Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
1. Νομικό Πλαίσιο
Η διενέργεια Γενικών Απογραφών Πληθυσμού-Κατοικιών και Κτηρίων 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 Κτηρίων 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).

2. Σκοπός
Σκοπός της Απογραφής Κτιρίων είναι η καταμέτρηση του αριθμού των Κτιρίων στο
σύνολο της Χώρας και κατά περιοχές, η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση
των Κτιρίων από πλευράς ορόφων καθώς και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους
(χρήση, περίοδος κατασκευής κλπ.).
3. Χρήσιμες έννοιες-βασικοί ορισμοί
3.1 Κτίριο: είναι κάθε μόνιμη και ανεξάρτητη οικοδομική κατασκευή, η οποία έχει
εξωτερικούς τοίχους και στέγη και αποτελείται από ένα ή περισσότερα δωμάτια ή
άλλους χώρους, επιφάνειας 4 μ2 και άνω ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο
σχεδιάστηκε.
3.2 Μόνιμη οικοδομική κατασκευή: είναι το κτίριο εκείνο το οποίο κατασκευάστηκε
με σκοπό 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 μία ή δύο πλευρές, αρκεί αυτή να
έχει στέγη (π.χ. συνεργείο αυτοκινήτων).
3.3 Υπόγειο: είναι ο χώρος του κτιρίου του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,50μ
ψηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους.
3.4 Ισόγειο: είναι ο κατώτερος χώρος του κτιρίου που δεν είναι υπόγειο ή πυλωτή
και του οποίου το δάπεδο εφάπτεται της επιφάνειας του εδάφους.
3.5 Πυλωτή: είναι ο ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου που έχει υποστυλώματα ύψους
2,40μ, τουλάχιστον, και καταλαμβάνει επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη του 50% της
επιφάνειας του κτιρίου.
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