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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2013 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  

 
 
 
 

∆ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

Ανακοίνωση δηµογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών  
του  Μόνιµου  Πληθυσµού της Χώρας σύµφωνα µε την  Α̟ογραφή 

Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 
 
 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει δηµογραφικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του Μόνιµου Πληθυσµού της Χώρας, σχετικά µε την ηλικία, το 
φύλο, την υ̟ηκοότητα καθώς και στοιχεία νοικοκυριών και ̟υρηνικών οικογενειών, 
ό̟ως αυτά ̟ροέκυψαν α̟ό την Α̟ογραφή  Πληθυσµού-Κατοικιών 2011.  
 
Ό̟ως έχει ε̟ισηµανθεί και σε ̟ροηγούµενες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η 
µεθοδολογία της Α̟ογραφής 2011 διαφέρει σηµαντικά σε αρκετά σηµεία α̟ό αυτή 
̟ροηγούµενων Α̟ογραφών, τόσο ως ̟ρος τον τρό̟ο διενέργειας της Α̟ογραφής, 
όσο και ως ̟ρος την ε̟εξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων. Συνε̟ώς, τα 
α̟οτελέσµατα της Α̟ογραφής του 2011 και αυτά ̟ροηγούµενων Α̟ογραφών δεν 
είναι α̟ολύτως συγκρίσιµα. 
 
 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Φύλο 

Ο Μόνιµος Πληθυσµός της Χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτοµα α̟ό τα ο̟οία  
5.302.703  άρρενες  (̟οσοστό 49,0 %)  και  5.512.494  θήλεις (̟οσοστό 51,0%). 
 
Στον ̟ίνακα 1 ̟ου ακολουθεί εµφανίζεται η κατανοµή του Μόνιµου Πληθυσµού 
κατά Περιφέρεια και φύλο: 
 

Πίνακας 1 
Μόνιµος Πληθυσµός κατά φύλο και Περιφέρεια 

Σύνολα 
Ποσοστά ε̟ί 

συνόλου 
Περιφέρειας Περιγραφή 

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.815.197 5.302.703 5.512.494 49,0 51,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 608.182 299.643 308.539 

49,3 50,7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.881.869  912.577   969.292 48,5 51,5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 283.689 141.779 141.910 50,0 50,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 336.856 165.775 171.081 49,2 50,8 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 732.762 362.194 370.568 49,4 50,6 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 547.390 277.475 269.915 50,7 49,3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 207.855 102.400 105.455 49,3 50,7 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 679.796 339.310 340.486 49,9 50,1 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 577.903 291.777 286.126 50,5 49,5 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.827.624 1.845.279 1.982.345 48,2 51,8 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 199.231 99.984 99.247 50,2 49,8 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 308.975 155.845 153.130 50,4 49,6 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 623.065 308.665 314.400 49,5 50,5 

 
Α̟ό τον ̟ίνακα 1 ̟ροκύ̟τει ότι, το µεγαλύτερο ̟οσοστό ανδρών 50,7% εµφανίζεται 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ το µεγαλύτερο ̟οσοστό γυναικών 51,8% 
εµφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής.  
 

Πληθυσµός κατά Φύλο στους 10 µεγαλύτερους ∆ήµους της Χώρας 
 
Στοιχεία για το Μόνιµο Πληθυσµό κατά φύλο των 10 µεγαλύτερων ∆ήµων της 
Χώρας ̟αρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και στο Γράφηµα 1 ̟αρακάτω. Α̟ό τα 
στοιχεία ̟ροκύ̟τει ότι στους εννέα α̟ό τους δέκα µεγαλύτερους ∆ήµους της Χώρας, 
οι θήλεις είναι ̟ερισσότερες α̟ό τους άρρενες µε εξαίρεση το ∆ήµο Ρόδου ό̟ου οι 
θήλεις α̟οτελούν το 49,9%.  Στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης εµφανίζεται το µεγαλύτερο 
̟οσοστό στις θήλεις (54,3%). 

 
Πίνακας 2 

Μόνιµος ̟ληθυσµός των 10 µεγαλύτερων ∆ήµων της Χώρας κατά φύλο 

      
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 
ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664.046 315.210 348.836 47,5 52,5 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 325.182 148.470 176.712 45,7 54,3 

ΠΑΤΡΕΩΝ 213.984 104.307 109.677 48,7 51,3 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.993 85.133 88.860 48,9 51,1 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.688 78.200 85.488 47,8 52,2 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 162.591 79.762 82.829 49,1 50,9 

ΒΟΛΟΥ 144.449 70.185 74.264 48,6 51,4 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139.981 68.563 71.418 49,0 51,0 

ΡΟ∆ΟΥ 115.490 57.879 57.611 50,1 49,9 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 112.486 53.975 58.511 48,0 52,0 
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Γράφηµα 1 

 
 

Ηλικία  
Στο γράφηµα 2 ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζεται η µέση ηλικία του µόνιµου ̟ληθυσµού 
κατά  Περιφέρεια. Α̟ό το γράφηµα αυτό ̟ροκύ̟τει ότι η µεγαλύτερη µέση ηλικία 
44,2 έτη εµφανίζεται στην Περιφέρεια Η̟είρου, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία 39,8 έτη 
εµφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 
Γράφηµα 2 
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Α̟ό τη µελέτη των α̟οτελεσµάτων ανά ̟εριφερειακή ενότητα ̟ροκύ̟τει,  ε̟ίσης, 
ότι η µέση ηλικία του µονίµου ̟ληθυσµού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη µε την 
̟εριφερειακή ενότητα Μυκόνου να ̟αρουσιάζει την µικρότερη µέση ηλικία 
κατοίκων (37,0 έτη) και την ̟εριφερειακή ενότητα Ευρυτανίας να ̟αρουσιάζει τη 
µεγαλύτερη  (49,0 έτη) . 
 
