Έρευνα διακοπών
ΕΙ∆ΟΣ
∆ειγµατοληπτική έρευνα
Στάδια δειγµατοληψίας
Η Έρευνα ∆ιακοπών είναι µια τριµηνιαία δειγµατοληπτική έρευνα νοικοκυριών. Το
δείγµα των νοικοκυριών για την έρευνα του έτους 2006 προκύπτει από το δείγµα της
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού. Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι µια ετήσια έρευνα
νοικοκυριών µε εναλλασσόµενο δείγµα, που καλύπτει τον πληθυσµό στον οποίο στοχεύει
η Έρευνα ∆ιακοπών. Το 1/6 του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (περίπου
5.000 νοικοκυριά), το οποίο αντικαθίσταται αποτέλεσε το πλαίσιο για την επιλογή των
2.500 ερευνώµενων δειγµατοληπτικών µονάδων.
Επιπροσθέτως, η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι µια δισταδιακή
στρωµατοποιηµένη δειγµατοληπτική έρευνα µε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας την
επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόµενα οικοδοµικά τετράγωνα) και τελική µονάδα το
νοικοκυριό.
Ο δειγµατοληπτικός σχεδιασµός της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού
βασίστηκε στα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσµού του έτους 2001.
Ο λόγος χρησιµοποίησης του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού για τη
συλλογή των στατιστικών στοιχείων της Έρευνας ∆ιακοπών ήταν η λειτουργική
διευκόλυνση, το χαµηλό κόστος και η ευχέρεια δηµιουργίας αντιπροσωπευτικού
δείγµατος µε το απαιτούµενο µέγεθος.
∆ειγµατοληπτική µονάδα
Μονάδα έρευνας είναι το ιδιωτικό νοικοκυριό και όλα τα µέλη του.
Σχέδιο δειγµατοληψίας
Στην έρευνα εφαρµόζεται η δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία
επιφανειών. Πρωτογενής µονάδα έρευνας είναι η επιφάνεια (ένα ή περισσότερα
συνεχόµενα οικοδοµικά τετράγωνα) και δευτερογενής µονάδα έρευνας είναι τα νοικοκυριά
µε µέλη που ανήκουν στον ερευνώµενο πληθυσµό. Η τελική µονάδα έρευνας είναι όλα τα
µέλη του υπό έρευνα νοικοκυριού.
Η µονάδα επιφάνειας ορίζεται από τµήµα µιας κατοικηµένης περιοχής που οριοθετείται
από τεχνητά ή φυσικά σύνορα, τα οποία είναι σαφώς σχεδιασµένα και αναγνωρίσιµα
όταν χρησιµοποιείται ένας χάρτης της περιοχής. Μια τέτοια µονάδα µπορεί να αποτελείται
από ένα ή περισσότερα συνεχόµενα οικοδοµικά τετράγωνα ή από µέρος µιας επαρχιακής
περιοχής µε σαφή σύνορα. Για τη µείωση του κόστους, αλλά και του χρόνου διεξαγωγής
των εξωτερικών εργασιών της έρευνας, το µέγεθος των µονάδων επιφάνειας
προσδιορίστηκε κατά προσέγγιση σε 50 και 70 νοικοκυριά στις 13 Περιφέρειες (NUTS II)
και τις περιφέρειες των δύο µεγάλων πόλεων αντίστοιχα.
Κριτήρια στρωµάτωσης και υπο – στρωµάτωσης του πληθυσµού
Πρώτο κριτήριο στρωµάτωσης του ερευνώµενου πληθυσµού είναι η γεωγραφική
διαίρεση της Χώρας. Σε κάθε περιφέρεια (NUTS IΙ), η στρωµάτωση των νοικοκυριών
πραγµατοποιήθηκε κατανέµοντας τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα στα οποία
ανήκουν ανάλογα µε το βαθµό αστικότητας (αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές).
Εκτός των Πολεοδοµικών Συγκροτηµάτων των δύο Μεγάλων Πόλεων (Περιφέρεια
Πρωτευούσης και Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης), η στρωµάτωση κατά βαθµό
αστικότητας έγινε ως εξής:
Αστικές

