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2. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων

Περιεχόµενα

2.1 Μεταδεδοµένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
2.2 Μεταδεδοµένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
2.3 Μεταδεδοµένα που
ενηµερώθηκαν τελευταία

3. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόµενα

3.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων
H «Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά» (Survey on Energy Consumption in Households-SECH)
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 συλλέγονται στο πλαίσιο του
αναθεωρηµένου Κανονισµού (ΕΚ) 1099/2008 για τις Στατιστικές Ενέργειας, συγκεκριµένα δε αυτά που
αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα ανά τελική χρήση θα προκύπτουν, 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.

3.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης
3.3 Κάλυψη κλάδων
3.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών
1. Κατοικία
Κατοικία είναι ένας χώρος από την κατασκευή του χωριστός και ανεξάρτητος, που κτίστηκε ή µετατράπηκε για
να καλύψει στεγαστικές ανάγκες ή ακόµα και αν δεν κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιείται ως
κύρια κατοικία κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Κατοικίες θεωρούνται:
Μία µονοκατοικία, ένα διαµέρισµα διπλοκατοικίας ή πολυκατοικίας,
Ένα κατοικούµενο δωµάτιο ή σειρά δωµατίων,
Μία αποθήκη, καλύβα, παράγκα ή οποιοσδήποτε άλλος στεγασµένος χώρος που κατά τη διάρκεια της
έρευνας χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία.
∆ε θεωρούνται κατοικίες:
• Οι χώροι που κατασκευάστηκαν για κατοικία, αλλά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για άλλους
σκοπούς (επαγγελµατική στέγη), π.χ. διαµερίσµατα που χρησιµοποιούνται ως εργαστήρια, ιατρεία κλπ.
•
•
•

2. Νοικοκυριό
Νοικοκυριό είναι ένα άτοµο που ζει µόνο του σε µία κατοικία ή µία οµάδα ατόµων συγγενικών ή µη, τα οποία
διαµένουν στην ίδια κατοικία και εξασφαλίζουν από κοινό προϋπολογισµό τη διατροφή τους και άλλα είδη που
είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.
Άτοµα που διαµένουν στην ίδια κατοικία, τα οποία όµως δεν προµηθεύονται από κοινού τα απαραίτητα για τη
συντήρησή τους, ούτε τρώνε µαζί, θεωρούνται ξεχωριστά νοικοκυριά, µε την προϋπόθεση της αποκλειστικής
χρήσης ενός, τουλάχιστον, δωµατίου. Σε αντίθετη περίπτωση αποτελούν ένα νοικοκυριό.
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3. Μέλη του νοικοκυριού
Τα άτοµα που αποτελούν το νοικοκυριό καλούνται µέλη του νοικοκυριού. Αυτά διαµένουν, συνήθως, στο
νοικοκυριό ή µπορεί να απουσιάζουν προσωρινά από αυτό.
Άτοµα, που συνήθως διαµένουν στο νοικοκυριό, θεωρούνται τα άτοµα που κατά το χρονικό διάστηµα των
τελευταίων 6 µηνών πέρασαν τις περισσότερες ώρες της ηµέρας και της νύκτας στο συγκεκριµένο νοικοκυριό.
Άτοµα που προσωρινά απουσιάζουν από το νοικοκυριό, είτε βρίσκονται σε άλλο ιδιωτικό νοικοκυριό είτε σε
συλλογική κατοικία (π.χ. νοσοκοµείο, γηροκοµείο κλπ.), θα θεωρηθούν και θα καταγραφούν ως µέλη του
νοικοκυριού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

3.5 Στατιστικές µονάδες
Νοικοκυριά

3.6 Πληθυσµός αναφοράς
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.

3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Ολόκληρη η Χώρα.

3.8 Χρονική κάλυψη
Η έρευνα διενεργήθηκε πιλοτικά το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου 2011-Σεπτεµβρίου 2012.

3.9 Περίοδος βάσης
-

4. Μονάδα µέτρησης

Περιεχόµενα

Ποσοστό % νοικοκυριών

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόµενα

Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδοµένα είναι οι χειµερινοί (Οκτώβριος 2011 – Απρίλιος 2012) και θερινοί
µήνες (Μάιος 2012 - Σεπτέµβριος 2012) καθώς και οι χειµερινοί και θερινοί -πριν τη διενέργεια της έρευναςµήνες (Οκτώβριος 2010 - Απρίλιος 2011) και (Μάιος 2011 - Σεπτέµβριος 2011), αντίστοιχα.

6. Θεσµική εντολή

Περιεχόµενα

6.1 Νοµικές πράξεις και άλλες συµφωνίες
Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ περιλαµβάνει τα κατωτέρω:
 Νόµος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90, παράγραφοι 8 και 9 του
Νόµου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄): «Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», από το Άρθρο 45 του
Νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», από το άρθρο 22,
παράγραφος 1 του Νόµου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» και από το
άρθρο 51 του Νόµου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄): «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των
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πιστωτικών ιδρυµάτων – Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της ΣύµβασηςΠλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και
άλλες διατάξεις».
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις
ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόµου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις
και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή
Στατιστικού Προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής
(Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά µε την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των
εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, µετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε στις 28
Σεπτεµβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος.
Προεδρικό ∆ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 και 16 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε
διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθµιση θεµάτων διενέργειας
απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».