Στο γράφηµα 3 ̟αρουσιάζεται η µέση ηλικία του ̟ληθυσµού κατά Περιφέρεια και 
αστικότητα. 
 

Γράφηµα 3 
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Α̟ό το ̟αρα̟άνω γράφηµα ̟ροκύ̟τει ότι στις αγροτικές ̟εριοχές, σε σχέση µε τις 
αστικές ̟εριοχές, κατοικούν άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. 
   
Στους ̟ίνακες 3 και 4 ̟ου ακολουθούν εµφανίζονται αντίστοιχα οι 10 ∆ήµοι µε τη 
µεγαλύτερη µέση ηλικία και οι 10 ∆ήµοι µε τη µικρότερη µέση ηλικία.  Η µεγαλύτερη 
µέση ηλικία, 57,9 έτη, ̟αρουσιάζεται στο ∆ήµο  Κεντρικών Τζουµέρκων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία, 35,3 έτη, 
̟αρουσιάζεται στο ∆ήµο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.  
 

Πίνακας 3 
∆ήµοι µε τη µεγαλύτερη  µέση ηλικία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 57,9 

ΜΗΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 55,7 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 54,8 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 54,3 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 54,1 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 53,6 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 53,6 

ΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 53,3 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 53,3 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 52,9 
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Πίνακας 4 

∆ήµοι µε τη µικρότερη µέση ηλικία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 35,3 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  35,9 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  35,9 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36,2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  36,8 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   36,9 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΚΩ 36,9 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 36,9 

ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 37,0 

ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 37,0 

 
Στο γράφηµα 4 ̟ου ακολουθεί εµφανίζεται η ̟υραµίδα του Μόνιµου Πληθυσµού 
της Χώρας ανά φύλο και ̟ενταετείς ηλικιακές οµάδες: 
 

Γράφηµα 4 
Ηλικιακές οµάδες: Πληθυσµός και ̟οσοστό κατά φύλο 
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Οικογενειακή κατάσταση 

Στον ̟ίνακα 5 ̟ου ακολουθεί εµφανίζεται η κατανοµή του Μόνιµου Πληθυσµού 
κατά οµάδες ηλικιών  και οικογενειακή κατάσταση. 
 

Πίνακας 5 
Μόνιµος ̟ληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση 

Οµάδες ηλικιών Σύνολο 
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Σύνολο 10.815.197 4.227.033 5.364.221 820.392 331.653 1.763 69.725 78 332 

 0-14 1.569.089 1.568.836 250 0 2 1 0 0 0 

15-19 553.225 546.361 6.431 25 269 42 89 5 3 

20 - 29 1.350.773 1.088.552 249.234 938 7.493 392 4.107 16 41 

30 - 39 1.635.129 564.087 1.001.005 6.185 49.604 513 13.640 16 79 

40 - 49 1.580.906 229.180 1.201.657 23.822 103.708 441 21.954 20 124 

50 - 59 1.391.713 107.179 1.107.005 67.820 92.064 241 17.324 18 62 

60 - 69 1.133.921 57.880 879.777 138.435 49.029 97 8.678 2 23 

70 - 79 1.017.163 41.577 671.883 277.371 23.022 28 3.281 1 0 

80 + 583.278 23.381 246.979 305.796 6.462 8 652 0 0 

 
Στο γράφηµα 5 ̟ου ακολουθεί  ̟αρουσιάζεται η κατανοµή του µόνιµου ̟ληθυσµού 
κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση. Προκύ̟τει ότι  το 50,3% του ̟ληθυσµού της 
Χώρας είναι κατά νόµο έγγαµοι (έγγαµοι, σύµφωνο συµβίωσης, σε διάσταση). Το 
39,0% του συνολικού ̟ληθυσµού της Χώρας είναι άγαµοι, µε τους άρρενες να 
υ̟ερτερούν (21,5% του ̟ληθυσµού της Χώρας).  
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Γράφηµα 5 
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Υ̟ηκοότητα 
 

Στο ̟αρακάτω γράφηµα 6 ̟αρουσιάζεται συνο̟τικά η σύνθεση του Μόνιµου Πληθυσµού 
της χώρας  κατά υ̟ηκοότητα. Α̟ό τα α̟οτελέσµατα της α̟ογραφής ̟ροκύ̟τει ότι 9.903.268 
άτοµα έχουν ελληνική υ̟ηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υ̟ηκοότητα άλλων χωρών της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υ̟ηκοότητα λοι̟ών  χωρών και 4.825 άτοµα 
είναι χωρίς υ̟ηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υ̟ηκοότητα.  
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Γράφηµα 6 

