ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ι. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001
Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε
περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την
ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό
διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και
φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα
αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και
απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.
Ως αυτοτελής οικισμός ορίζεται: "Ένα σύνολο οικοδομών, οι οποίες γειτονεύουν και τα
κτίρια των οποίων δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από διακόσια (200) μέτρα αν δεν
υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως και μέχρι χίλια (1000) μέτρα αν υπάρχει και
περιλαμβάνουν δέκα (10) τουλάχιστον κατοικίες νοικοκυριών ή μία συλλογική κατοικία ή
κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες στις οποίες μπορούν να κατοικήσουν κανονικά
πενήντα (50) τουλάχιστον άτομα, ανεξάρτητα αν αυτά κατοικούν όλο το έτος ή μία μόνο
ορισμένη εποχή".
Ως αυτοτελείς οικισμοί ορίζονται και οι μικρονησίδες, ανεξάρτητα από τις ανωτέρω
προϋποθέσεις.
Αστικό χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό
πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω.
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Αγροτικό χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα
πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 2000 κατοίκους.
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Ο χαρακτηρισμός του συνόλου του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ως αστικός και
αγροτικός γίνεται βάσει του συγκεντρωμένου πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού του
δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος (δηλαδή δε λαμβάνεται υπόψη ο διασπαρμένος
πληθυσμός).
Πεδινός πληθυσμός: O πληθυσμός των δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων, των
οποίων η εδαφική περιοχή βρίσκεται ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος της σε επίπεδο ή
ελαφρώς κεκλιμένο έδαφος και σε υψόμετρο μέχρι 800 μέτρα από την επιφάνεια της
θάλασσας.
Hμιορεινός πληθυσμός: O πληθυσμός των δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων, των
οποίων η εδαφική περιοχή βρίσκεται στις υπώρειες των ορέων ή των οποίων η έκταση
διαμοιράζεται κατά το ήμισυ, περίπου, στην πεδιάδα και κατά το άλλο ήμισυ στο όρος, αλλά
πάντοτε με υψόμετρο κάτω από 800 μέτρα για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του
δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος.
Oρεινός πληθυσμός: O πληθυσμός των δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων, των
οποίων η επιφάνεια είναι κατ’ εξοχήν κεκλιμένη και ανώμαλη, διακόπτεται από χαράδρες ή
καλύπτεται από απότομους ορεινούς όγκους, οι οποίοι δημιουργούν στο έδαφος βαθιές και
πολλαπλές πτυχώσεις με υψομετρικές διαφορές σημείων των δημοτικών ή κοινοτικών
διαμερισμάτων πάνω από 400 μέτρα, καθώς, επίσης, και των δημοτικών ή κοινοτικών
διαμερισμάτων των οποίων ολόκληρη η επιφάνεια ή μεγάλο μέρος αυτής βρίσκεται σε
υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
Κατοικία είναι, γενικά, ένας χώρος από την κατασκευή του χωριστός και ανεξάρτητος, που
χτίστηκε ή μετατράπηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει στεγαστικές ανάγκες ή
χρησιμοποιείται για στέγαση κατά το χρόνο της απογραφής, έστω και αν δεν προοριζόταν για
το σκοπό αυτό.

Δε θεωρήθηκαν κατοικίες οι χώροι που προορίζονταν μεν για κατοίκηση, χρησιμοποιούνταν,
όμως, κατά το χρόνο της απογραφής, εξ΄ ολοκλήρου, για άλλους σκοπούς και όχι για
κατοίκηση.
Επομένως, μια κατοικία μπορεί να είναι
α. Μια κατοικούμενη ή κενή οικία, ένα διαμέρισμα, ένα δωμάτιο ή σειρά δωματίων.
β. Μια κατοικούμενη καλύβα, παράγκα, τροχόσπιτο, πλωτό σπίτι, άμαξα πλανοδίων,
βάρκα, σκηνή, γκαράζ ή οποιοσδήποτε άλλος στεγασμένος χώρος, που
χρησιμοποιείται για κατοίκηση κατά το χρόνο της απογραφής.
