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Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται 
οργανωμένα στον δικτυακό τόπο   e‐demography  (http://www.e‐demography.gr ) 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) 
 

Ελληνική και 
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) 

Αγγλική Γαλλική
×   Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα 

-    Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα     

Πληθυσμός 1879: Στατιστική της Ελλάδος  - - 

Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφή του 1881 - - 

Πληθυσμός απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889: Στατιστική της Ελλάδος  - x 
Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού κατά την 5-6 Οκτωβρίου 1896, τ. Α: 
Πληθυσμός 

- x 

Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 
1907,τ. 1 

- - 

Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 
1907,τ. 2 

- x 

Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913  - x 

Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, τ. Ι: Στατιστικά 
αποτελέσματα δια την Στερεάν Ελλάδα και Εύβοια 

- x 

Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920,Τ. ΙΙ: Στατιστικά 
αποτελέσματα δια την Θεσσαλίαν και Άρταν: Α' Πληθυσμός - Β' Οικογένειαι 

- x 

Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, Τ. ΙII: Στατιστικά 
αποτελέσματα δια τας Ιόνιους νήσους 

- x 

Απογραφή του πληθυσμού του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, τ. ΙV: 
Στατιστικά αποτελέσματα δια τας Κυκλάδας Νήσους 

- x 

Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, τ. V: Στατιστικά 
αποτελέσματα δια την Πελοπόννησον 

- x 

Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920 ,Γενικά στατιστικά 
αποτελέσματα 

- x 

Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφή της 19 Δεκεμβρίου 1920, 
Πραγματικός πληθυσμός κυρωθείς δια του από 31 Αυγούστου 1920  

- x 

Απογραφή προσφύγων ενεργηθείσα κατ΄Απρίλιον 1923, Αριθμός προσφύγων κυρωθείς δια 
του από 18 Οκτωβρίου 1923 Β. διατάγματος  

- - 

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαϊου 1928, Πραγματικός 
πληθυσμός κυρωθείς δια του από 23 Νοεμβρίου 1928 διατάγματος 

- x 

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαϊου 1928,Νόμιμος πληθυσμός, 
κυρωθείς δια του από 10 Δεκεμβρίου 1928 διατάγματος  

- x 

Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 
1928  

- x 

Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 
1928, τ. ΙΙ: Ηλικία - Οικογενειακή κατάστασις - Παίδευσις 

- x 

Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 
1928, 
τ. III: Επαγγέλματα, τευχ. Πρώτο 

- x 

Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 
1928, τ. ΙV: Τόπος γεννήσεως - Θρησκεία και γλώσσα - Υπηκοότητα 

- x 

Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 
1928, τ. III: Επαγγέλματα, τευχ. Δεύτερο 

- x 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
http://www.e-demography.gr/
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Ελληνική και 
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (>1940) 

Αγγλική Γαλλική
×   Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα 

-    Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα     

Απογραφή της 16ης Οκτωβρίου 1940. 

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940,Πραγματικός, νόμιμος 
και μόνιμος πληθυσμός κυρωθείς δια του από 28 Ιανουαρίου 1946 Διατάγματος  

- x 

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940, Πραγματικός 
πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους, κοινότητας, πόλεις και χωρία 

- x 

Απογραφή της 19η Οκτωβρίου 1947 

Γενική απογραφή του πληθυσμού της Δωδεκανήσου ενεργηθείσα την 19η Οκτωβρίου 1947 - x 

Απογραφή της 7ης Απριλίου 1951. 

