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1. Ερευνώµενος πληθυσµός (πληθυσµός
στόχος)

Ενήλικα άτοµα, ηλικίας 16 µε 65 ετών,
τα οποία διαµένουν σε ιδιωτικά
νοικοκυριά («νοικοκυριά στόχος»)

2. Σχεδιασµός της κύριας έρευνας
(MS)
2.1. Μέθοδος δειγµατοληψίας
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και εφαρµόζεται η πολυσταδιακή
στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία
Μονάδες έρευνας
Πρωτογενής µονάδα έρευνας είναι η επιφάνεια (ένα ή περισσότερα
οικοδοµικά τετράγωνα ή ένας µικρός οικισµός)
∆ευτερογενής µονάδα έρευνας είναι το νοικοκυριό (µε τουλάχιστον
ένα άτοµο ηλικίας 16-65 ετών: νοικοκυριό στόχος)
Τελική µονάδα έρευνας είναι το άτοµο ηλικίας 16 µε 65 ετών

2.2. Στρωµατοποίηση του πληθυσµού
Για την αντιπροσωπευτική επιλογή των
µονάδων της έρευνας, ο πληθυσµός κατανέµεται
σε οµοιογενείς υπο-πληθυσµούς (στρώµατα), µε
τη χρήση των παρακάτω µεταβλητών
στρωµάτωσης

Μεταβλητές στρωµάτωσης:
α) Γεωγραφικές περιφέρειες (NUTS 2)
Χρησιµοποιούνται 15 γεωγραφικές Περιφέρειες, σύµφωνα µε
τον ακόλουθο πίνακα
Πίνακας 1.α : Γεωγραφικές Περιφέρειες

Περιφέρειες
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Κεντρική Μακεδονία (εκτός του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης)
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική (εκτός της Περιφέρειας Πρωτευούσης)
Πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης
Πρώην Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης

Μεταβλητές στρωµάτωσης:
α) Γεωγραφικές περιφέρειες (NUTS 2)
Χρησιµοποιούνται 15 γεωγραφικές Περιφέρειες, σύµφωνα µε
τον ακόλουθο πίνακα
Πίνακας 1.β : Γεωγραφικές Περιφέρειες

Περιφέρειες
Νησιά Βορείου Αιγαίου
Νησιά Νοτίου Αιγαίου
Κρήτη

Μεταβλητές στρωµάτωσης:
β) Βαθµοί Αστικότητας
Σε κάθε Περιφέρεια οι µονάδες της έρευνας κατανέµονται σε 3
στρώµατα µε βάση την αστικότητα των ∆ηµοτικών / Τοπικών
Κοινοτήτων, όπου αυτές ανήκουν.
Πίνακας 2 : Βαθµοί Αστικότητας
Αστικότητα
Αστικές

Κωδικός

Περιγραφή

1

∆ηµοτικές Κοινότητες (∆Κ) µε πληθυσµό µεγαλύτερο ή ίσο
των 50.000 κατοίκων*
∆Κ µε πληθυσµό 30.000-49.999 κατοίκων*
∆Κ µε πληθυσµό 10.000-29.999 κατοίκων*

2
3
Ηµιαστικές

Αγροτικές

5

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσµό 5.0009.999 κατοίκους*
∆ηµ. /Τοπ. Κοιν. µε πληθυσµό 2.000-4.999 κατοίκους*

6
7
8

Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσµό 1000-1999 κατοίκους*
Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσµό 500-999 κατοίκους*
Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 499 κατοίκους*

4

*∆ιευκρίνιση: ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες των οποίων ο πολυπληθέστερος
οικισµός αποτελείται από τον αναγραφόµενο πληθυσµό, στους
παραπάνω βαθµούς Αστικότητας

Μεταβλητές στρωµάτωσης:
γ) Αστικές Περιοχές Αθήνας & Θεσσαλονίκης
Η Πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης χωρίστηκε σε 48
στρώµατα ίσου περίπου µεγέθους (ίσος αριθµός
νοικοκυριών) µε τα οικοδοµικά τετράγωνα των ∆ήµων ή
∆ηµοτικών Κοινοτήτων και λαµβάνοντας υπόψη
κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια
Το Πρώην Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης
χωρίστηκε σε 11 ίσου µεγέθους στρώµατα
Το πλήθος των τελικών στρωµάτων, τα οποία προέκυψαν
από την εφαρµογή όλων των παραπάνω µεταβλητών
στρωµατοποίησης του πληθυσµού, ανέρχεται στα 151

2.3.1 Κλάσµα δειγµατοληψίας Κύριας
Έρευνας (MS)
Η έρευνα θα διενεργηθεί σε δείγµα 10.364
«νοικοκυριών στόχων» (κλάσµα δειγµατοληψίας
1/λ = 3,09 ‰) προκειµένου να εξασφαλίσουµε
5.000 συνεντεύξεις που είναι ο στόχος της
έρευνας
Ακολουθεί πίνακας µε την κατανοµή του δείγµατος
ανά Περιφέρεια και βαθµό αστικότητας.