Η έρευνα διενεργήθηκε πιλοτικά στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος χρηµατοδότησης. Από το έτος 2015
τα ενεργειακά στοιχεία για τον οικιακό τοµέα που απαιτούνται σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο Κανονισµό
1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές της ενέργειας θα συλλέγονται
µέσω ερωτηµάτων που θα περιληφθούν στην ετήσια Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών.

6.2 ∆ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων
-

7. Εµπιστευτικότητα

Περιεχόµενα

7.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας
Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται µε τα
άρθρα 6, 7 και 8 του Νόµου 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90, παράγραφος 8 του Νόµου
3842/2010 και το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010, καθώς και µε το άρθρο 8 του Νόµου 2392/1996, το οποίο
επανήλθε σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 90, παράγραφος 8 του Νόµου 3842/2010.
Επιπλέον, η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ µε την τήρηση των στατιστικών αρχών του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως µε την τήρηση της αρχής του στατιστικού
απορρήτου.

7.2 Εµπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδοµένων
−

Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαχέει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει πρόσβαση,
που καθιστούν δυνατή την άµεση ή έµµεση αναγνώριση των στατιστικών µονάδων που τα παρείχαν, µε την
αποκάλυψη εξατοµικευµένων πληροφοριών, που λαµβάνονται άµεσα για στατιστικούς σκοπούς ή έµµεσα
από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαµβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η
αναγνώριση των µεµονωµένων στατιστικών µονάδων µε τα τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλογα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά αποτελέσµατα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την
ταυτοποίηση της µονάδας η οποία τα παρείχε διαχέονται από την ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και µόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσµατα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό Στατιστικών
Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), µε τέτοιο τρόπο, ώστε η διάδοσή
τους να µη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η µονάδα των στατιστικών στοιχείων συµφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδοµένων.
Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης µόνο το
προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτό και έχει οριστεί µε πράξη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

−

Ζητήµατα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να
εισηγείται:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο µπορεί να διατεθούν στατιστικά στοιχεία, έτσι ώστε να µην είναι
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δυνατή η αναγνώριση της ερευνώµενης µονάδας, είτε άµεσα είτε έµµεσα,
•

κριτήρια ανωνυµοποίησης για τα µικροδεδοµένα που παρέχονται σε χρήστες,

•

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εµπιστευτικά στοιχεία για επιστηµονικούς σκοπούς.

8. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόµενα

8.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων
∆ελτίο Τύπου ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2013.

8.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων
8.3 Πρόσβαση χρηστών
Οι χρήστες πληροφορήθηκαν για την ανακοίνωση των δεδοµένων της πιλοτικής έρευνας µέσα από την
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Η ισότιµη πρόσβαση των χρηστών στα στοιχεία διέπεται από τον Κώδικα Ορθής
Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών.

9. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόµενα

-

10. Μορφή διάχυσης

Περιεχόµενα

10.1 ∆ελτία Τύπου
Το ∆ελτίο Τύπου για την έρευνα 2011-2012 δηµοσιεύτηκε τον Νοέµβριο 2013.

10.2 ∆ηµοσιεύµατα
∆εν προβλέπεται σχετικό δηµοσίευµα.

10.3 Βάση δεδοµένων online
10.4 Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα
Τα µικροδεδοµένα της έρευνας είναι διαθέσιµα στους χρήστες, κατόπιν σχετικού αιτήµατος στο Τµήµα Παροχής
Στατιστικής Πληροφόρησης (e-mail: datadissem@statistics.gr)

10.5 Άλλη διάχυση δεδοµένων
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/

11. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης

Περιεχόµενα

11.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας
Βασικές µεθοδολογικές πληροφορίες για την έρευνα περιλαµβάνονται στην έκθεση ποιότητας της έρευνας (στα
αγγλικά) αλλά και στις οδηγίες της έρευνας οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0805/Other/A0805_SFA40_MT_5Y_00_2012_00_2012
_03_F_EN.pdf
και
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0805/Other/A0805_SFA40_MT_5Y_00_2012_00_2012
_02_F_GR.pdf
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11.2 Τεκµηρίωση επί της ποιότητας
Η Τεκµηρίωση επί της ποιότητας περιλαµβάνεται στην έκθεση ποιότητας της έρευνας, η οποία έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0805/Other/A0805_SFA40_MT_5Y_00_2012_00_2012
_03_F_EN.pdf

12. ∆ιαχείριση ποιότητας

Περιεχόµενα

12.1 ∆ιασφάλιση ποιότητας
Η ποιότητα της έρευνας διασφαλίστηκε µε την ύπαρξη οδηγιών από την ESTAT και µε την εφαρµογή του κώδικα
ορθής πρακτικής.