Kανονική κατοικία είναι η μόνιμη και ανεξάρτητη κατασκευή που αποτελείται από ένα,
τουλάχιστον, κανονικό δωμάτιο και προορίζεται για κατοικία ενός νοικοκυριού.
Kανονική κατοικία μέσα σε συλλογική κατοικία είναι η κανονική κατοικία που βρίσκεται
μέσα σε συλλογική κατοικία, δηλαδή σε ξενοδοχείο, νοσοκομείο, φυλακή, γηροκομείο κλπ.,
π.χ. κατοικία του διευθυντή της συλλογικής κατοικίας ή του υπηρετικού προσωπικού κλπ.
Μη κανονικές κατοικίες θεωρούνται οι κατασκευές από ευτελή και πρόχειρα υλικά, χωρίς
προκαθορισμένο σχέδιο, προοριζόμενες ή μη για κατοικία, οι οποίες βρέθηκαν να
κατοικούνται την ημέρα της απογραφής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι κινητές
κατοικίες.
α. 'Αλλου είδους χώροι προοριζόμενοι για κατοικία: είναι οι χώροι που έχουν κατασκευαστεί
από φτηνά και πρόχειρα υλικά, όπως μια ξύλινη καλύβα, παράγκα, παράπηγμα, χωρίς
προκαθορισμένο σχέδιο, με σκοπό την κατοίκηση από ένα νοικοκυριό.
β. Κινητή κατοικία: είναι κάθε τύπος κατοικίας που κατασκευάστηκε για να μεταφέρεται,
όπως π.χ. σκηνή, ή είναι μια κινητή μονάδα (π.χ. πλοίο, γιοτ, βάρκα, μαούνα,
τροχόσπιτο), που προορίζεται για κατοίκηση και κατοικείται την ημέρα της απογραφής.
γ. 'Αλλου είδους χώροι μη προοριζόμενοι για κατοικία: είναι οι χώροι, οι οποίοι δεν
αποτελούν κανονική κατοικία ούτε έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί για κατοικία,
κατοικούνται, όμως, κατά το χρόνο της απογραφής από ένα ή περισσότερα νοικοκυριά.
Τέτοιοι χώροι είναι οι σταύλοι, οι αχυρώνες, τα γκαράζ, οι αποθήκες, τα γραφεία, τα
καταστήματα, υπόγειοι χώροι κλπ. και οι φυσικές σπηλιές.
Kατοικούμενη κύρια κανονική κατοικία θεωρείται η κατοικία στην οποία διαμένει το
νοικοκυριό το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και βρέθηκε κατοικούμενη την ημέρα της
απογραφής.
Κύρια κατοικούμενη κατοικία αλλά το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά θεωρείται η
κατοικία η οποία είναι γενικά κατοικούμενη, αλλά δεν κοιμήθηκαν σε αυτήν οι ένοικοι τη νύχτα
της 17ης προς 18η Mαρτίου, λόγω προσωρινής απουσίας (π.χ. ταξίδι αναψυχής,
επαγγελματικό ταξίδι, διανυκτέρευση σε εξοχική κατοικία κλπ.).
Eξοχική είναι η κανονική κατοικία που βρίσκεται συνήθως μακριά από την κύρια κατοικία του
νοικοκυριού (σε βουνό, κοντά στη θάλασσα κλπ.) και χρησιμοποιείται για ανάπαυση και
αλλαγή περιβάλλοντος, κατά το καλοκαίρι ή κατά διαστήματα όλες τις εποχές.
Δευτερεύουσα είναι η κατοικία που χρησιμοποιείται από το νοικοκυριό παράλληλα με την
κύρια κατοικία χωρίς να είναι εξοχική. Oι κυριότερες περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας
είναι:
α) Kατοικία κοντά στον τόπο της επαγγελματικής δραστηριότητας του νοικοκυριού που
χρησιμοποιείται συνεχώς όλο το χρόνο ή κατά διαστήματα ή κατά εποχές από μέλος ή μέλη
του νοικοκυριού, παράλληλα με την κύρια κατοικία (π.χ. κατοικία επιχειρηματία κοντά στην
επιχείρησή του, αγροικία, κατοικία κτηνοτρόφου μακριά από τον οικισμό της κύριας κατοικίας
του, θερινή κατοικία νομάδων κτηνοτρόφων κλπ.).
β) Kατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή ενός νοικοκυριού ή μέλους του νοικοκυριού
ορισμένη εποχή του χρόνου αντί της κύριας κατοικίας του, π.χ. κατοικία στην Aθήνα
νοικοκυριού που έχει την κύρια κατοικία του στην επαρχία.
Kενές κανονικές κατοικίες:
Kενή είναι η κατοικία που βρέθηκε χωρίς ενοίκους κατά την ημέρα της απογραφής, επειδή:
α) Προοριζόταν για ενοικίαση,

β) Προοριζόταν για πώληση,
γ) Xρησιμοποιόταν κατά περιόδους ως εξοχική ή δευτερεύουσα κατοικία και δε
διανυκτέρευσαν άτομα τη νύχτα του Σαββάτου προς την Kυριακή, 17 προς 18 Mαρτίου 2001.
δ) Ήταν κενή για άλλο λόγο, π.χ. μετανάστευσε ή μετοίκησε ο ιδιοκτήτης, ή ήταν στο στάδιο
της αποπερατώσεως, ή επισκευαζόταν.
Τύπος κτιρίου:
Μονοκατοικία ή διπλοκατοικία θεωρείται το κτίριο που έχει κτισθεί με σκοπό να κατοικηθεί και
αποτελείται από μια ή δύο κατοικίες.
Πολυκατοικία θεωρείται το κτίριο που έχει κτισθεί με σκοπό να κατοικηθεί και έχει τρεις ή
περισσότερες κατοικίες.
Κατοικία σε κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία είναι η κατοικία που βρίσκεται σε
κτίριο που η κύρια χρήση του είναι γραφεία, καταστήματα κλπ.
Κανονικό δωμάτιο είναι ο χώρος, μέσα στην κατοικία, που περιβάλλεται από τοίχους και
έχει, τουλάχιστον, 2 μ. ύψος, 4 μ2 επιφάνεια και τέτοιο σχήμα, ώστε να χωράει ένα κανονικό
κρεβάτι. Επομένως, κανονικά υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, σαλόνια, κατοικήσιμα υπόγεια και
σοφίτες, δωμάτια υπηρεσίας, κουζίνες και άλλοι χωριστοί χώροι, που χρησιμοποιούνται ή
προορίζονται για κατοίκηση, θεωρούνται δωμάτια.
Δε θεωρούνται δωμάτια μια μικρή κουζίνα (δηλαδή μια κουζίνα μικρότερη από 4 μ2),
διάδρομοι, βεράντες, προθάλαμοι. Επίσης, οι χώροι που προορίζονται για πλυσταριά,
λουτρά, οικιακές αποθήκες και αποχωρητήρια, δε θεωρούνται δωμάτια, έστω και αν έχουν
επιφάνεια μεγαλύτερη από 4 μ2.
Kουζίνα είναι χώρος χωριστός, εξοπλισμένος και προορισμένος από την κατασκευή του για
να μπορεί το νοικοκυριό να παρασκευάζει τα γεύματά του. Eξοπλισμένος θεωρείται αν έχει
μόνιμη εγκατάσταση για την παρασκευή των γευμάτων, τζάκι, ηλεκτρικό ρεύμα ή φωταέριο. Η
κουζίνα πληροί τις προϋποθέσεις κανονικού δωματίου αν ο χώρος έχει 4 τ.μ. επιφάνεια, ύψος
2 μέτρα και χωράει ένα κρεβάτι, έστω και αν δε χωρίζεται με τοίχο ή και με πάσο (δηλαδή
είναι ενιαίος με ένα άλλο δωμάτιο π.χ. σαλόνι).