2.3.1 Κατανοµή θεωρητικού δείγµατος νοικοκυριών
(eligible & µη-eligible) ανά Περιφέρεια
Region
Code

Region Description

Theoretic
al Sample
of Eligible
HHs

Percentage
of Theor.
Sample Elig.
HHs (%)

Theoretical
Sample of All
HHs
(eligible+non
eligible)

3283

31.67

3955

30.90

Percentage of
Theor. Sample
of all HHs (%)

5

Greater Athens Area (Urban region)

6

Greater Thessaloniki Area (Urban
region)

844

8.14

1013

7.91

11

Eastern Macedonia & Thrace

550

5.31

708

5.53

12

Central Macedonia

936

9.03

1201

9.38

13

Western Macedonia

251

2.42

322

2.52

14

Thessaly

636

6.14

802

6.27

21

Epirus

308

2.97

397

3.11

22

Ionian Islands

199

1.92

250

1.95

23

Western Greece

608

5.86

750

5.86

24

Central Greece

480

4.63

618

4.83

25

Peloponnesus

514

4.96

660

5.15

32

Attica

622

6.00

725

5.67

41

Islands of Northern Aegean

221

2.13

288

2.25

42

Islands of Southern Aegean

303

2.92

361

2.82

43

Crete

611

5.89

748

5.84

10364

100.00

12799

100.00

TOTAL

2.3.1 Κατανοµή θεωρητικού δείγµατος νοικοκυριών
(eligible & µη-eligible) ανά Αστικότητα

Region
Code

URBANISATION

Theoretical
Sample of
Eligible HHs

Th.
Sample
Eligible
HHs %

Th.

Theoretica Sample
l Sample
of all
of All HHs HHs %

1

Urban Regions

6892

66.5

8224

64.3

2

Semi-Urban
Regions

1375

13.3

1674

13.1

3

Rural Regions

2097

20.2

2902

22.7

10364

100.0

12800

100.0

TOTAL

2.4. Ακρίβεια αποτελεσµάτων (MS)

Σε σύνολο Χώρας και χωριστά για κάθε φύλο
και οµάδες ηλικιών, για τα χαρακτηριστικά µε
συχνότητα εµφάνισης ≥ 8% (p ≥ 8%), το
σχετικό σφάλµα δειγµατοληψίας είναι ≤ 10%
(CV ≤ 10%)

3. ∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος
1ο στάδιο δειγµατοληψίας (επιλογή µονάδων επιφάνειας)
Έστω ότι συµβολίζουµε µε h το στρώµα h =1, …, 151. Από κάθε
στρώµα επιλέγονται nh πρωτογενείς µονάδες (επιφάνειες)
Ο αριθµός των πρωτογενών µονάδων σε κάθε στρώµα είναι
τέτοιος, ώστε σε κάθε επιφάνεια να ερευνώνται 13-20 νοικοκυριά
Σε κάθε στρώµα, η πρωτογενής µονάδα του δείγµατος επιλέγεται
µε πιθανότητα ανάλογη του µεγέθους της (αριθµός νοικοκυριών
«στόχος», σύµφωνα µε την Απογραφή Πληθυσµού 2011)
Ο συνολικός αριθµός των πρωτογενών µονάδων του δείγµατος
ανέρχεται σε 775 επιφάνειες, για το MS.

3. ∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος
1ο στάδιο δειγµατοληψίας (συνέχεια)
Εάν Xhi είναι ο αριθµός των νοικοκυριών «στόχος» της
µονάδας του δείγµατος τάξης i (i=1, 2,…nh) και Xh ο
αριθµός των νοικοκυριών του στρώµατος h, σύµφωνα
µε την Απογραφή Πληθυσµού έτους 2011, τότε η
πιθανότητα επιλογής της µονάδας επιφάνειας είναι :

Phi =

X
X

hi
h

(1)

3. ∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος
2ο στάδιο δειγµατοληψίας (επιλογή νοικοκυριών)

Σε κάθε επιλεγείσα πρωτογενή δειγµατοληπτική µονάδα
(µονάδα επιφάνειας) επιλέγεται δείγµα νοικοκυριών, από
ενηµερωµένο κατάλογο νοικοκυριών (πλαίσιο
δειγµατοληψίας). Στην πραγµατικότητα, στο δεύτερο στάδιο
επιλέγεται δείγµα κατοικιών. Εντούτοις, στις περισσότερες
περιπτώσεις, υπάρχει µία προς µία αντιστοίχιση µεταξύ
νοικοκυριού και κατοικίας. Εάν η επιλεγείσα κατοικία
αποτελείται από περισσότερα του ενός νοικοκυριά, τότε
ερευνώνται όλα τα νοικοκυριά.

3. ∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος:
Υπολογισµός νοικοκυριών δείγµατος
Έστω Mhi ο αριθµός των κατοικιών του ενηµερωµένου
καταλόγου-πλαισίου της έρευνας στην i επιλεγείσα µονάδα
επιφανείας στο στρώµα h . Από αυτά, ένα συστηµατικό δείγµα mhi
κατοικιών επιλέγεται µε ίσες πιθανότητες. Για τον καθορισµό του
µεγέθους του δείγµατος νοικοκυριών-κατοικιών mhi ακολουθούµε τα εξής
βήµατα:

δ
Αρχικά υπολογίζεται το διάστηµα δειγµατοληψίας

mhi =

hi

=

M
m

hi
hi

M hi

δ hi
Κατόπιν:
Από το δείγµα των mhi νοικοκυριών, µόνο σε όσα περιλαµβάνουν
τουλάχιστον ένα άτοµο ηλικία 16-65 ετών, θα πραγµατοποιηθεί η
έρευνα.

3. ∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος: Υπολογισµός
νοικοκυριών δείγµατος (διάστηµα δειγµατοληψίας)

Το διάστηµα δειγµατοληψίας υπολογίζεται ως εξής

δ

hi

=

M
m

hi

= λ ⋅ nh ⋅ P hi

(2)

hi

Το λ είναι ο αντίστροφος αριθµός του κλάσµατος δειγµατοληψίας των
νοικοκυριών, όπου είναι σταθερός και ίσος µε 322.99 και nh είναι ο
αριθµός των µονάδων επιφανείας του στρώµατος h.
Αυτό σηµαίνει αυτοσταθµιζόµενο δείγµα νοικοκυριών, δηλαδή στα
νοικοκυριά του δείγµατος δίνεται ίση πιθανότητα επιλογής (ίση
ευκαιρία να επιλεγούν).

3. ∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος
3ο στάδιο δειγµατοληψίας (επιλογή ατόµων)
Σε κάθε νοικοκυριό «στόχος» του δείγµατος
επιλέγεται ένα άτοµο, µε ίσες πιθανότητες, από
κατάλογο µελών του νοικοκυριού µε ηλικίες 16-65
ετών. Η πιθανότητα επιλογής δίνεται από:

Phijk =

1

M

hij

Όπου Μhij είναι το πλήθος των «eligible» ατόµων στο j
νοικοκυριό, στρώµατος h, µονάδας επιφανείας i

4. Στάθµιση των ατόµων και νοικοκυριών
του δείγµατος

Για την εκτίµηση των χαρακτηριστικών της έρευνας, τα
στοιχεία κάθε ατόµου σταθµίζονται µε κατάλληλο
συντελεστή (αναγωγικό συντελεστή), που προκύπτει ως
το γινόµενο των ακόλουθων τριών παραγόντων (α, β, γ):

4. Στάθµιση των ατόµων και νοικοκυριών
του δείγµατος: Παράγοντας α.
α. Αντίστροφη πιθανότητα επιλογής του ατόµου (hijk)

DW hijk =

1
M hij
⋅ M hi ⋅
nh . Phi mhi mhij

(3)

όπου
nh : το µέγεθος του δείγµατος των πρωτογενών µονάδων στο στρώµα h
Phi : η πιθανότητα επιλογής της πρωτογενούς µονάδας επιφάνειας hi
Mhi : ο αριθµός των νοικοκυριών στον ενηµερωµένο κατάλογο-πλαίσιο της πρωτογενούς µονάδας
επιφάνειας hi
mhi: ο αριθµός των επιλεγµένων νοικοκυριών στην πρωτογενή µονάδα επιφάνειας hi
Mhij : ο αριθµός των µελών ηλικίας άνω των 6 µηνών του επιλεγµένου νοικοκυριού hij.
mhij : ο αριθµός των επιλεγµένων ατόµων στο νοικοκυριό hij (mhij=1)

Κάθε παράγοντας του ανωτέρω γινοµένου αντιστοιχεί στις αντίστροφες πιθανότητες
επιλογής κάθε µονάδας δειγµατοληψίας (επιφάνεια, νοικοκυριό, άτοµο). Το
γινόµενο των δύο πρώτων παραγόντων είναι το αντίστροφο της δεσµευµένης
πιθανότητας επιλογής του νοικοκυριού που είναι σταθερό και ίσο µε 322,99 επειδή
το δείγµα είναι αυτοσταθµιζόµενο.