 
 
Το σύνολο των αλλοδα̟ών ̟ου διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την α̟ογραφή 
ό̟ως και των ατόµων χωρίς ή µε αδιευκρίνιστη υ̟ηκοότητα ανήλθε σε 911.929 
άτοµα. Στο γράφηµα 7 ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζεται η ̟οσοστιαία συµµετοχή των 
16  ̟ολυ̟ληθέστερων υ̟ηκοοτήτων. Α̟ό το γράφηµα αυτό ̟ροκύ̟τει ότι το 
µεγαλύτερο ̟οσοστό 52,7% των αλλοδα̟ών ̟ου διαµένουν στην Ελλάδα έχουν 
Αλβανική υ̟ηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουµάνικη και ακολουθεί µε 
3,7% η Πακιστανική και 3,0% η Γεωργιανή. 
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Γράφηµα 7 

Μόνιµος ̟ληθυσµός αλλοδα̟ών 

 

Αλβανία: 52,7%

Βουλγαρία: 8,3%

Ρουµανία: 5,1%

Πακιστάν: 3,7%

Γεωργία: 3,0%

Ουκρανία: 1,9%

Ηνωµένο Βασίλειο: 1,7%

Κύ̟ρος: 1,6%

Πολωνία: 1,6%

Ρωσική Οµοσ̟ονδία: 1,5%

Ινδία: 1,2% Μ̟αγκλαντές: 1,2%

Γερµανία: 1,2%

Αίγυ̟τος: 1,1%

Μολδαβία: 1,1%

Φιλι̟̟ίνες: 1,1%

Λοι̟ές χώρες και µε 
αδιευκρίνιστη ή χωρίς 
υ̟ηκοότητα: 11,9%

Αλβανία: 480.824 Βουλγαρία: 75.915

Ρουµανία: 46.523 Πακιστάν: 34.177

Γεωργία: 27.400 Ουκρανία: 17.006

Ηνωµένο Βασίλειο: 15.386 Κύ̟ρος: 14.446

Πολωνία: 14.145 Ρωσική Οµοσ̟ονδία:13.807

Ινδία: 11.333 Μ̟αγκλαντές: 11.076

Γερµανία: 10.778 Αίγυ̟τος:10.455

Μολδαβία:10.391 Φιλι̟̟ίνες: 9.804

Λοι̟ές χώρες και µε αδιευκρίνιστη ή χωρίς υ̟ηκοότητα: 108.436  
 
Στο ̟αρακάτω γράφηµα ̟αρουσιάζεται η κατανοµή των αλλοδα̟ών κατά 
υ̟ηκοότητα και αστικότητα της ̟εριοχής ̟ου κατοικούν. Παρατηρείται ότι το 
µεγαλύτερο ̟οσοστό των αλλοδα̟ών κατοίκων των 16 κυριότερων υ̟ηκοοτήτων (µε 
εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο) είναι συγκεντρωµένο στις αστικές ̟εριοχές. 
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Γράφηµα 8 

 
                                            

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
 

Σύµφωνα µε τον ̟ίνακα 6 ̟ου ακολουθεί,   το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας 
ανέρχεται σε 4.134.157, α̟ό τα ο̟οία 1.061.471  είναι µονοµελή, 1.218.356  είναι 
διµελή,  817.842 είναι τριµελή,  726.469 είναι τετραµελή,  209.545  είναι ̟ενταµελή,  
68.595  είναι εξαµελή,  20.272  είναι ε̟ταµελή, 7.510  είναι οκταµελή, 1.881 είναι 
εννεαµελή και 2.216 έχουν  δέκα µέλη και άνω. Τα µονοµελή και διµελή νοικοκυριά 
α̟οτελούν το 55,2% του συνόλου των νοικοκυριών. Η κατανοµή των νοικοκυριών 
κατά µέγεθος εµφανίζεται στο γράφηµα 9. 
 

Πίνακας 6 

Νοικοκυριά µε αριθµό µελών 

Σύνολο νοικοκυριών 4.134.157  

Αριθµός µελών Νοικοκυριά Ποσοστό 

1 1.061.471 25,7 
2 1.218.356 29,5 
3 817.842 19,8 
4 726.469 17,6 
5 209.545 5,1 
6 68.595 1,7 
7 20.272 0,5 
8 7.510 0,2 
9 1.881 0,0 

10 και άνω 2.216 0,1 
 

 



 11

                                                              Γράφηµα 9 

 
 
Το µέσο µέγεθος νοικοκυριού στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2,6 άτοµα  µε το µεγαλύτερο 
µέγεθος να εµφανίζεται στην Περιφερειακή  Ενότητα ∆υτικού Τοµέα Αθηνών (3,0 
άτοµα ) και το µικρότερο στην Περιφερειακή  Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών (2,0 
άτοµα). 
Στο γράφηµα 10 ̟ου ακολουθεί εµφανίζεται το µέσο µέγεθος νοικοκυριού κατά 
Περιφέρεια και αστικότητα. Παρατηρείται ότι το µέσο µέγεθος νοικοκυριού είναι 
κατά κανόνα µεγαλύτερο στις αγροτικές ̟εριοχές µε εξαίρεση τις Περιφέρειες 
Στερεάς Ελλάδος και του Νοτίου  Αιγαίου ό̟ου η κατάσταση αντιστρέφεται. 
 