Aποχωρητήριο είναι ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος, του οποίου η αποχέτευση
γίνεται απευθείας σε βόθρο (λάκκο) ή σε δίκτυο αποχετεύσεως.
Iδιοκτήτης της κατοικίας θεωρήθηκε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει η
κυριότητα της κατοικίας και όχι ο ένοικος που κατέχει την κατοικία με ενοίκιο, αυθαίρετα ή του
έχει παραχωρηθεί η χρήση χωρίς μίσθωμα.
Συλλογικές κατοικίες είναι τα καταλύματα εκείνα, τα οποία προορίζονται, κατά κανόνα, να
κατοικηθούν ή να εξυπηρετήσουν πολλά άτομα ή ομάδες ατόμων.
Oι συλλογικές κατοικίες είναι:
― Ξενοδοχεία – μοτέλ – πανσιόν
― Nοσοκομεία – κλινικές
― Xώροι για εξυπηρέτηση εργασίας (εργοτάξια, καταυλισμοί)
― Xώροι για εξυπηρέτηση διακινήσεως
― Καταυλισμοί προσφύγων
― Bρεφοκομεία– οικοτροφεία
― Ορφανοτροφεία
― Ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων
― Καταλύματα εκπαιδευομένων (νοσοκόμων, σπουδαστών, αστυνομικών κλπ.)
― Σανατόρια – αναρρωτήρια
― Ψυχιατρεία
― Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες
― Mοναστήρια
― Φυλακές – αναμορφωτήρια
― Στρατώνες
― ΄Αλλοι χώροι διαμονής.
α. Ξενοδοχείο: είναι ένα ανεξάρτητο κτίριο, μέρος κτιρίου ή σειρά κτιρίων, που προορίζονται
για την παροχή στέγης έναντι αμοιβής. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα μοτέλ,
πανδοχεία, ξενώνες-πανσιόν.

β. Κατοικία συλλογικής συμβίωσης: είναι ένα ανεξάρτητο κτίριο, μέρος κτιρίου ή σειρά
κτιρίων, τα οποία προορίζονται για κατοικία μιας μεγάλης ομάδας ατόμων, που υπακούουν
σε μια αρχή ή καθεστώς ή έχουν έναν κοινό σκοπό ή διέπονται από κοινό ή προσωπικό
συμφέρον. Τα καταλύματα αυτά έχουν, συνήθως, ορισμένες κοινές ανέσεις, όπως
κουζίνα, αποχωρητήρια, λουτρά, εντευκτήρια και υπνωτήρια.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καταλύματα για νοσοκόμους, φοιτητικές εστίες,
σανατόρια, αναρρωτήρια, ευαγή ιδρύματα, μοναστήρια,
οικοτροφεία, καταλύματα
αστυνομικών, στρατιωτικών, φυλακές, αναμορφωτήρια και τα παρόμοια.
γ. Προσωρινά καταλύματα: είναι χώροι, όπου διαμένουν, προσωρινώς, ομάδες ατόμων
κοινής δραστηριότητας ή συμφερόντων, όπως καταφύγια και καταλύματα για εργάτες που
απασχολούνται
σε
γεωργικές, υλοτομικές, εξορυκτικές, οικοδομικές και λοιπές
επιχειρήσεις. Τα καταλύματα αυτά μπορεί να έχουν ορισμένες κοινές ανέσεις, όπως
κουζίνα, αποχωρητήρια, λουτρά, εντευκτήρια και υπνωτήρια.
Νοικοκυριό θεωρείται:
α. Δύο ή περισσότερα άτομα που διαμένουν μαζί, προμηθεύονται από κοινού τα
απαραίτητα για τη συντήρησή τους και τρώγουν, κατά κανόνα, μαζί (πολυπρόσωπο
νοικοκυριό). Η ομάδα του πολυπρόσωπου αυτού νοικοκυριού μπορεί να αποτελείται μόνο
από συγγενή άτομα ή μόνο από μη συγγενή άτομα ή, τέλος, από συνδυασμό και των δύο
περιπτώσεων.
