Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, 2011-2012
H «Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά» (Survey on Energy Consumption in HouseholdsSECH) είναι µία στατιστική έρευνα µε την οποία συγκεντρώθηκαν από αντιπροσωπευτικό δείγµα
νοικοκυριών αναλυτικές πληροφορίες για το είδος της τελικής ενέργειας (θέρµανση / ψύξη, κλιµατισµός,
φωτισµός, µαγείρεµα, ζεστό νερό, ηλεκτρικές συσκευές) καθώς και για τις πηγές ενέργειας (υγρά και
στερεά καύσιµα, ηλεκτρισµός, ανανεώσιµες πηγές) που χρησιµοποιούν τα νοικοκυριά, σε σχέση µε τα
δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους.
Η έρευνα διενεργήθηκε πιλοτικά κατά το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου 2011- Σεπτεµβρίου 2012 στο
πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος χρηµατοδότησης. Τα ενεργειακά στοιχεία του οικιακού τοµέα θα
συλλέγονται στο πλαίσιο του αναθεωρηµένου Κανονισµού (ΕΚ) 1099/2008 για τις Στατιστικές Ενέργειας
από το έτος 2015 και µετά, από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών µέσω πρόσθετων
ερωτηµάτων και ad hoc ερωτηµατολογίου το οποίο θα περιλαµβάνεται στην έρευνα κάθε δύο έτη.
Η έρευνα καλύπτει τα ιδιωτικά νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή οποιαδήποτε
οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Από την έρευνα εξαιρούνται:
• Οι κάθε είδους συλλογικές συµβιώσεις (οικοτροφεία, γηροκοµεία, νοσοκοµεία, φυλακές,
αναµορφωτήρια, στρατόπεδα κλπ.).
• Τα νοικοκυριά που έχουν περισσότερους από πέντε (5) οικότροφους.
• Τα νοικοκυριά µε µέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούν σε ξένες διπλωµατικές αποστολές.
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και διενεργήθηκε σε δείγµα 3.643 νοικοκυριών σε σύνολο Χώρας (κλάσµα
δειγµατοληψίας 0,085%). Κατά το σχεδιασµό της έρευνας εφαρµόζεται η δισταδιακή στρωµατοποιηµένη
δειγµατοληψία, µε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόµενα
οικοδοµικά τετράγωνα) και τελική µονάδα το νοικοκυριό.
Για την επιλογή των πρωτογενών µονάδων δειγµατοληψίας (επιφανειών), σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2) οι
µονάδες επιφάνειας κατανέµονται σε τρία (3) στρώµατα βάσει της αστικότητας (αστικές, ηµιαστικές,
αγροτικές περιοχές) των ∆ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Οι επιφάνειες της
πρώην Περιφέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης
κατανέµονται σε 31 και 9 οµοιογενή στρώµατα, αντίστοιχα, βάσει κοινωνικών και οικονοµικών
χαρακτηριστικών των ∆ήµων, που περιλαµβάνουν τις επιφάνειες αυτές. Ο συνολικός αριθµός των
στρωµάτων ανέρχεται σε 79.
Κατά το πρώτο στάδιο δειγµατοληψίας, σε κάθε στρώµα επιλέγεται δείγµα µονάδων επιφανείας µε
πιθανότητα ανάλογη του µεγέθους τους (αριθµός νοικοκυριών κατά την απογραφή Πληθυσµού 2001),
από το πλαίσιο δειγµατοληψίας που καταρτίστηκε από τα στοιχεία της Γενικής Απογραφής Πληθυσµού
και Κατοικιών έτους 2001. Ο συνολικός αριθµός των πρωτογενών µονάδων δειγµατοληψίας ανέρχεται σε
612 επιφάνειες.
Κατά το τελικό στάδιο δειγµατοληψίας, σε κάθε επιλεγείσα επιφάνεια, το δείγµα νοικοκυριών της έρευνας
είναι κοινό µε το δείγµα νοικοκυριών της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών, το οποίο επιλέγεται
µε ίσες πιθανότητες από κατάλογο-πλαίσιο, που έχει ενηµερωθεί µε τις κατοικίες της επιλεγείσας µονάδας
επιφάνειας.
Περισσότερες πληροφορίες (δελτίο τύπου, οδηγίες, κλπ.) σχετικά µε την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας
στα Νοικοκυριά µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr στο σύνδεσµο
«Στατιστικά Θέµατα > Εισόδηµα – ∆απ. Νοικοκυριών – Κατανάλωση ενέργειας οικιακού τοµέα».

