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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1991-2011
Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) και το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), κοινοποιοφν
τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ εφαρμογισ «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομζνων 1991-2011».
Σο «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομζνων 1991-2011» αποτελεί προϊόν μακρόχρονθσ ςυνεργαςίασ
τθσ ΕΛΣΑΣ με το ΕΚΚΕ, θ οποία επιςθμοποιικθκε με το μνθμόνιο ςυνεργαςίασ που υπογράφθκε
μεταξφ τουσ το 2012:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/memorandum_elstat_ekke.pdf
Πρόκειται για διαδικτυακι εφαρμογι, θ οποία προςφζρει άμεςθ και δυναμικι πρόςβαςθ ςτα
δεδομζνα των Απογραφών Πλθκυςμοφ-Κατοικιών των ετών 1991, 2001 και 2011. Ο δυναμικόσ
χαρακτιρασ τθσ πρόςβαςθσ αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα που παρζχεται ςτουσ χριςτεσ να επιλζξουν
όποιον ςυνδυαςμό μεταβλθτών επικυμοφν από τισ ςχετικζσ Απογραφζσ.
Επίςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα χαρτογράφθςθσ των απογραφικών δεδομζνων ςε διάφορα
γεωγραφικά επίπεδα, τα οποία κυμαίνονται από τισ δεκατρείσ Περιφζρειεσ τθσ χώρασ μζχρι τισ
Δθμοτικζσ / Σοπικζσ Κοινότθτεσ (περιςςότερεσ από 6.000 χωρικζσ ενότθτεσ).
Επιπροςκζτωσ, θ εφαρμογι παρζχει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα και δυνατότθτα χαρτογράφθςθσ ςτο
εςωτερικό όλων των ελλθνικών πόλεων άνω των 50.000 κατοίκων ςε επίπεδο Μονάδων Χωρικισ
Ανάλυςθσ Πόλεων (ΜΟΧΑΠ). Οι μονάδεσ αυτζσ ςυγκροτοφνται είτε από μοναδικοφσ είτε από
περιςςότερουσ γειτονικοφσ Απογραφικοφσ Σομείσ (ΑΣ) και ζχουν πλθκυςμό τθσ τάξθσ των 1.000
ατόμων.
Η λογικι τθσ εφαρμογισ, όςον αφορά τθν αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων, ςυνίςταται α) αρχικά
ςτθν επιλογι του πλθκυςμοφ που ενδιαφζρει τθν/τον χριςτθ (π.χ. γυναίκεσ, 40 ετών και άνω, με
πτυχίο ανώτατθσ εκπαίδευςθσ) και β) ςτθν εξαγωγι πινάκων για αυτόν τον πλθκυςμό, με βάςθ
όποιεσ δφο μεταβλθτζσ επιλζξει ο/θ χριςτθσ (π.χ. επάγγελμα και κλάδοσ απαςχόλθςθσ).
Σο χαρτογραφικό κομμάτι τθσ εφαρμογισ δίνει τθ δυνατότθτα χαρτογράφθςθσ μεταβλθτών που
ζχουν ιδθ ενςωματωκεί ςε αυτό. φντομα κα υπάρξει και θ δυνατότθτα άμεςθσ χαρτογράφθςθσ του
αποτελζςματοσ αναηιτθςθσ ςτθ βάςθ δεδομζνων, εφόςον βεβαίωσ θ αναηιτθςθ αυτι ζχει
γεωγραφικι αναφορά.
Η εφαρμογι κα αναβακμίηεται ςυςτθματικά κατά τουσ ερχόμενουσ μινεσ με τθν ενςωμάτωςθ νζων
μεταβλθτών, διαδικαςιών και δυνατοτιτων. Επίςθσ, κα αντιμετωπίηονται τυχόν προβλιματα που κα
παρουςιαςτοφν ςτθν πορεία. Η διαδικαςία επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ αναμζνεται ότι κα
αποτελζςει ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν προςπάκεια ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ εφαρμογισ ςφμφωνα με
τισ ανάγκεσ τουσ.
Η πρόςβαςθ των χρθςτών ςτθν εφαρμογι κα γίνεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ:
http://panorama.statistics.gr/

Ο περιοριςμόσ ςτθν πρόςβαςθ των δεδομζνων τθσ Απογραφισ Πλθκυςμοφ του 2011, προκφπτει από
τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ των κανόνων εμπιςτευτικότθτασ που διζπουν τθν παροχι των
ςτατιςτικών δεδομζνων ςφμφωνα με το Νόμο 3832/2010 τθσ ΕΛΣΑΣ, όπωσ ιςχφει. το πλαίςιο τθσ
τιρθςθσ των ςχετικών κανόνων, θ εφαρμογι δεν δίνει απόλυτεσ τιμζσ, αλλά διαςτιματα τιμών, όταν
το χωρικό επίπεδο αναφοράσ είναι πιο αναλυτικό από εκείνο τθσ Περιφζρειασ.
Αναλυτικότερα ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-cencus2011tables
Επίςθσ οι χριςτεσ μποροφν να αποςτζλλουν θλεκτρονικό αίτθμα παροχισ ςτοιχείων μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ ΕΛΣΑΣ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/pls/apex/f?p=105:1030:3250970675528569::NO:::
Οι χριςτεσ μποροφν να απευκφνονται α) ςτθν ΕΛΣΑΣ Δ/νςθ Πλθκυςμοφ και Αγοράσ ΕργαςίασΣμιμα Απογραφών και Κατάςταςθσ Πλθκυςμοφ, τθλ: 213 135 2911, για τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των
Απογραφών, και β) ςτθν ομάδα ζργου του ΕΚΚΕ, info-panorama@statistics.gr, για κζματα τθσ
εφαρμογισ, όπωσ βοικεια, επίλυςθ προβλθμάτων, παρατθριςεισ, αλλά και για προτάςεισ και
υποδείξεισ.
Η ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομζνων 1991-2011» χρθματοδοτικθκε
από το πρόγραμμα "Δυναμικι Διαχείριςθ Βάςεων Κοινωνικών Δεδομζνων και Χαρτογραφικών
Αναπαραςτάςεων - SoDaMap του Τπουργείου Παιδείασ που υλοποιεί το ΕΚΚΕ ςε ςυνεργαςία με το
Ινςτιτοφτο Πλθροφοριακών υςτθμάτων (ΙΠΤ) του Ερευνθτικοφ Κζντρου Ακθνά, ςτο πλαίςιο τθσ
Δράςθσ Εκνικισ Εμβζλειασ «Αναπτυξιακζσ Προτάςεισ Ερευνθτικών Φορζων – ΚΡΗΠΙ» του
Τπουργείου Παιδείασ. Η χρθματοδότθςθ αυτι αφορά κονδφλια του ΕΠΑ 2007-2013.
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