β. Κάθε άτομο που μένει μόνο του σε μια χωριστή κατοικία ή διαμένει μαζί με άλλα άτομα σε
μια κατοικία, αλλά δε συνδέεται μαζί τους, δηλαδή δεν τρώγει μαζί με αυτούς, ώστε να
αποτελέσει μέλος του νοικοκυριού τους (μονοπρόσωπο νοικοκυριό).
Στο νοικοκυριό περιλαμβάνονται οι οικότροφοι και οι υπηρέτες, που τρώγουν μαζί με τα άλλα
μέλη του νοικοκυριού, χρησιμοποιούν όλες τις ανέσεις του νοικοκυριού και εξαρτώνται από
αυτό.
.
Μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται τα συγγενή με τον υπεύθυνο του νοικοκυριού άτομα, τα
οποία μένουν στην ίδια κατοικία, έστω και αν εξαιτίας της εργασίας τους δεν τρώνε κάθε μέρα
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού.
Τα πρόσωπα που δεν έχουν συγγένεια με τον υπεύθυνο του νοικοκυριού, αλλά διαμένουν
στην ίδια κατοικία με αυτόν, θεωρούνται ως μέλη αυτού, αν τρώνε τουλάχιστον μία φορά την
ημέρα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το νοικοκυριό δεν ταυτίζεται πάντοτε με την έννοια της οικογένειας.
Το νοικοκυριό το απαρτίζουν άτομα, που μένουν μαζί, φροντίζουν από κοινού για τη
συντήρησή τους και τρώνε κατά κανόνα μαζί. Την οικογένεια, όμως, την απαρτίζουν άτομα
που συνδέονται μεταξύ τους μόνο με συγγένεια. Ένας μαθητής που μένει σε άλλη πόλη για
σπουδές είναι μέλος της οικογένειάς του, αλλά δεν αποτελεί ένα νοικοκυριό με αυτήν. Ένας
οικογενειάρχης που εργάζεται μακριά από την οικογένειά του και αν ακόμα επανέρχεται τα
Σαββατοκύριακα σε αυτήν, είναι βέβαια μέλος της οικογένειάς του, όχι όμως και του
νοικοκυριού, το οποίο απαρτίζει η υπόλοιπη οικογένειά του, γιατί σύμφωνα με τον ορισμό του
νοικοκυριού δε μένει μαζί και ούτε τρώει συνήθως μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς
του. Ο οικογενειάρχης αυτός, καθώς και ο μαθητής, αποτελούν άλλο ξεχωριστό νοικοκυριό.
Προσωρινώς φιλοξενούμενα θεωρούνται τα άτομα τα οποία για λίγο χρονικό διάστημα
φιλοξενούνται σ΄ ένα νοικοκυριό.
Αν σε ένα νοικοκυριό υπάρχουν περισσότεροι από 5 οικότροφοι, θεωρείται ότι στο νοικοκυριό
αυτό υπάρχει χωριστό οικοτροφείο-πανσιόν, οι δε ένοικοί του θεωρούνται χωριστά
μονοπρόσωπα νοικοκυριά, αν είναι άτομα μονά, ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, αν είναι
οικογένειες.
Υπεύθυνος νοικοκυριού είναι το άτομο εκείνο, που είναι μέλος του νοικοκυριού και
αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα μέλη ως υπεύθυνος, επειδή παίρνει τις σημαντικές
αποφάσεις, που το αφορούν.
Πυρηνική οικογένεια θεωρείται η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ατόμων μέσα στο ιδιωτικό ή
συλλογικό 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.
Παιδί θεωρείται ένα οποιοδήποτε άτομο χωρίς σύντροφο και παιδί, το οποίο έχει συνήθη
κατοικία στο νοικοκυριό του ενός τουλάχιστον από τους γονείς. Στα παιδιά, επίσης,
περιλαμβάνονται οι προγονοί και τα υιοθετημένα παιδιά, αλλά όχι τα ψυχοπαίδια.
Ο όρος ζευγάρι περιλαμβάνει τα παντρεμένα ζευγάρια και τα ζευγάρια που συμβιούν.