Γράφηµα 10 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 12

Πίνακας 7 
Νοικοκυριά  και µέλη αυτών, ηλικίας 65 ετών και άνω 

 

Αριθµός µελών ηλικίας 65 ετών και άνω 

  

Σύνολο 
νοικοκυριών 
και µελών 
ηλικίας 65 

ετών και άνω 
0 1 2 3 4 

5 και 
άνω 

Σύνολο 
νοικοκυριών 
και όλων των 
µελών τους 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                                                                                                                    

Νοικοκυριά                                                                                                                       4.134.157 2.613.406 989.288 520.315 10.443 624 81 4.134.157 

Μέλη                                                        2.064.178 0 989.288 1.040.630 31.329 2.496 435 10.562.667 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νοικοκυριό α̟οτελεί το σύνολο των ατόµων ̟ου διαµένουν µόνιµα σε 
µια κατοικία (κανονική ή µη κανονική) είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι. 
 
                              ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 
Το σύνολο των ̟υρηνικών οικογενειών ανέρχεται σε  3.021.133 α̟ό τις ο̟οίες 
913.204 ̟αντρεµένα ζευγάρια χωρίς ̟αιδιά στο ίδιο νοικοκυριό, 1.570.269 
̟αντρεµένα ζευγάρια µε ̟αιδιά, 61.630 συµβιούντες χωρίς ̟αιδιά στο ίδιο 
νοικοκυριό, 12.317 συµβιούντες µε ̟αιδιά, 74.421 µονογονεϊκές οικογένειες (̟ατέρας 
µε ̟αιδί-ιά) και 389.292 µονογονεϊκές οικογένειες (µητέρα µε ̟αιδί-ιά). Στο 
̟αρακάτω γράφηµα 8 α̟εικονίζεται η  κατανοµή των ̟υρηνικών οικογενειών κατά 
τύ̟ο. 
 

Γράφηµα 11 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η α̟ογραφή κατέγραψε τους µόνιµους κατοίκους ανά νοικοκυριό. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου το ̟αιδί ενός ζευγαριού δεν κατοικούσε στο νοικοκυριό δεν 
α̟ογράφηκε εκεί. 
 

Πίνακας 8 
Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύ̟ο ̟υρηνικής οικογένειας 

µε ή χωρίς ̟αιδιά κάτω των 6 ετών 
Σύνολο Ποσοστό 

Τύ̟ος ̟υρηνικής οικογένειας µε ή χωρίς ̟αιδιά 
κάτω των 6 ετών  ̟υρηνικών 

οικογενειών 

̟αιδιών στην 
̟υρ/κή 

οικογένεια 

 
̟υρηνικών  
οικογενειών 

̟αιδιών 
στην ̟υρ/κή 
οικογένεια 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.021.133 3.284.197 100,0 100,0

Παντρεµένα ζευγάρια µε ένα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά 
κάτω των 6 ετών 446.042 795.016 14,8 24,2
Συµβιούντα ζευγάρια µε ένα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά 
κάτω των 6 ετών 5.854 9.920 0,2 0,3
Πατέρας µε ένα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά κάτω των 6 
ετών 6.745 10.749 0,2 0,3
Μητέρα µε ένα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά κάτω των 6 
ετών 27.979 43.128 0,9 1,3

Πυρηνικές οικογένειες χωρίς ̟αιδιά κάτω των 6 ετών 2.534.513 2.425.384 83,9 73,9

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πυρηνική οικογένεια θεωρείται η ύ̟αρξη δύο ή ̟ερισσοτέρων 
ατόµων µέσα στο νοικοκυριό, τα ο̟οία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως συµβιούντες 
σύντροφοι ή ως γονέας και ̟αιδί. Έτσι, η ̟υρηνική οικογένεια ̟εριλαµβάνει ένα 
ζεύγος χωρίς ̟αιδιά ή ένα ζεύγος µε ένα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά ή ένα µόνο γονέα µε 
ένα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά, ̟ου διαβιούν µόνιµα στην ίδια κατοικία. ∆ύο άτοµα 
θεωρείται ότι συµβιούν όταν έχουν συνήθη κατοικία το ίδιο νοικοκυριό, δεν είναι 
̟αντρεµένα µεταξύ τους και αναφέρουν ότι έχουν µια σχέση όµοια της έγγαµης. 
Παιδί θεωρείται ένα ο̟οιοδή̟οτε άτοµο χωρίς σύντροφο ή ̟αιδί, το ο̟οίο έχει 
συνήθη κατοικία στο νοικοκυριό του ενός τουλάχιστον α̟ό τους γονείς. 
 
