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Στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων 

Υλοποίηση 3
ης

 Φάσης Απογραφής 

 Πληθυσμού και Κατοικιών 

«Διον. Μπαλιούκος: «Από την απογραφή πιθανόν ν’  αποτυπωθεί 

ότι το δημογραφικό πρόβλημα, είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει 

στη χώρα μας» 

 

 

 

Μέχρι τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου  θα μπορούν  οι πολίτες, 

που  για οποιονδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν  να 

αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά ή να απογραφούν από τον 

Απογραφέα της περιοχής τους, να προσέρχονται στο Δήμο 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, για την τρίτη και τελευταία φάση 

της συλλογής των δεδομένων της «Απογραφής Πληθυσμού-

Κατοικιών 2021». 

Ο ενδιαφερόμενοι πολίτες συγκεκριμένα μπορούν  να 

προσέρχονται  στο Παλιό Δημαρχείο (Αγίου Γεωργίου 22-

Κρέστενα), κατά τις ώρες 9.00-14.00  και 17.00-19.00 

καθημερινά, όπου θα απογραφούν  από απογραφέα της 

ΕΛΣΤΑΤ, μέσω συμπλήρωσης εντύπου ερωτηματολογίου, 



τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας.  

Στο τέλος της συνέντευξης δίδονται στον ενδιαφερόμενο πολίτη 

και στα μέλη του νοικοκυριού του τα Βεβαιωτικά Απογραφής. 

Μπορεί επίσης να απογραφεί τηλεφωνικά καλώντας στα 

τηλέφωνα της Εποπτείας Ηλείας (2621022687, 2621029687 

και 2621081237) είτε στα τηλέφωνα του Δήμου Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων: 2625023766 και 2625023763. 

Υπογραμμίζεται ότι η πλειονότητα των πολιτών και κατοίκων της 

Χώρας έχουν ήδη απογραφεί επιλέγοντας κατά βάση να 

αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά και ήδη έχει ξεκινήσει η 

διαδικασία ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεχθέντων 

στοιχείων. 

Η συμμετοχή στην Απογραφή είναι υποχρεωτική και τα 

στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, 

χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών 

στατιστικών στοιχείων και δεν διαβιβάζονται ή 

κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Απογραφής δεν συλλέγονται 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Δήλωση Δημάρχου 

Για το θέμα της απογραφής ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων κ. Διον. Μπαλιούκος, προέβη στην εξής δήλωση: 

«Η απογραφή προχωράει και  πολύ σωστά η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή έκρινε ότι μέσα από τα δημαρχεία έπρεπε να 

γίνει μια τελευταία προσπάθεια, η οποία ολοκληρώνεται την 

εβδομάδα που μας έρχεται. Κατά τη διαδικασία της απογραφής  

δεν ζητήθηκε η συνδρομή της  Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα 



πολύς κόσμος να διαμαρτύρεται ότι δεν πέρασαν  οι απογραφείς 

τους οποίους αναζητούσαμε και συχνά  βρίσκαμε ένα εριστικό 

κλίμα. Αυτή τη στιγμή είναι στα δημαρχεία  κλιμάκια και 

προσπαθούμε να διορθώσουμε το όποιο λάθος έχει γίνει. Από την 

απογραφή θα καταγραφεί  η πραγματική εικόνα του πληθυσμού 

και ίσως αποτυπωθεί ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι το 

μεγαλύτερο που υπάρχει στη χώρα μας. Για την περιοχή μας θα 

είναι ευτυχές να είμαστε στα παλιά μας δεδομένα, αλλά είναι 

κάτι που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξέρω. Τα μηνύματα 

πάντως  που έχω από τους προέδρους που ήταν πιο κοντά στους 

απογραφείς, είναι πως είμαστε κάτω από τον προηγούμενο 

πληθυσμό». 

 

Αναλυτικές πληροφορίες:  
https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous  

 

Σχετικό ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό:  

https://www.statistics.gr/el/press-kit_census_2021  

 

ΝΕΟ Βίντεο για την Απογραφή:  

https://www.youtube.com/watch?v=VzbZv2C2-fk  
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