4. Στάθµιση των ατόµων και νοικοκυριών
του δείγµατος: Παράγοντας β.
β. Αντίστροφος του ποσοστού απόκρισης των νοικοκυριών του
στρώµατος h
Το ποσοστό απόκρισης των νοικοκυριών του δείγµατος στο στρώµα h :

rh =

m′
m

h

h

Όπου:
mh: αριθµός νοικοκυριών αρχικού δείγµατος
m’h : αριθµός νοικοκυριών που αποκρίθηκαν στην έρευνα

4. Στάθµιση των ατόµων και νοικοκυριών
του δείγµατος: Παράγοντας γ.
γ. ∆ιορθωτικός συντελεστής

t

hijk

∆ιορθωτικός συντελεστής, που προσαρµόζει τις σταθµίσεις του δείγµατος
των ατόµων κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης, έτσι ώστε
η εκτίµηση της κατανοµής των ατόµων να συµφωνεί µε την αντίστοιχη
κατανοµή του πληθυσµού στο σύνολο Χώρας.
Οι κατανοµές είναι 10 και ορίζονται από το φύλο και την ηλικιακή οµάδα (2
φύλα x 8 ηλικιακές οµάδες). Οι ηλικιακές οµάδες ορίζονται από τα χρονικά
διαστήµατα των ετών: 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-65.
Η κατανοµή του πληθυσµού των ατόµων κατά φύλο και ηλικιακή οµάδα
υπολογίζεται µε προβολή για την περίοδο αναφοράς της έρευνας, µε βάση τα
στοιχεία της φυσικής κίνησης πληθυσµού (Απογραφή Πληθυσµού 2011,
Γεννήσεις, Θάνατοι, Μετανάστευση)
Επίπεδο Εκπαίδευσης (6 κατηγορίες).

4. Στάθµιση των ατόµων του δείγµατος:
Υπολογισµός Αναγωγικού Συντελεστή
Κατόπιν των ανωτέρω, ο αναγωγικός συντελεστής κάθε
ατόµου του δείγµατος υπολογίζεται από τη σχέση:

whijk = DW hijk ⋅

1

r

h

⋅ t hijk

(4)

4.1 Αναµενόµενα προβλήµατα &
Αντιµετωπίσεις
A.
B.

C.

Η µη απόκριση θα αντιµετωπιστεί µε την
επιλογή µεγαλύτερου δείγµατος
Η µη απόκριση επιδρά στην ακρίβεια των
αποτελεσµάτων (δηµιουργία µεροληψίας,
αύξηση σφάλµατος δειγµατοληψίας)
Μελέτη χρειάζεται για την επίδραση της
µη απόκρισης επί της ακρίβειας των
αποτελεσµάτων.

4.1 Προβλήµατα & Αντιµετωπίσεις
(συνέχεια)
Συγκεκριµένα, η µη απόκριση επιδρά στην ακρίβεια των
αποτελεσµάτων ως εξής:
∆ηµιουργία µεροληψίας: το αρχικό επιλεγµένο νοικοκυριό
ενδεχοµένως να µην έχει τα ίδια χαρακτηριστικά (µέγεθος
νοικοκυριού, σύνθεση µελών νοικοκυριού κ.ά.) µε το νέο νοικοκυριό
(από αντικατάσταση)
Αύξηση σφάλµατος δειγµατοληψίας: λόγω επιπλέον σταθµίσεων
στα άτοµα του δείγµατος, οι οποίες επιβάλλονται από την ανάγκη
για µείωση της µεροληψίας.
Οι επιπλέον αυτές σταθµίσεις έχουν τυχαίο χαρακτήρα και ως εκ
τούτου αυξάνουν τη διακύµανση των αποτελεσµάτων και συνεπώς
το σφάλµα δειγµατοληψίας.

4.1 Προβλήµατα & Αντιµετωπίσεις
(συνέχεια)
Η µελέτη για την επίδραση της µη απόκρισης στην
ακρίβεια των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τα εξής:
Εκτίµηση της µεροληψίας (έλεγχος της διαφοράς µεταξύ
αποκρινόµενων και µη αποκρινόµενων νοικοκυριών π.χ. µε
βάση τη διαθέσιµη µεταβλητή «µέγεθος νοικοκυριού»)
Υπολογισµός του ποσοστού αύξησης του σφάλµατος
δειγµατοληψίας λόγω των επιπρόσθετων σταθµίσεων που
εφαρµόστηκαν για τη µείωση της µεροληψίας
Υπολογισµός του intra-cluster correlation των βασικών
χαρακτηριστικών των ατόµων του δείγµατος, που δηλώνει το
βαθµό οµοιογένειας των ατόµων ως προς το συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό εντός των µονάδων επιφανείας. Στόχος είναι το
intra-cluster correlation να είναι ≤ 5%, προκειµένου να
εµφανίζεται καλή διασπορά του δείγµατος.

Ευχαριστούµε πολύ
για την παρακολούθηση!