Αναλυτικότερα α̟οτελέσµατα σχετικά µε την ηλικία, το φύλο, την υ̟ηκοότητα 
καθώς και στοιχεία νοικοκυριών και ̟υρηνικών οικογενειών του Μόνιµου 
Πληθυσµού για διάφορες διοικητικές διαιρέσεις της Χώρας, οι ο̟οίες 
̟αρουσιάζονται στους ̟ίνακες κατά τρό̟ο ̟ου να ̟ροστατεύεται το στατιστικό 
α̟όρρητο των στοιχείων, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-cencus2011tables 

 
 

Στατιστικό α̟όρρητο 

 
Η δηµοσίευση των α̟οτελεσµάτων της Α̟ογραφής ̟ληθυσµού γίνεται κατά τέτοιο 
τρό̟ο ώστε άµεσα ή έµµεσα να µην α̟οκαλύ̟τεται η ταυτότητα των ατόµων ή των 
νοικοκυριών στα ο̟οία αναφέρονται τα στοιχεία. Αυτό εφαρµόζεται για τις 
διοικητικές διαιρέσεις της Χώρας, ό̟ου υ̟άρχει στοιχειώδης ̟ιθανότητα 
ταυτο̟οίησης ατόµων ή νοικοκυριών, µε τη δηµοσίευση ̟ινάκων ̟ου δεν ̟εριέχουν 
κελιά των ο̟οίων ο αριθµός των ̟αρατηρήσεων είναι 1 ή 2. Κατά κύριο λόγο, αυτό 
ε̟ιτυγχάνεται µε τη συνένωση ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ∆ήµων και Περιφερειακών 
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Ενοτήτων, καθώς και µε οµαδο̟οιήσεις µεταβλητών. Σε ορισµένες δε ̟ερι̟τώσεις, 
εφαρµόζεται α̟όκρυψη κελιών στους δηµοσιευµένους ̟ίνακες. 
 
Το στατιστικό α̟όρρητο είναι νοµικά κατοχυρωµένο τόσο α̟ό την Ελληνική όσο και 
την Ευρω̟αϊκή Νοµοθεσία και εναρµονίζεται ̟λήρως µε την αρχή 5 του Κώδικα 
Ορθής Πρακτικής για τις Ευρω̟αϊκές στατιστικές.1         
     

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 
Για να εκτιµηθεί η ̟ληρότητα και η ̟οιότητα της ̟ληροφορίας ̟ου συλλέχθηκε µε 

την Α̟ογραφή του 2011, η ΕΛΣΤΑΤ διενήργησε Έρευνα Κάλυψης της Α̟ογραφής. 

Η Έρευνα Κάλυψης (Post Enumeration Survey) διενεργείται για την αξιολόγηση της 

̟ληρότητας και της ̟οιότητας των στοιχείων της Α̟ογραφής, µε κύριο στόχο την 

εκτίµηση του αριθµού των ατόµων και των νοικοκυριών ̟ου δεν καταγράφηκαν 

στην Α̟ογραφή. Η Έρευνα Κάλυψης διενεργήθηκε λίγο µετά την Α̟ογραφή 

(Ιούνιος 2011) σε ένα µεγάλο και αντι̟ροσω̟ευτικό δείγµα 19.380 κατοικιών σε 

ολόκληρη τη Χώρα, έτσι ώστε να µ̟ορεί να αξιολογηθεί η ̟ληρότητα των στοιχείων 

της Α̟ογραφής και σε γεωγραφικό/διοικητικό ε̟ί̟εδο χαµηλότερο της Χώρας. 

Ερευνήθηκαν συνολικά 28.195 άτοµα. Ε̟ισηµαίνεται, ότι Έρευνα Κάλυψης δε 

χρησιµο̟οιήθηκε κατά την ̟ροηγούµενη Α̟ογραφή του 2001.  

 

Τα άτοµα ̟ου ερευνήθηκαν κατά την Έρευνα Κάλυψης αντιστοιχήθηκαν µε αυτά 

της Α̟ογραφής για τον εντο̟ισµό των µη α̟ογραφέντων ατόµων, καθώς και των 

ατόµων ̟ου εσφαλµένα καταγράφηκαν κατά την Α̟ογραφή. Συγκεκριµένα, α̟ό τα 

α̟οτελέσµατα της αντιστοίχησης έγιναν εκτιµήσεις ̟ληθυσµού στις ̟εριοχές 

δειγµατοληψίας µε τη χρήση στατιστικών µεθόδων (Dual System Estimation).2 

Κατό̟ιν, εκτιµήθηκε το σφάλµα κάλυψης, το ο̟οίο δείχνει το ̟οσοστό υ̟οεκτίµησης 

ή υ̟ερεκτίµησης του µεγέθους του Μόνιµου Πληθυσµού, καθώς και υ̟οοµάδων 

αυτού.   

 

Τα α̟οτελέσµατα της Έρευνας Κάλυψης δείχνουν µία υ̟οεκτίµηση του µόνιµου 

̟ληθυσµού (σφάλµα κάλυψης) ̟ου ανέρχεται σε ̟οσοστό 2,83% σε σύνολο Χώρας, το 

ο̟οίο είναι συµβατό µε στόχους ̟οιότητας για Α̟ογραφές Πληθυσµού. ∆ηλαδή, για 

κάθε 10.000 άτοµα µόνιµου ̟ληθυσµού α̟ογράφηκαν τα 9.717.   