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογαφήν της 7ης Απριλίου 1951, Πραγματικός 
πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους, κοινότητας, πόλεις και χωρία  

- x 

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, Νόμιμος πληθυσμός, 
κυρωθείς δια του υπ' αριθ. 4173/61 νόμου  

- - 

Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τ. Ι: Ιστορική 
επισκόπησις - Μεθοδολογική έκθεσις - Ανάλυσις των αποτελεσμάτων. Πίνακες κατ' 
επιφάνειαν και υψόμετρον 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τ. ΙΙ: Πίνακες 
δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τ. ΙΙΙ: Πίνακες 
Οικονομικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, 
Δειγματοληπτική επεξεργασία,τ. Ι: Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

x - 

Απογραφή της 19ης Μαρτίου 1961 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961,τ. Ι: 
Πληθυσμός κατά γεωγραφικάς και διοικητικάς υποδιαιρέσεις 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 
1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία,τ. II: Εκπαίδευσις (Επίπεδον γενικής εκπαιδεύσεως, 
επαγγελματική εκπαίδευσις)  

x - 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961,τ. ΙΙ: 
Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι 
στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. τεύχ.1: Σύνολον Ελλάδος, 
Περιφέρεια Πρωτευούσης, Πολεοδομικά Συγκροτήματα και Πόλεις 50.000 κατοίκων και άνω 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961, τ. ΙΙ: 
Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι 
στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. Στοιχεία κατά νομούς μεθ' 
υποδιαιρέσεως εκάστου εις αστικάς, ημιαστικάς και αγροτικάς περιοχάς. τεύχ. 2: Λοιπή 
Στερεά Ελλάς και Εύβοια 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961,τ. ΙΙ: 
Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι 
στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. Στοιχεία κατά νομούς μεθ' 
υποδιαιρέσεως εκάστου εις αστικάς, ημιαστικάς και αγροτικάς περιοχάς. τεύχ. 3: 
Πελοπόννησος 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, 
Δειγματοληπτική επεξεργασία  
τ. ΙII: Απασχόλησις (Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, απαχολούμενοι και άνεργοι, ώραι 
εργασίας) 

x - 
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Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, 
Δειγματοληπτική επεξεργασία, τ. ΙV: Πληθυσμός οικονομικώς μη ενεργός  

x - 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, 
Δειγματοληπτική επεξεργασία, τ. V: Εσωτερική Μετανάστευσις  

x - 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, 
Δειγματοληπτική επεξεργασία,       τ.VΙ: Συνθήκαι στεγάσεως νοικοκυριών 

x - 

Απογραφή της 14ης Μαρτίου 1971. 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, τ. Ι: Πληθυσμός 
κατά γεωγραφικάς και διοικητικάς υποδιαιρέσεις 

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, Στοιχεία εξ 
επεξεργασίας δείγματος 25% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. ΙΙ: Στοιχεία εις 
επίπεδον Συνόλου Χώρας, Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Νομού, μετά διακρίσεως, εντός 
αυτών, των περιοχών, εις αστικάς, ημιαστικάς και αγροτικάς. Δημογραφικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού  

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, τ. ΙΙΙ: Στοιχεία σε 
επίπεδο συνόλου χώρας, γεωγραφικού διαμερίσματος και νομού, με διάκριση σε αστικές, 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, Στοιχεία εξ 
επεξεργασίας δείγματος 25% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. IV: Στοιχεία σε 
επίπεδο Συνόλου Χώρας, Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Νομού, με διάκριση σε αστικές, 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 1. Συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών. 2. Κατανομή του 
πληθυσμού σε ιδιωτικά νοικοκυριά και συλλογικές κατοικίες  

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, τ. V: 
Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκες 
στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, Στοιχεία από 
επεξεργασία δείγματος 25% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. V: Δημογραφικά, 
κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι στεγάσεως των 
νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. τεύχ. II: Θεσσαλινίκης 

- x 

Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971 κατά νομούς, 
επαρχίας, δήμους και κοινότητας. 
Κυρωθείς δια της υπ' αριθ. 19311/Ε 2345/1974 κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Συντονισμού και Προγραμματισμού, και Εσωτερικών   

- - 

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, Πραγματικός 
πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους , κοινότητας και οικισμούς. Κυρωθείς δια της υπ' 
αριθ, 3893/Ε637/1972 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βοηθού Πρωθυπουργού και 
Εσωτερικών  

