ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ
δείγκαηνο κε ηα άηνκα ησλ αληίζηνηρσλ λνηθνθπξηώλ ηεο απνγξαθήο. Ωο θξηηήξηα
αληηζηνίρεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ην νλνκαηεπώλπκν, ην θύιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε,
ην έηνο γέλλεζεο, ν ηόπνο γέλλεζεο, ε ππεθνόηεηα, ε θαηάζηαζε απαζρόιεζεο, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη ε Δεκνηηθή Ελόηεηα ζηα δεκνηνιόγηα ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλν ην
άηνκν.
Από ηελ αληηζηνίρεζε απηή πξνθύπηνπλ ηα εμήο κεγέζε:

n PES : αξηζκόο αηόκσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ έξεπλα θάιπςεο
nCEN : αξηζκόο αηόκσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ απνγξαθή
nMAT : αξηζκόο αηόκσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ απνγξαθή θαη ζηελ έξεπλα θάιπςεο
(αληηζηνηρηζκέλα άηνκα)
n ERR : αξηζκόο αηόκσλ πνπ εζθαικέλα απνγξάθεθαλ γηαηί είλαη εθηόο πεδίνπ έξεπλαο
Γηα ηελ αλαγσγή ησλ αλσηέξσ κεγεζώλ ζε έλα γεσγξαθηθό επίπεδν, γίλεηαη αξρηθά ε
αλαγσγή ηνπο ζε επίπεδν ζηξώκαηνο (εθηίκεζε ζηξώκαηνο) θαη αθνινύζσο αζξνίδνληαη νη
εθηηκήζεηο όισλ ησλ ζηξσκάησλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό επίπεδν.
Η εθηίκεζε θάζε ζηξώκαηνο γίλεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκό ησλ αλσηέξσ αηόκσλ
κε θαηάιιειν αλαγσγηθό ζπληειεζηή. Ο αλαγσγηθόο ζπληειεζηήο ηνπ αηόκνπ, ζπκπίπηεη κε
ηνλ αλαγσγηθό ζπληειεζηή ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο:
σμβολιζμοί:
h : ηειηθό ζηξώκα
N h : αξηζκόο Δεκνηηθώλ / Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ ζην ζηξώκα h

nh : κέγεζνο δείγκαηνο Δεκνηηθώλ / Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ ζην ζηξώκα h
X h : αξηζκόο λνηθνθπξηώλ ηνπ ζηξώκαηνο h , ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ
έηνπο 2001
X hi : αξηζκόο λνηθνθπξηώλ ηεο επηιεγείζαο Δεκνηηθήο / Τνπηθήο Κνηλόηεηαο ηάμεο i
( i  1,2, ,..., nh ) ηνπ ζηξώκαηνο h , ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έηνπο
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2001
Ahi : αξηζκόο Απνγξαθηθώλ Τκεκάησλ ηεο Δεκνηηθήο / Τνπηθήο Κνηλόηεηαο ηάμεο i ηνπ
ζηξώκαηνο h , ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έηνπο 2011

a hi : αξηζκόο Απνγξαθηθώλ Τκεκάησλ πνπ επηιέρζεθαλ ζηε Δεκνηηθή / Τνπηθή Κνηλόηεηα
ηάμεο i ηνπ ζηξώκαηνο h
Yhi : αξηζκόο θαηνηθηώλ ηεο Δεκνηηθήο / Τνπηθήο Κνηλόηεηαο ηάμεο i ηνπ ζηξώκαηνο h ,
ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έηνπο 2011 (όπνπ ηα ζηνηρεία απηά ήηαλ
δηαζέζηκα)
Yhij : αξηζκόο θαηνηθηώλ ηνπ επηιεγκέλνπ Απνγξαθηθνύ Τκήκαηνο ηάμεο j ( j  1,2, ,..., ahi ),
ηεο Δεκνηηθήο / Τνπηθήο Κνηλόηεηαο ηάμεο i ηνπ ζηξώκαηνο h , ζύκθσλα κε ηελ
Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έηνπο 2011 (όπνπ ηα ζηνηρεία απηά ήηαλ δηαζέζηκα)
M hij : αξηζκόο θαηνηθηώλ ηνπ εληύπνπ ΔΕ-1 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαηάινγνο πιαίζην γηα ηελ
επηινγή ζπζηεκαηηθνύ δείγκαηνο θαηνηθηώλ, ζην Απνγξαθηθό Τκήκα ηάμεο j , ηεο
Δεκνηηθήο / Τνπηθήο Κνηλόηεηαο ηάμεο i ηνπ ζηξώκαηνο h
mhij : κέγεζνο δείγκαηνο θαηνηθηώλ ζην Απνγξαθηθό Τκήκα ηάμεο j , ηεο Δεκνηηθήο /
Τνπηθήο Κνηλόηεηαο ηάμεο i ηνπ ζηξώκαηνο h
Αναγφγικοί ζσνηελεζηές
1. Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηξηζηαδηαθήο δεηγκαηνιεςίαο, όπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα
ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ θαηνηθηώλ ζηηο Δεκνηηθέο / Τνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ
δείγκαηνο, ν αλαγσγηθόο ζπληειεζηήο, whij , δίλεηαη από ηνλ ηύπν:
whij 

