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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021 
 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η Απογραφή Κτιρίων 
2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους 
τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, συνεπώς και στο Δήμο Σπάτων – 
Αρτέμιδος. Η Απογραφή Κτιρίων πραγματοποιείται λίγο καιρό πριν τη διεξαγωγή 
της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021), με σκοπό 
την καταγραφή του συνόλου των κτιρίων της Ελλάδας και τη συλλογή στοιχείων για 
τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ο αριθμός των ορόφων, τα υλικά 
κατασκευής, η χρήση ή ο προορισμός χρήσης τους, η περίοδος κατασκευής, η 
προσβασιμότητα σε αυτά Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ο αριθμός ανελκυστήρων 
κ.ά.  Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. 
Το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών 2021 είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 
17/Α ́/05-02-2021).  
 
Κατά τη διάρκεια της Απογραφής Κτιρίων, οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται 
όλα τα κτίρια κάθε οικισμού και καταγράφουν, για κάθε ένα ξεχωριστά, τα 
χαρακτηριστικά του συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με 
τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet). Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ 
(Τομεάρχες) επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη ή ένοικο της κατοικίας ή του κτιρίου, ή  
τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου. Οι ερευνητές (Τομεάρχες) φέρουν ειδική κονκάρδα με 
το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο 
ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ, και τηρούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Παρακαλούμε για την κατανόηση και την συνεργασία των πολιτών του Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος προκειμένου να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι εργασίες της 
Απογραφής Κτιρίων και στη συνέχεια οι εργασίες της Απογραφής Πληθυσμού - 
Κατοικιών. Στον Δήμο στην 5η στάση της Λεωφόρου Βραυρώνος, στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, λειτουργεί γραφείο της αρμόδιας 
Εποπτείας Απογραφής ΚΠΚ 2021 και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2294 
047216.  
 
 
 