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.
Ένα νοικοκυριό τριών γενεών αποτελείται από δύο ή περισσότερες ξεχωριστές πυρηνικές
οικογένειες ή μια πυρηνική οικογένεια και το/τα μέλος-η μιας άλλης οικογένειας. Μια γυναίκα η
οποία ζει σε ένα νοικοκυριό με το/τα παιδί/-ά της, θεωρείται ότι είναι πυρηνική οικογένεια με
το παιδί/-ά, ακόμη και αν αυτή δεν είναι ποτέ παντρεμένη και αν ακόμη αυτή ζει στο ίδιο
νοικοκυριό με τους γονείς της. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του άνδρα ο οποίος ζει στο
νοικοκυριό με το /τα παιδί/-ά του. Έτσι οι δύο νεότερες γενεές αποτελούν μία πυρηνική
οικογένεια.
Eπίπεδο εκπαίδευσης: H διαβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης των απογραφομένων
καλύπτει την ελληνική πραγματικότητα και όλες τις βαθμίδες άλλων χωρών, οι οποίες είναι
ισότιμες προς τις Eλληνικές.
- Διδακτορικό
- Μάστερ
- Πτυχίο AEI
- Πτυχίο TEI, KATE, KATEE, Ανώτερης Σχολής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
- Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ)
- Aπολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Eξατάξιου Γυμνασίου ή EΠΛ
- Πτυχίο TEΛ
- Πτυχίο TEΣ
- Aπολυτήριο Tριτάξιου Γυμνασίου
- Aπολυτήριο Δημοτικού
- Φοιτά στο Δημοτικό
- Εγκατέλειψε το Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση
- Δε γνωρίζει γραφή και ανάγνωση
Τα άτομα που δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει διδακτορικό, μάστερ, πτυχίο ΑΕΙ, πτυχίο ΤΕΙ και
Ανωτέρων Σχολών κατατάχθηκαν και κατά Σχολή και Τμήμα.
Οικονομικώς ενεργοί θεωρούνται:
1) Οι απασχολούμενοι: Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α)σε άτομα ηλικίας 10 ετών
και άνω (για λόγους συγκρισιμότητας με τις προηγούμενες απογραφές), τα οποία την
προηγούμενη της απογραφής εβδομάδα εργάσθηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό το
κέρδος ή την αμοιβή (μισθό, ημερομίσθιο, κατ’ αποκοπή) ή για να βοηθήσουν την
επιχείρηση της οικογένειάς τους, έστω και χωρίς αμοιβή, εκτός από τα έξοδα συντήρησής
τους και β) σε άτομα που κατέχουν θέση εργασίας, αλλά την προηγούμενη της
απογραφής εβδομάδα δεν εργάσθηκαν λόγω ασθενείας, άδειας, απεργίας, καιρικών
συνθηκών, εποχικότητας ή για άλλο λόγο προσωρινού χαρακτήρα.
2) Οι άνεργοι: Τα άτομα ηλικίας 10 ετών και άνω (για λόγους συγκρισιμότητας με τις
προηγούμενες απογραφές) που δήλωσαν ότι ζητούν εργασία και ενεργούν προς την
κατεύθυνση αυτή. Αυτοί διακρίνονται: α) σε άτομα που έχασαν την εργασία τους για
οποιονδήποτε λόγο, και β) στους «νέους», δηλαδή στα άτομα που ζητούσαν εργασία για
πρώτη φορά.
Οικονομικώς μη ενεργοί θεωρούνται τα άτομα που δήλωσαν ότι δεν εργάζονταν και
συγχρόνως δε ζητούσαν εργασία.
Εργοδότης είναι το άτομο που έχει δική του επιχείρηση (με έναν ή λίγους συνεταίρους) και
απασχολεί σε αυτήν, σε συνεχή βάση, ένα ή περισσότερα άτομα με μισθό, ημερομίσθιο κλπ.