Στρώµα

1

Ηµιαστικές
Αγροτικές

Στρώµα
Στρώµα

2
3

* ∆ιευκρίνιση:

Πολεοδοµικά συγκροτήµατα και ∆ήµοι µε πληθυσµό πάνω από 10.000
κατοίκους
∆ηµοτικά και Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό 2.000–9.999 κατοίκους *
Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό µέχρι 1.999 κατοίκους *

∆ηµοτικά και Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα των οποίων ο
πολυπληθέστερος οικισµός αποτελείται από τον αναγραφόµενο
πληθυσµό στα παραπάνω στρώµατα.

Η Περιφέρεια Πρωτευούσης χωρίστηκε σε 31 στρώµατα ίσου περίπου µεγέθους (ίσος
αριθµός νοικοκυριών) µε βάση τους καταλόγους πλαισίου µε τα οικοδοµικά τετράγωνα
των ∆ήµων και λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια. Όµοια το
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης χωρίστηκε σε 9 ίσου µεγέθους στρώµατα. Τα

Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα των δύο Μεγάλων Πόλεων αποτελούν το 40% του συνολικού
πληθυσµού και κατέχουν ακόµα υψηλότερο ποσοστό σε κάποιες κοινωνικοοικονοµικές
µεταβλητές.
Μέγεθος και κριτήρια κατανοµής του δείγµατος
Το µέγεθος του τριµηνιαίου δείγµατος είναι 2.500 νοικοκυριά που ανήκουν σε 440
πρωτογενείς µονάδες δειγµατοληψίας.
∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος
Το δείγµα των ιδιωτικών νοικοκυριών και τα µέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις της
έρευνας επιλέγονται σε δύο στάδια.
Συγκεκριµένα, οι πρωτογενείς µονάδες επιλέγονται συστηµατικά από το πλαίσιο σε κάθε
τελικό στρώµα (= Γεωγραφική Περιφέρεια x Αστικότητα) µε πιθανότητα ανάλογη του
αριθµού των ιδιωτικών νοικοκυριών στις επιφάνειες (σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού).
Στο δεύτερο στάδιο, σε κάθε επιλεγµένη πρωτογενή µονάδα επιλέγεται ένα συστηµατικό
τυχαίο δείγµα νοικοκυριών από τον ενηµερωµένο κατάλογο νοικοκυριών.
Τα στάδια δειγµατοληψίας περιγράφονται παρακάτω:
ο

1 στάδιο δειγµατοληψίας
Η πρωτογενής µονάδα τάξεως i του στρώµατος h έχει πιθανότητα επιλογής ανάλογη
του µεγέθους του ερευνώµενου πληθυσµού (σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εργατικού
∆υναµικού), όπως περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση:
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2 στάδιο δειγµατοληψίας
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Εκτίµηση των χαρακτηριστικών της έρευνας
Έστω
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συντελεστές των νοικοκυριών µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εκτιµήσεις των
διαφόρων χαρακτηριστικών να συµπίπτουν µε τα πληθυσµιακά σύνολα.
Οι βοηθητικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό
είναι το µέγεθος του νοικοκυριού (1, 2, 3, 4 ή 5+ µέλη) για τον
προσδιορισµό των τάξεων και ο εκτιµηµένος πληθυσµός κατά φύλο και
ηλικία. Ο τελευταίος θα πρέπει να συµπίπτει µε τον πληθυσµό που
προκύπτει από την προβολή δηµογραφικών στατιστικών στοιχείων της
περιόδου αναφοράς (απογραφή πληθυσµού, γεννήσεις, θάνατοι,
µετανάστευση).
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