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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών
Οι Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών διενεργούνται, από το 1951, 
κάθε δέκα χρόνια και αποτελούν μία από τις πλέον σημαντικές στατιστικές εργασίες της 
Ελλάδας. Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021, η πρώτη ψηφιακή Απογραφή στη 
Χώρα μας, διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) βάσει του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης, τους εφαρμοστικούς αυτού Κανονισμούς (ΕΕ) 
2017/543, (ΕΕ) 2017/881, (ΕΕ) 2017/712, (ΕΕ) 2018/1799, τις Συστάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Απογραφές Πληθυσμού - Κατοικιών 2020 (Recommendations for the 2020 
Censuses of Population and Housing, UNECE) και του Νόμου 4772/2021 (ΦΕΚ 17/ Α΄/ 
5-2-2021). Στον Νόμο περιλαμβάνονται αναλυτικά ο σκοπός, οι μεταβλητές, η μέθοδος 
συλλογής των στοιχείων, οι μεταπογραφικές εργασίες, καθώς και ειδικά άρθρα για τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας των Γενικών Απογραφών.

Οι Απογραφές Πληθυσμού - Κατοικιών διενεργούνται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με κοινά πρότυπα και μεθόδους, όπως ορίζονται στο παραπάνω νομικό 
πλαίσιο ως προς τις μεθόδους διενέργειας, τις ημερομηνίες αναφοράς και διενέργειας, 
τις μεταβλητές, το μορφότυπο των αρχείων και τις ημερομηνίες διαβίβασης των αποτε-
λεσμάτων και των μεταδεδομένων. Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 είχε ως 
ημερομηνία αναφοράς την 22-10-2021, συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο 
οποίος καθορίζει την ημερομηνία αναφοράς εντός του 2021.

2. Σκοπός
Από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών προκύπτουν επικαιροποιημένα στοιχεία που 
αφορούν:
• τον Μόνιμο Πληθυσμό, δηλαδή τους κατοίκους που διαμένουν μόνιμα σε κάθε 
Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή 
οικισμό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής,
• τον Νόμιμο Πληθυσμό, δηλαδή τους δημότες κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, 
βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές 
περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγματος),
• τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), και τα 
στοιχεία αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,
• τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών,
• τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου 
πληθυσμού της Χώρας,
• στοιχεία σχετικά με την εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση.
Στο πλαίσιο του σκοπού των Γενικών Απογραφών 2021 εντάχθηκε και η κατάρτιση Στατι-
στικών Μητρώων Κτιρίων και Πληθυσμού, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό μεθοδολογικό 
πλαίσιο, στο οποίο προβλέπεται η διαβίβαση δημογραφικών στοιχείων απογραφής σε 
ετήσια βάση.

3. Μεθοδολογία
Σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό, οι Γενικές Απογραφές 2021 διενεργήθηκαν με 
την παραδοσιακή μέθοδο, η οποία βασίζεται στην άμεση καταμέτρηση όλων των ατόμων 
και στη συλλογή πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά τους μέσω ερωτηματολόγιου.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας υγείας και των δυσμενών συνθηκών που ανέ-
κυψαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (Covid-19), η ΕΛΣΤΑΤ σχεδίασε 
και πραγματοποίησε την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 με υβριδικό σύστημα, 
που προέβλεπε, σε πρώτη φάση, την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή (με τη βοήθεια του 
απογραφέα) των νοικοκυριών μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. 
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Για όσα νοικοκυριά δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, καθώς και για 
τα άτομα που διαμένουν σε εγκαταστάσεις υποδοχής προσφύγων, γηροκομεία, νοσοκο-
μεία, κατασκηνώσεις κ.λπ., η Απογραφή διενεργήθηκε μέσω προσωπικής ή τηλεφωνικής 
συνέντευξης σε πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Το εμπόδιο της απουσίας (διοικητικού ή στατιστικού) πληθυσμιακού μητρώου 
ξεπεράστηκε με τη βοήθεια των Απογραφέων που διένειμαν μοναδικούς (γεωχωρικά) 
κωδικούς κατοικίας σε κάθε νοικοκυριό της περιοχής ευθύνης τους. 