Αυτοαπασχολούμενος είναι το άτομο που εργάζεται σε δική του δουλειά (με έναν ή λίγους
συνεταίρους) χωρίς να απασχολεί συνεχώς κάποιο άτομο, μισθωτό υπάλληλο ή ημερομίσθιο
εργάτη, εκτός, ίσως από μέλη της οικογενείας του, που τα έχει ως άμισθους βοηθούς.
Μισθωτός ή ημερομίσθιος είναι το άτομο εκείνο, το οποίο για την εργασία που προσφέρει
παίρνει μισθό ή ημερομίσθιο ή πληρώνεται κατ΄αποκοπή, με το κομμάτι, ή ακόμη με ποσοστά
επί των πωλήσεων, με bonus ή σε είδος (φαγητό, στέγαση, εκπαίδευση).
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση είναι το μέλος της που εργάζεται στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή, εκτός από τα έξοδα για τη συντήρησή του.
ΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000
Οικοδομή είναι ένα κτίριο ή σύνολο κτιρίων ή πρόχειρων κατασκευών, τα οποία είναι
χτισμένα στο ίδιο αυτοτελές οικόπεδο, που έχει προσπέλαση από το δρόμο, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των συνιδιοκτητών του οικοπέδου. Μία οικοδομή μπορεί να περιλαμβάνει ένα,
δύο ή και περισσότερα κτίρια, όπως συμβαίνει στις κατοικίες των χωρικών με την αποθήκη
και το στάβλο στο ίδιο οικόπεδο κλπ. Εννοείται ότι για να θεωρηθεί το οικόπεδο αυτοτελές
δεν πρέπει να χωρίζεται με δρόμους κοινής χρήσεως, δημόσιους, δημοτικούς κλπ.
Κτίριο είναι κάθε μόνιμη και ανεξάρτητη οικοδομική κατασκευή, η οποία έχει εξωτερικούς
τοίχους και στέγη, αποτελείται από ένα ή περισσότερα δωμάτια ή άλλους χώρους, και έχει
επιφάνεια 4 μ2 και άνω, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. “Μόνιμο κτίριο"
είναι το κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε να είναι οικοδομικώς σταθερό για 10 τουλάχιστον
χρόνια. Κατά κανόνα, τα κτίρια έχουν τέσσερις τοίχους. Θεωρείται, όμως, κτίριο και μία μόνιμη
οικοδομική κατασκευή που, ενδεχομένως, είναι ανοιχτή από τη μία ή τις δύο πλευρές, αρκεί
να έχει στέγη (π.χ. συνεργείο αυτοκινήτων).
Τα συνεχόμενα κτίρια θεωρούνται χωριστά κτίρια, αν υπάρχει ενιαίος τοίχος, που τα χωρίζει
από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη τους.
Υπόγειο είναι ο χώρος του κτιρίου, του οποίου το δάπεδο βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους και η οροφή του βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους σε ύψος μέχρι
1,5 μέτρο.
Ισόγειο είναι ο κατώτερος χώρος του κτιρίου, ο οποίος δεν είναι υπόγειο ούτε πυλωτή και το
δάπεδό του εφάπτεται της επιφανείας του εδάφους Αν υπάρχει υπόγειο, το τμήμα του κτιρίου
πάνω από αυτό είναι το ισόγειο ή η πυλωτή.
Πυλωτή είναι ο ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου, ο οποίος έχει υποστυλώματα ύψους 2,40
μέτρων, τουλάχιστον, και καταλαμβάνει επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη του 50% της επιφάνειας
που καταλαμβάνει το κτίριο.
Όροφοι
Πρώτος όροφος είναι εκείνος που βρίσκεται πάνω από το ισόγειο ή την πυλωτή.
όροφος είναι εκείνος που βρίσκεται πάνω από τον πρώτο όροφο κ.ο.κ.

Δεύτερος

Ρετιρέ (εσοχή) θεωρείται ο όροφος που δεν εκτείνεται, όπως οι άλλοι, μέχρι το ίδιο σημείο της
προσόψεως του κτιρίου. Μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα. Όλα θεωρούνται όροφοι.