- x 

Απογραφή της 5ης Απριλίου 1981 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, τ. Ι: Πληθυσμός 
κατά γεωγραφικές και διοικητικές διαιρέσεις 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, Στοιχεία από 
επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. ΙΙ: Δημογραφικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού  

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, Στοιχεία από 
επεξεργασία δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. III: Οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού  

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, Στοιχεία από 
επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. IV: Κατοικίες, 
συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, εσωτερική μετανάστευση και παλιννόστηση  

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981 
Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων,  
τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και 
συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 8: Μακεδονία 

- x 
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Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981  
Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων  
τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και 
συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 6: Ήπειρος 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981  
Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων  
τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και 
συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 11: Κρήτη 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981  
Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων  
τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και 
συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 1: Νομός Αττικής 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981  
Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων  
τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και 
συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 4: Πελοπόννησος 

- x 

Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, 
Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων  
τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και 
συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 5: Ιόνιοι Νήσοι 

- x 

Απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991. 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991, 
τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991, 
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Β 

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991, 
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Γ 

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991  
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Α 

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991  
τ. ΙV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, εσωτερική μετανάστευση και 
παλιννόστηση, τεύχος Β 

- x 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991  
τ. IV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, εσωτερική μετανάστευση και 
παλιννόστηση, τεύχος Α 

- x 

Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991 κατά νομούς, 
επαρχίες, δήμους και κοινότητες  
Κυρώθηκε με την 24198/Γ'3811/24-11-1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εσωτερικών  

- - 

Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991 κατά 
νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς  
Κυρώθηκε με την 24197/Γ' 3812/24-11-1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εσωτερικών  

- x 

Απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001 

Απογραφή πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001  
Μόνιμος πληθυσμός  
τ. I: Μόνιμος και νόμιμος πληθυσμός, τάξεις μεγέθους των οικισμών, επιφάνεια, μέσος 
σταθμικός των υψομέτρων, υψομετρικές ζώνες 

- - 
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Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001  
Μόνιμος πληθυσμός  
τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

- - 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001  
Μόνιμος πληθυσμός  
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Β 

- - 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001  
Μόνιμος πληθυσμός  
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Γ 

- - 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001  
Μόνιμος πληθυσμός  
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος A 

- - 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001  
Μόνιμος πληθυσμός  
τ. IV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, μετανάστευση στο εσωτερικό και από το 
εξωτερικό στοιχεία πυρηνικών οικογενειών, τεύχος Β 

- - 

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001  
Μόνιμος πληθυσμός  
τ. IV: Κατοικίες στεγάσεως νοικοκυριών, μετανάστευση στο εσωτερικό και από το εξωτερικό, 
στοιχεία πυρηνικών οικογενειών, τεύχος Α 

- - 

Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001  
Κατά νομούς, δήμους, κοινότητες, δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμούς  

x - 

Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001 κατά νομούς, 
δήμους και κοινότητες  
Κυρώθηκε με την 6822/Γ5-909/4-6-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης  

- - 

Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001 κατά 
νομούς, δήμους, κοινότητες, δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμούς  
Κυρώθηκε με την 6821/Γ5-908/4-6-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εξωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  

x - 

      

Ελληνική και 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αγγλική Γαλλική
<1940 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1921 - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1921  - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1922  - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1922  - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1923  - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1923  - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1924  - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1924  - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1925  - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1925 - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1926  - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1926  - x 
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Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1927  - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1927  - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1928 
Γάμοι - Γεννήσεις - Θάνατοι  

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1928 - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1929 - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1930  - x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1930 - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1931 
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1932 

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1931  - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1932  
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1933  

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1932  
Μεθ' οριστικών δεδομένων δια το έτος 1933  

- x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1933 
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1934  

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1933  
Μεθ' οριστικών δεδομένων δια το έτος 1934  

- x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1934 
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1935  

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1934  
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1935  

- x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1935  
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1936  

- x 

Έτους 1935 
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1936  

- x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1936  
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1937  

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1936 - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1937  
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1938  

