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Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο:  
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 
                                       Αχαρνές:31/08/2021 

                                    Αριθ. Πρωτ. 33681 
/ποδέκτες προς Ενέργεια:     
-      1)  Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & 
            Πληροφορικής 
            Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής &   
            Επικοινωνιών ( ΤΠΕ )  

   
Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 

1) κ. Δήμαρχο Αχαρνών 
2) κ. Κωφό Δημήτριο 
       Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο 

απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο 
πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών 

έτους 2021» 

   Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας 
ενημερώνει ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ) ανακοινώνει την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, 
τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών 
Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021. 

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη 
γέννησης από 1954-2003).  

   Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης. 
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.  

   Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ευχέρεια στη 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
(σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ιδιωτικής χρήσεως) για την καταχώριση των 
στοιχείων που θα συλλέξουν με έντυπα ερωτηματολόγια και για την παρακολούθηση της 
πορείας της αυτοαπογραφής.  

Οι απογραφείς που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα 
Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.  
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 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 27/08/2021 έως και τη Δευτέρα 
27/09/2021. 

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ 
(www.statistics.gr). 
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