M hij
Y
1 Xh

 hi 
.
nh X hi ahiYhij mhij

2. Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηξηζηαδηαθήο δεηγκαηνιεςίαο, όπνπ δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ θαηνηθηώλ ζηηο Δεκνηηθέο / Τνπηθέο Κνηλόηεηεο
ηνπ δείγκαηνο, ν αλαγσγηθόο ζπληειεζηήο, whij , δίλεηαη από ηνλ ηύπν:
whij 

1 X h Ahi M hij



.
nh X hi ahi mhij

3. Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηζηαδηαθήο δεηγκαηνιεςίαο, νη αλσηέξσ ζρέζεηο γίλνληαη,
αληίζηνηρα:
whj 

Yh M hj

ahYhj mhj

θαη
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whj 

Ah M hj

ah mhj

όπνπ:

Ah : αξηζκόο Απνγξαθηθώλ Τκεκάησλ ηνπ ζηξώκαηνο h , ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή
Πιεζπζκνύ έηνπο 2011
a h : αξηζκόο Απνγξαθηθώλ Τκεκάησλ πνπ επηιέρζεθαλ ζην ζηξώκα h
Yh : αξηζκόο θαηνηθηώλ ηνπ ζηξώκαηνο h , ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έηνπο
2011 (όπνπ ηα ζηνηρεία απηά ήηαλ δηαζέζηκα)

Yhj : αξηζκόο θαηνηθηώλ ηνπ επηιεγκέλνπ Απνγξαθηθνύ Τκήκαηνο ηάμεο j ( j  1,2, ,..., ah ),
ηνπ ζηξώκαηνο h , ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έηνπο 2011 (όπνπ ηα
ζηνηρεία απηά ήηαλ δηαζέζηκα)
M hj : αξηζκόο θαηνηθηώλ ηνπ εληύπνπ ΔΕ-1 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαηάινγνο πιαίζην γηα ηελ

επηινγή ζπζηεκαηηθνύ δείγκαηνο θαηνηθηώλ, ζην Απνγξαθηθό Τκήκα ηάμεο j , ηνπ
ζηξώκαηνο h
mhj : κέγεζνο δείγκαηνο θαηνηθηώλ ζην Απνγξαθηθό Τκήκα ηάμεο j , ηνπ ζηξώκαηνο h

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζε νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθό επίπεδν πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο
εθηηκήζεηο:


N PES : Εθηίκεζε πιεζπζκνύ θάιπςεο


N CEN : Εθηίκεζε πιεζπζκνύ απνγξαθήο


N MAT : Εθηίκεζε αληηζηνηρηζκέλσλ αηόκσλ


N ERR : Εθηίκεζε πιεζπζκνύ πνπ εζθαικέλα απνγξάθεθε


N

: Εθηίκεζε κόληκνπ πιεζπζκνύ

Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ «Dual System Estimation», ε εθηίκεζε ηνπ κόληκνπ
πιεζπζκνύ πξνθύπηεη από ηε ζρέζε:




N
PES  N CEN  N ERR 



N

N MAT
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Τν ζθάικα θάιπςεο εθθξαδόκελν σο πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δηέθπγαλ ηεο απνγξαθήο,
πξνθύπηεη από ηε ζρέζε:


Σθάικα θάιπςεο (%) 



N  N CEN


.100

N
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