3.1 Φάσεις συλλογής των στοιχείων των Γενικών Απογραφών 

3.1.1 Προπαρασκευαστική Φάση: Απογραφή Κτιρίων
Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται κάθε 10 χρόνια πριν από την Απογραφή Πληθυσμού - 
Κατοικιών με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των κτιρίων, τη 
χρήση και τα χαρακτηριστικά τους με στόχο την κάλυψη εθνικών απαιτήσεων σε στα-
τιστική πληροφόρηση. Εκτός από τα χαρακτηριστικά των κτιρίων, η Απογραφή Κτιρίων 
2021 επέτρεψε το γεωχωρικό εντοπισμό των κτιρίων με τον εντοπισμό των συντεταγμέ-
νων των κτιρίων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και την κατάρτιση καταλόγων κτιρίων και 
εντοπισμό των κατοικιών (κατοικούμενων και μη) για κάθε Απογραφικό Τομέα. Με βάση 
τους καταλόγους αυτούς στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Απογραφή Πληθυσμού.

Η Απογραφή Κτιρίων πραγματοποιήθηκε από τους Τομεάρχες της Απογραφής με τη 
χρήση tablet. Τα δεδομένα κάθε κτιρίου καταχωρίστηκαν μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, σε μια βάση δεδομένων cloud. Οι τομεάρχες επισκέφθηκαν 
επιτόπου κάθε οικοδομικό τετράγωνο αρμοδιότητας τους με το κατάλληλο χαρτογρα-
φικό υλικό, το οποίο τους παρασχέθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ και κατέγραψαν τα κτίρια που 
περικλείονται σε αυτό. 

3.1.2 Α΄ Φάση: Ηλεκτρονική αυτοαπογραφή 
Τον Νοέμβριο 2021, οι Απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ διένειμαν έναν σφραγισμένο φάκελο σε 
κάθε κατοικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα με τον μοναδικό (γεωχωρικά) κωδικό κατοικίας 
που αντιστοιχούσε στη συγκεκριμένη κατοικία. 

Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος κάθε νοικοκυριού μπορούσε, μέσω της ψηφιακής 
πύλης του δημόσιου τομέα (www.gov.gr) και τη χρήση του μοναδικού κωδικού κατοικίας 
και του κωδικού του στο «taxisnet» (μέθοδος αναγνώρισης), να συνδεθεί στην ηλεκτρο-
νική εφαρμογή της Απογραφής για την αυτοαπογραφή του νοικοκυριού του και των 
μελών που διαμένουν σε αυτό, προκειμένου να συμπληρώσει και να υποβάλει το ερωτη-
ματολόγιο για την κατοικία και τα μέλη του νοικοκυριού. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της φάσης 
αυτής οι Απογραφείς μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ήταν σε 
θέση να παρακολουθούν τα νοικοκυριά που ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του τμήματος 
που τους είχε ανατεθεί, τα οποία αυτοαπογράφηκαν καθώς και εκείνα τα οποία δεν 
είχαν αυτοαπογραφεί. 

Η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης ήταν η 26η Νοεμβρίου 2021, η 
οποία όμως παρατάθηκε μέχρι και τη 13η Δεκεμβρίου 2021 λόγω της μεγάλης ανταπό-
κρισης των απογραφομένων. 

3.1.3 Β΄ Φάση: Συλλογή στοιχείων μέσω προσωπικής συνέντευξης 
Η Β΄ Φάση της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών αφορούσε στη συλλογή των στοιχεί-
ων μέσω προσωπικής συνέντευξης, τηλεφωνικά είτε δια ζώσης, δεδομένου ότι οι Απο-
γραφείς ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν τους κατοίκους της Χώρας 
που δεν αυτοαπογράφηκαν κατά την Α΄ Φάση. 
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Κατά τη διάρκεια αυτής της Β΄ Φάσης, η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αυτοαπογραφή 
παρέμεινε ανοιχτή και διαθέσιμη για τα νοικοκυριά εκείνα που ήθελαν να αυτοπογρα-
φούν ηλεκτρονικά και δεν το είχαν κάνει.

