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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή στην 85η ΔΕΘ
2021 – Έτος Απογραφών: Αποκλειστικά αφιερωμένη στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και ΠληθυσμούΚατοικιών 2021 είναι η συμμετοχή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στην 85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
Συγκεκριμένα, στο περίπτερό μας (αριθμός 15) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προηγούμενων
Απογραφών και παράλληλα δίδεται έμφαση στον τρόπο διεξαγωγής της Απογραφής ΠληθυσμούΚατοικιών την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021 με ενδιαφέρουσες γραφιστικές απεικονίσεις και
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.
Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών του 2021 αποτελεί ορόσημο καθώς συμπίπτει με τα 200 χρόνια από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι η πρώτη Απογραφή
πληθυσμού που έγινε στην Ελλάδα, μετά την Επανάσταση, ήταν η Απογραφή του 1828. Με την Απογραφή
αυτή έγινε η εξακρίβωση του πληθυσμού της Χώρας (753.400 κάτοικοι) και ταυτόχρονα η αναδρομική
εκτίμηση για τον πληθυσμό της Χώρας το 1821 (938.765 κάτοικοι). Κατά την πιο πρόσφατη Απογραφή, το
2011, ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας ανερχόταν σε 10.816.286 άτομα.
Η διαδικασία με την οποία θα διενεργηθεί η φετινή Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών είναι η εξής: Ένας
από τους περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσει έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία,
διαμέρισμα ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία.
Έπειτα, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής,
μέσω του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τον προσωπικό κωδικό
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (κωδικός taxis net) ώστε να συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο της Απογραφής για το νοικοκυριό και τα μέλη του. Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο
(π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες), δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα
απογραφούν με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβαινε και στις προηγούμενες
απογραφές, λαμβάνοντας όμως, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η Απογραφή Κτιρίων αποτελεί προπαρασκευαστική εργασία της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και
διενεργείται ήδη την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021. Οι περίπου 12.500 ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ
απογράφουν τα κτίρια της Χώρας συγκεντρώνοντας στοιχεία για τον αριθμό, τη χρήση και τα
χαρακτηριστικά τους (π.χ. περίοδο και υλικά κατασκευής, πρόσβαση ΑΜΕΑ) με επιτόπια επίσκεψη
συνομιλώντας, όπου είναι απαραίτητο, με διαχειριστές, ιδιοκτήτες ή ενοίκους αυτών.
Παράλληλα, οι επισκέπτες του περιπτέρου έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πρόσκληση της
ΕΛΣΤΑΤ (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27 Σεπτεμβρίου 2021) να γίνουν και οι ίδιοι
απογραφείς. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 67 ετών, τα οποία θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι
ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, άνεργοι, φοιτητές κ.ά. Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο
Απογραφέων, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.statistics.gr, ενώ επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η καταβολή
χρηματικού ποσού για την επεξεργασία της αίτησης.
Τέλος, στο περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ θα διανέμεται στο κοινό ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις της. Το υλικό
που
διανέμεται
είναι
επίσης
διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
μας,
στη
διεύθυνση
http://www.statistics.gr/el/elstat-85-tif.
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