 
Στη συνέχεια ̟αρατίθενται ̟ίνακες, ό̟ου α̟εικονίζεται το σφάλµα κάλυψης: α) 
κατά Περιφέρεια, β) κατά φύλο και γ) κατά οµάδες ηλικιών, δ) κατά αστικότητα και 
ε) κατά ηµεδα̟ούς και αλλοδα̟ούς, ̟ροκειµένου να  καταγραφεί ο διαφυγών 
̟ληθυσµός σε µεγαλύτερη ανάλυση. 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/code_of_practice_gr.pdf 
2 Post Enumeration Surveys: Operational guidelines, United Nations Secretariat, Statistical Division, 2010  
http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf 
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α) Σφάλµα κάλυψης κατά Περιφέρεια 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Σφάλµα 
κάλυψης 

(%) 

Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 1,18 
Κεντρικής Μακεδονίας  2,25 
∆υτικής Μακεδονίας  1,11 
Η̟είρου  3,19 
Θεσσαλίας  2,06 
Ιονίων Νήσων  1,18 
∆υτικής Ελλάδας  1,43 
Στερεάς Ελλάδας  2,70 
Αττικής  3,94 
Πελο̟οννήσου  2,46 
Βορείου Αιγαίου 2,15 
Νοτίου Αιγαίου  7,90 
Κρήτης 0,85 
Σύνολο Χώρας 2,83 

 
Α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι το υψηλότερο ̟οσοστό σφάλµατος 
κάλυψης ̟αρατηρείται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (7,90%) και το µικρότερο 
στην Περιφέρεια της Κρήτης (0,85%). 
  
β) Σφάλµα κάλυψης κατά φύλο 
 

Φύλο 
Σφάλµα 
κάλυψης 

(%) 

Άνδρες 2,87 
Γυναίκες 2,78 
Σύνολο 2,83 

 
 

Α̟ό τον ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι το σφάλµα κάλυψης των ανδρών (2,87%) είναι 
ελαφρώς µεγαλύτερο α̟ό το αντίστοιχο σφάλµα των γυναικών (2,78%). 
Συγκεκριµένα, για κάθε 10.000 άνδρες του µόνιµου ̟ληθυσµού α̟ογράφηκαν οι 
9.713, ενώ για κάθε 10.000 γυναίκες του µόνιµου ̟ληθυσµού α̟ογράφηκαν οι 9.722.    
 
γ) Σφάλµα κάλυψης κατά ̟ενταετείς οµάδες ηλικιών 
 

Σφάλµα κάλυψης (%) Οµάδες 
ηλικιών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

0-4 3,69 3,84 3,54 
5-9 2,99 2,53 3,50 
10-14 3,54 3,67 3,40 
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15-19 2,50 0,81 4,17 
20-24 1,86 0,89 2,93 
25-29 3,19 4,41 2,03 
30-34 3,27 4,43 2,16 
35-39 3,26 3,43 3,09 
40-44 3,00 3,12 2,87 
45-49 2,67 2,69 2,66 
50-54 2,26 2,11 2,39 
55-59 2,72 2,71 2,74 
60-64 1,91 1,94 1,88 
65-69 3,81 3,96 3,69 
70-74 2,73 3,16 2,35 
75-79 2,03 1,53 2,42 
80-84 2,30 1,59 2,82 
85+ 2,94 4,30 2,08 

Σύνολο 2,83 2,87 2,78 

 
Α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι το µεγαλύτερο σφάλµα κάλυψης 
εµφανίζεται στις ηλικιακές οµάδες 0-4 ετών (3,69%) και 65-69 ετών (3,81%) και το 
µικρότερο στις ηλικιακές οµάδες 20-24 ετών (1,86%) και 60-64 ετών (1,91%).  
 
δ) Σφάλµα κάλυψης κατά αστικότητα  
 

Αστικότητα 
Σφάλµα 
κάλυψης 

(%) 

Αστικές ̟εριοχές  3,10 
Αγροτικές ̟εριοχές 1,90 
Σύνολο Χώρας 2,83 

 

Α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι το ̟οσοστό διαφυγόντων ατόµων των 
αστικών ̟εριοχών (3,10%) είναι αρκετά υψηλότερο του αντίστοιχου ̟οσοστού των 
αγροτικών ̟εριοχών (1,90%).  

ε) Σφάλµα κάλυψης κατά ηµεδα̟ούς και αλλοδα̟ούς 

Αστικότητα Ηµεδα̟οί  Αλλοδα̟οί 

Αστικές ̟εριοχές  2,74 7,56 
Αγροτικές ̟εριοχές 1,85 2,59 
Σύνολο Χώρας 2,54 6,57 

 

Α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα ̟ροκύ̟τει ότι σε κάθε ̟ερί̟τωση το σφάλµα κάλυψης 
στους αλλοδα̟ούς είναι µεγαλύτερο α̟ό το αντίστοιχο σφάλµα στους ηµεδα̟ούς. Σε 
σύνολο Χώρας, για κάθε 10.000 αλλοδα̟ούς του µόνιµου ̟ληθυσµού α̟ογράφηκαν 
οι 9.343, ενώ για κάθε 10.000 ηµεδα̟ούς του µόνιµου ̟ληθυσµού α̟ογράφηκαν οι 
9.746. Ε̟ίσης, ̟αρατηρείται ότι το ̟οσοστό των διαφυγόντων αλλοδα̟ών των 
αστικών ̟εριοχών (7,56%) είναι ̟ολύ υψηλότερο του αντίστοιχου ̟οσοστού των 
αγροτικών ̟εριοχών (2,59%).    