Η Β΄ Φάση διεξήχθη από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022 για να 
βοηθήσει τους Απογραφείς, ειδικά εκτός μεγάλων πόλεων ή στα νησιά, να προσεγγί-
σουν το σύνολο του πληθυσμού.

3.1.4 Γ΄ Φάση: Ηλεκτρονική αυτοαπογραφή για όσους πολίτες δεν κατάφεραν να 

επικοινωνήσουν με τον Απογραφέα τους
Η Γ΄ Φάση της Απογραφής οργανώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για να καλύψει εκείνες τις 
λίγες περιπτώσεις των νοικοκυριών που δεν είχαν ανταποκριθεί στην αυτοαπογραφή ή 
δεν μπόρεσαν να προσεγγιστούν από τα όργανά της (Επόπτες, Βοηθούς Επόπτες, Το-
μεάρχες, Απογραφείς). Κατά την περίοδο από 15 έως 21 Φεβρουαρίου 2022, οι ίδιοι οι 
απογραφόμενοι μπορούσαν επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.
gr) και συμπληρώνοντας τη διεύθυνση κατοικίας τους είτε να δημιουργήσουν και να 
παραλάβουν ηλεκτρονικά νέο «μοναδικό κωδικό κατοικίας» που αντιστοιχούσε στην 
κατοικία τους για να αυτοαπογραφούν με τη διαδικασία της Α΄ Φάσης είτε να έρθουν σε 
επικοινωνία με την Εποπτεία της περιοχής που κατοικούσαν και να ορίσουν ημερομηνία 
για την απογραφή τους μέσω συνέντευξης τηλεφωνικά ή διά ζώσης.

3.2 Ερωτηματολόγιο Απογραφής 
Τα ερωτηματολόγια των Γενικών Απογραφών σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο για τις Απογραφές Πληθυσμού και Κατοικιών και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες και μεθοδολογικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, λαμβά-
νοντας, επίσης, υπόψη την πολυετή εμπειρία σε θέματα Απογραφών των στελεχών της 
ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τις υποδείξεις και προτάσεις φορέων που συμμετείχαν στη σχετική 
διαβούλευση.

Το ερωτηματολόγιο της Απογραφής περιλάμβανε όλες τις υποχρεωτικές μεταβλητές 
οι οποίες προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 763/2008 για τις Απογραφές 
Πληθυσμού και Κατοικιών, καθώς και μεταβλητές που πληρούν εθνικές απαιτήσεις σε 
στατιστική πληροφόρηση. Ωστόσο, επελέγη να μην περιληφθούν ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα (π.χ. δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τη θρησκεία, τον σεξου-
αλικό προσανατολισμό κ.λπ.).

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της Απογραφής Πληθυσμού, συλλέχθηκε ο Αριθμός Φορο-
λογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε 
ατόμου που απογράφηκε. Στόχος είναι η ύπαρξη ενός μοναδικού αριθμού αναγνώρισης 
για κάθε άτομο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως «κλειδί» για τη σύνδεση των στατιστι-
κών στοιχείων από την Απογραφή Πληθυσμού με δεδομένα διοικητικών μητρώων, σύμ-
φωνα με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα (Ν. 4727/2020) σχετικά με 
τη διαλειτουργικότητα των διοικητικών μητρώων.
Ο σκοπός είναι διττός. Πρώτον, η σύνδεση των μεταβλητών της Απογραφής με δεδο-
μένα από διοικητικά μητρώα, με στόχο τον έλεγχο της ποιότητάς τους αναφορικά με 
τον εντοπισμό διπλοεγγραφών και τυχόν σφαλμάτων, τον έλεγχο πλήρους κάλυψης του 
πληθυσμού και δεύτερον, τη δημιουργία του πρώτου Στατιστικού Μητρώου Πληθυσμού 
από τα αποτελέσματα της Απογραφής 2021 και την τακτική ενημέρωση του από στοιχεία 
διοικητικών πηγών.
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3.3 Επεξεργασία των στοιχείων Απογραφής
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 στις αρμοδιό-
τητες των Απογραφέων ήταν η καταχώριση στην ασφαλή βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ 
των στοιχείων των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, μέσω συνέντευξης, κατά τη 
Β΄ Φάση. Με τον τρόπο αυτό και την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, όλα τα στοιχεία της 
Απογραφής είχαν ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ σε σύντομο χρονικό 
διάστημα (λίγες ημέρες) μετά το πέρας της συλλογής των στοιχείων και ήταν έτοιμα 
προς επεξεργασία. 