12.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Αξιολόγηση της ποιότητας της έρευνας πραγµατοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ. Αν και η έρευνα διενεργήθηκε
πιλοτικά, το µέγεθος του δείγµατος είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν αποτελέσµατα αντιπροσωπευτικά του
πληθυσµού αναφοράς της έρευνας και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να πραγµατοποιούνται οι
κατάλληλοι έλεγχοι και να ελαχιστοποιούνται τα σφάλµατα µέτρησης κατά τη συλλογή των στοιχείων.

13. Χρησιµότητα

Περιεχόµενα

13.1 Ανάγκες χρηστών
Ανάµεσα στους βασικούς χρήστες των στοιχείων είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εποπτευόµενοι από
αυτό φορείς, ερευνητές κλπ.

13.2 Ικανοποίηση χρηστών
Σχετική έρευνα χρηστών διενεργείται από το Τµήµα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/library_news_letter.pdf

13.3 Πληρότητα
Επειδή η έρευνα διενεργήθηκε για πρώτη φορά η πληρότητά της κρίνεται ικανοποιητική δεδοµένου ότι καλύπτει
τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί στο συµβόλαιο χρηµατοδότησης του εν λόγω project.

14. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόµενα

14.1 Συνολική ακρίβεια
Επειδή η έρευνα είναι δειγµατοληπτική παρουσιάζονται δειγµατοληπτικά σφάλµατα. Επίσης, υπάρχουν µη
δειγµατοληπτικά σφάλµατα (λάθη µη ανταπόκρισης, λάθη µέτρησης κλπ.) τα οποία µε κατάλληλους ελέγχους
ανιχνεύονται και διορθώνονται.

14.2 ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα δεν υπολογίστηκαν γιατί πρόκειται για πιλοτική έρευνα σκοπός της οποίας ήταν να
δοκιµαστούν τα ερωτήµατα από τα οποία θα προκύπτουν εφεξής τα στοιχεία αναφορικά µε την κατανάλωση
ενέργειας στον οικιακό τοµέα.

14.3 Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
Έκθεση ποιότητας
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0805/Other/A0805_SFA40_MT_5Y_00_2012_00_2012
_03_F_EN.pdf
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15. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόµενα

15.1 Επικαιρότητα
15.2 Χρονική ακρίβεια
-

16. Συγκρισιµότητα

Περιεχόµενα

16.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Χώρας αλλά και στις χώρες της ΕΕ εφαρµόζονται κοινοί ορισµοί των
µεταβλητών και κοινές µέθοδοι παραγωγής των στοιχείων. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται πρόβληµα γεωγραφικής
συγκρισιµότητας.

16.2 ∆ιαχρονική συγκρισιµότητα
-

17. Συνοχή

Περιεχόµενα

17.1 ∆ιατοµεακή συνοχή
∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των στατιστικών αποτελεσµάτων για τις ίδιες µεταβλητές, που
δηµοσιεύονται από την έρευνα και από άλλες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών).

17.2 Εσωτερική συνοχή
Οι κοινές µεταβλητές της έρευνας µε τις αντίστοιχες άλλων ερευνών (ΕΟΠ) δεν παρουσιάζουν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.

18. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόµενα

Η επιβάρυνση εν γένει αφορά στο χρόνο που απαιτείται για την απάντηση του ερωτηµατολογίου από τον
ερευνώµενο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η δυνατότητα ελάφρυνσής του.

19. Αναθεώρηση δεδοµένων

Περιεχόµενα

19.1 Πολιτική αναθεώρησης
19.2 Πρακτική αναθεώρησης
-

20. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόµενα

20.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και διενεργείται σε δείγµα περίπου 3.600 νοικοκυριών σε σύνολο Χώρας (κλάσµα
δειγµατοληψίας 0,08%). 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
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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.

20.2 Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων
Πιλοτική έρευνα

20.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων
Η µέθοδος συλλογής των στοιχείων της έρευνας είναι η συνέντευξη µε επιτόπια επίσκεψη στα νοικοκυριά και
έντυπο ερωτηµατολόγιο.

20.4 Επικύρωση δεδοµένων
Η επικύρωση των στοιχείων γίνεται µε τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων που βασίζονται σε
συγκρίσεις των βασικών µεγεθών της έρευνας µε αντίστοιχα µεγέθη άλλων στατιστικών πηγών (π.χ. Έρευνα
Οικογενειακών Προϋπολογισµών).

20.5 Κατάρτιση δεδοµένων
Πληροφορίες για τον υπολογισµό των αναγωγικών συντελεστών της έρευνας, περιλαµβάνονται στην έκθεση
ποιότητας της έρευνας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0805/Other/A0805_SFA40_MT_5Y_00_2012_00_2012
_03_F_EN.pdf

20.6 Προσαρµογές
-

21. Σχόλια

Περιεχόµενα
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