 17

Υ̟ολογίστηκαν και ̟αρουσιάζονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα τα ̟οσοστά συµφωνίας 
των α̟οτελεσµάτων των δύο ερευνών (Α̟ογραφής και Έρευνας Κάλυψης) για τις 
µεταβλητές οικογενειακή κατάσταση και υ̟ηκοότητα. Τα ̟οσοστά συµφωνίας 
δηλώνουν το βαθµό κατά τον ο̟οίο συµ̟ί̟τουν οι ̟ληροφορίες ̟ου συλλέχθηκαν 
α̟ό τα άτοµα ̟ου α̟ογράφηκαν κατά την Α̟ογραφή και ερευνήθηκαν ε̟ίσης κατά 
την Έρευνα Κάλυψης. Τα ̟οσοστά αυτά ̟αρουσιάζονται στον ακόλουθο ̟ίνακα: 

 

Ποσοστό συµφωνίας α̟αντήσεων Α̟ογραφής και Έρευνας Κάλυψης 

Μεταβλητή Ποσοστό 

Οικογενειακή κατάσταση 93,9 % 

Υ̟ηκοότητα (Ηµεδα̟οί/Αλλοδα̟οί) 98,8 % 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες: 
 

∆/νση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας 
Τµήµα Α̟ογραφών και Κατάστασης Πληθυσµού 
Παναγιώτα Ποζιού 
Τηλ.: 213 135 2171, 2911, 2913, 2873 
E-mail: census@statistics.gr 
http//www.statistics.gr 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
1. Νοµικό ̟λαίσιο 
 
Η διενέργεια Γενικών Απογραφών Πληθυσµού-Κατοικιών και Κτιρίων 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 Α̟ογραφές Κτιρίων και Πληθυσµού – Κατοικιών 2011 διενεργήθηκαν 
µε βάση το Προεδρικό ∆ιάταγµα 168 (ΦΕΚ 223Α/2008), τον Κανονισµό (ΕΚ) 
763/2008 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
Α̟ογραφές Πληθυσµού και Στέγασης, την Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση µε αριθ. 
1524/Γ5-473 (ΦΕΚ 425Β/2011) και την τρο̟ο̟οίηση αυτής (ΦΕΚ 783Β/2011), καθώς 
και την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ̟ερί ∆ιενέργειας Α̟ογραφής Πληθυσµού 
– Κατοικιών (ΦΕΚ 106Α/2011), ό̟ως αυτή κυρώθηκε µε το Νόµο 3995/2011 (ΦΕΚ 
166Α/2011). 
   
2.    Σκο̟ός 
 
Σκο̟ός των Γενικών Α̟ογραφών είναι η συγκέντρωση στοιχείων για το Μόνιµο 
Πληθυσµό της Χώρας, τα δηµογραφικά οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
του ̟ληθυσµού, τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά  των 
κατοικιών τους, καθώς και για τον οικοδοµικό ̟λούτο της Χώρας. 
 
3. Χρήσιµες έννοιες-βασικοί ορισµοί 
 
       3.1 Μόνιµος Πληθυσµός:   το σύνολο των ατόµων ̟ου έχουν ζήσει συνεχώς στον 

τό̟ο συνήθους διαµονής τους, για ̟ερίοδο, τουλάχιστον, 12 µηνών ̟ριν την 
ηµεροµηνία αναφοράς της Α̟ογραφής ή έφθασαν στον τό̟ο συνήθους διαµονής 
τους κατά τους τελευταίους 12 µήνες ̟ριν την ηµεροµηνία αναφοράς, µε την 
̟ρόθεση να ̟αραµείνουν εκεί για, τουλάχιστον, 1 χρόνο. 
 
3.2 Νοικοκυριό: είναι το σύνολο των ατόµων ̟ου διαµένουν µόνιµα σε µια 
κατοικία (κανονική ή µη κανονική ) είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι 

 
3.3 Πυρηνική οικογένεια: είναι η ύ̟αρξη δύο ή ̟ερισσοτέρων ατόµων µέσα στο 
νοικοκυριό, τα ο̟οία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως συµβιούντες σύντροφοι ή ως 
γονέας και ̟αιδί. Η ̟υρηνική οικογένεια ̟εριλαµβάνει ένα ζεύγος χωρίς ̟αιδιά 
ή ζεύγος µε ένα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά ή ένα µόνο γονέα µε ένα ή ̟ερισσότερα 
̟αιδιά 

 
3.4 Παιδί: είναι ένα ο̟οιοδή̟οτε άτοµο χωρίς σύντροφο ή ̟αιδί το ο̟οίο έχει τη 
συνήθη κατοικία του στο νοικοκυριό του ενός τουλάχιστον α̟ό τους γονείς    

 
 
4.  ∆ιενέργεια 
 
Η α̟ογραφή του 2011 διέφερε µεθοδολογικά α̟ό τις ̟ροηγούµενες α̟ογραφές ως 
̟ρος τα εξής:  

• Σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, η Α̟ογραφή Πληθυσµού 
2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιµου Πληθυσµού  της Χώρας, σε 
αντίθεση µε τις ̟ροηγούµενες Α̟ογραφές, οι ο̟οίες είχαν σκο̟ό την 
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καταγραφή του de facto Πληθυσµού (δηλαδή των ατόµων ̟ου βρέθηκαν 
̟αρόντα στον τό̟ο Α̟ογραφής). Έτσι, οι κάτοικοι της Χώρας έχουν 
α̟ογραφεί στον τό̟ο της µόνιµης κατοικίας τους. Συµ̟ληρωµατικά, έχουν 
συλλεχθεί στοιχεία για την καταγραφή του Νόµιµου Πληθυσµού (αριθµό 
δηµοτών κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας και ∆ήµου) και του de facto Πληθυσµού. 