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της Απογραφής είχε ενσωματωμένους αυτόματους 
ελέγχους στοχεύοντας στη διασφάλιση της συλλογής πληρέστερων και ορθότερων 
στοιχείων. Μία σημαντική καινοτομία της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 ήταν 
η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και παρακολού-
θησης των εργασιών. Η διαχείριση όλων των εργασιών έγινε ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, 
για πρώτη φορά ήταν δυνατόν σε πραγματικό χρόνο (real-time) κατά τη φάση συλλογής 
των στοιχείων, η παρακολούθηση της πορείας συλλογής τους, καθώς και ο έλεγχος της 
πληρότητας και ορθότητας των συλλεγόμενων στοιχείων, κατά επίπεδο αρμοδιότητας, 
με στόχο την αντιμετώπιση της μη απόκρισης, ή λανθασμένων απαντήσεων κ.λπ. Το γε-
γονός αυτό επέτρεψε τη λήψη άμεσων μέτρων για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος 
ανέκυπτε. Μετά το πέρας της Απογραφής και προκειμένου να εξαχθούν τα προσωρινά 
αποτελέσματα στα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Απογραφής διενεργήθηκαν έλεγ-
χοι ποιότητας και πληρότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία «καθαρισμού 
δεδομένων» έλεγχος για περιπτώσεις διπλοεγγραφών, εγγραφών ή μεταβλητών που 
λείπουν, όπως για παράδειγμα το φύλο, έλεγχος εντοπισμού των απογραφέντων ως 
προσωρινά φιλοξενούμενων ατόμων, κωδικογράφηση του γεωγραφικού κωδικού του 
τόπου μόνιμης διαμονής τους και μεταφορά τους στη μόνιμη κατοικία τους.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν ποιοτικοί έλεγχοι όσον αφορά στην πλήρη κάλυψη του συνο-
λικού πληθυσμού, με τη χρήση στοιχείων από διοικητικές πηγές. Τα δεδομένα από τις 
διοικητικές πηγές χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο ποιοτικού ελέγχου ή/και συμπλήρωσης 
των ελλειπουσών τιμών των κύριων δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, 
όπως τόπος μόνιμης κατοικίας, φύλο, ηλικία, εγγραφές που έλειπαν κ.λπ. Η συλλογή 
μέσω της Απογραφής του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ των απογραφομένων χρησίμευσε ως 
«κλειδί» για τη διασύνδεση των στοιχείων της Απογραφής με τα στοιχεία διοικητικών 
μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν σε πρώτο στάδιο διοικητικά στοιχεία από 
τη φορολογική αρχή της Χώρας (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ) και την 
Κοινωνική Ασφάλιση. 

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των προσωρινών δεδομένων ελήφθησαν υπόψη και στοιχεία 
της Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ), διοικητικά στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού, 
καθώς και της έρευνας εργατικού δυναμικού όσον αφορά μόνο στο σκέλος της μεταβο-
λής της απασχόλησης των αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την εξαγωγή των οριστικών αποτελεσμάτων είναι σε 
εξέλιξη περαιτέρω έλεγχοι (λογικοί και πληρότητας), καθώς και ποιοτικοί με τη χρησι-
μοποίηση στοιχείων πρόσθετων διοικητικών πηγών, όπως του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων για ειδικές ομάδες πληθυσμού, του Διαχειριστή Δικτύου Διανο-
μής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και του υπό δημιουργία Μητρώου Πολιτών. 