• Η Α̟ογραφή 2011 διενεργήθηκε σε διάστηµα δεκα̟έντε ηµερών ( 10-24 
Μαΐου) , ενώ οι ̟ροηγούµενες Α̟ογραφές γίνονταν εντός µίας ηµέρας. Έτσι, 
οι α̟ογραφόµενοι σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας τους κατά την ̟ρώτη ε̟ίσκεψη 
του α̟ογραφέα είχαν τη δυνατότητα  να ε̟ικοινωνήσουν µαζί του και να 
ορίσουν εκ νέου ηµέρα και ώρα συνάντησης.  

• Το ερωτηµατολόγιο της Α̟ογραφής ̟εριελάµβανε, ̟έρα α̟ό τα βασικά 
θέµατα του Ευρω̟αϊκού Κανονισµού 763/2008, και νέα ερωτήµατα 
κοινωνικής και ̟εριβαλλοντικής σηµασίας (̟ρόσβαση στο διαδίκτυο, 
̟οσοστό α̟ορριµµάτων ̟ου ανακυκλώνουν τα νοικοκυριά, ̟ηγές ενέργειας 
κλ̟.). 

• Τα ερωτηµατολόγια ήταν σχεδιασµένα µε τρό̟ο ̟ου να ε̟ιτρέ̟εται η 
ανάγνωσή τους α̟ό σύστηµα ο̟τικής ανάγνωσης χαρακτήρων, ώστε να 
ε̟ιταχυνθεί η ε̟εξεργασία των δεδοµένων και η ̟αραγωγή των τελικών 
στατιστικών α̟οτελεσµάτων. Σε αυτό το τεχνικό ̟λαίσιο γίνεται χρήση 
αυτοµατο̟οιηµένων ελέγχων για την ε̟εξεργασία των στοιχείων, η ο̟οία, 
εκτός της ε̟ιτάχυνσης της ε̟εξεργασίας, εξασφαλίζει την αντικειµενικότητα 
και αµεροληψία των ελέγχων και τη βελτίωση της ̟οιότητας των οριστικών 
α̟οτελεσµάτων της Α̟ογραφής. 

• Η Α̟ογραφή 2011 ήταν η ̟ρώτη ̟ου διενεργήθηκε µε ̟λήρη διασφάλιση των 
όρων ̟ροστασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα. Όλες οι 
µεταβλητές ̟ου συλλέxθηκαν, µέσω των ερωτηµατολογίων της Α̟ογραφής 
2011, ̟εριλαµβάνονταν στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ̟ερί 
∆ιενέργειας Α̟ογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών (ΦΕΚ 106Α/2011), 
λαµβάνοντας υ̟όψη σχετική α̟όφαση της Αρχής Προστασίας Προσω̟ικών 
∆εδοµένων. 

• ∆ιενεργήθηκε έρευνα κάλυψης της α̟ογραφής ̟ροκειµένου να εκτιµηθεί η 
̟ληρότητα και η ̟οιότητα της ̟ληροφορίας ̟ου συλλέχθηκε. Η  Έρευνα 
Κάλυψης διενεργήθηκε λίγο µετά την α̟ογραφή ( Ιούνιος 2011) σε ένα 
µεγάλο και αντι̟ροσω̟ευτικό δείγµα 19.380 κατοίκων σε ολόκληρη τη Χώρα 
έτσι ώστε να µ̟ορεί να αξιολογηθεί η ̟ληρότητα των στοιχείων της 
α̟ογραφής και σε γεωγραφικό/διοικητικό ε̟ί̟εδο χαµηλότερο της χώρας. 
Ερευνήθηκαν συνολικά 28.195 άτοµα. Τα α̟οτελέσµατα της Έρευνας 
Κάλυψης δείχνουν µια υ̟οεκτίµηση του µόνιµου ̟ληθυσµού (σφάλµα 
κάλυψης) ̟ου ανέρχεται σε ̟οσοστό 2.83% σε σύνολο Χώρας το ο̟οίο είναι 
συµβατό µε στόχους ̟οιότητας για Α̟ογραφές Πληθυσµού.   Ε̟ισηµαίνεται 
ότι κατά την ̟ροηγούµενη α̟ογραφή (2001) Έρευνα Κάλυψης δεν είχε 
χρησιµο̟οιηθεί. 

  
Κατό̟ιν αυτών συνάγεται,  ότι τα α̟οτελέσµατα της α̟ογραφής 2011 δεν είναι 
α̟ολύτως συγκρίσιµα µε εκείνα των ̟ροηγούµενων α̟ογραφών. 
 
 
 
 
 
 

 