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1937  - x 

Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1938  
Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1939  

- x 

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1938 - x 

>1940 

Έτους 1956  - x 

Έτους 1957  - x 

Έτους 1958  - x 

Έτους 1959 - x 

Έτους 1960  - x 

Έτους 1961 - x 

Έτους 1962  - x 

Έτους 1963  - x 

Έτους 1964  - x 

Έτους 1965  - x 
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Έτους 1966  - x 

Έτους 1967  - x 

Έτους 1968  - x 

Έτους 1969  - x 

Έτους 1970  - x 

Έτους 1971  - x 

Έτους 1972 - x 

Έτους 1973  - x 

Έτους 1974  - x 

Έτους 1975  - x 

Έτους 1976  - x 

Έτους 1977  - x 

Έτους 1978  - x 

Έτους 1979  - x 

Έτους 1980  - x 

Έτους 1981  - x 

Έτους 1982  - x 

Έτους 1983 - x 

Έτους 1984 - x 

Έτους 1985  - x 

Έτους 1986  - x 

Έτους 1987  - x 

Έτους 1988  - x 

Έτους 1989 - x 

Έτους 1990 - x 

Έτους 1991 - x 

Έτους 1992 - x 

Έτους 1993 - x 

Έτους 1994  - x 

Έτους 1995  - x 

Έτους 1996  - x 

Έτους 1997 - x 

Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος 2004  - - 
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Ελληνική και 
Λεξικά Δήμων & Κοινοτήτων 

Αγγλική Γαλλική
×   Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα 

-    Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα     

<1940 
Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής 
του πληθυσμού του έτους 1920 

- - 

Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής 
του πληθυσμού του έτους 1928 και των επελθουσών μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1935 
διοικητικών μεταβολών (1928) 

- - 

>1940 

Προσωρινόν αλφαβητικόν ευρετήριον των συνοικισμών και λοιπών τόπων της Ελλάδος κατά 
την γενικήν απογραφήν του πληθυσμού της 16 Οκτωβρίου 1940  

- x 

Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής 
του πληθυσμού του έτους 1951 και των επελθουσών μέχρι τέλους Ιουνίου 1955 διοικητικών 
μεταβολών και εγκριθεισών μετονομασιών (1951) 

- - 

Ευρετήριον οικισμών της Ελλάδος 1961 (1961) - - 
Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του 
πληθυσμού του έτους 1961, περιέχον εν παραρτήματι τας επελθούσας διοικητικάς μεταβολάς 
και εγκριθείσας μετονομασίας μέχρι της 31.12.1962 (1961) 

- - 

Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του 
πληθυσμού του έτους 1971, περιέχον εν παραρτήματι τας επέλθούσας διοικητικάς μεταβολάς 
και εγκριθείσας μετονομασίας μέχρι της 31.12.1972 (1971) 

- - 

Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος (1981) 
Καταρτίστηκε με βάση την απογραφή του πληθυσμού του έτους 1981 και περιέχει, σε 
παράρτημα, τις επελθούσες διοικητικές μεταβολές και εγκριθείσες μετονομασίες μέχρι 
31.12.1982  

- - 

Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος (1991) 
Καταρτίστηκε με βάση την απογραφή πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991  

- - 

Λεξικόν των δήμων/κοινοτήτων, δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων και οικισμών της 
Ελλάδος (2001) 
Απογραφή 2001  

- - 

      

Ελληνική και 
Γεωγραφικοί Κωδικοί 

Αγγλική Γαλλική
×   Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα 

-    Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα     

Συστηματικός κώδιξ των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος (1951) 
Περιέχων τας μέχρι της 6-4-1951 επελθούσας διοικητικάς μεταβολάς  

- - 

Συστηματικός γεωγραφικός κώδιξ της Ελλάδος (1961) 
Νομοί, επαρχίαι, περιοχαί: αστικαί και ημιαστικαί κατά δήμους και κοινότητες, αγροτικαί εν 
συνόλω  

- - 

Γεωγραφικός κώδιξ της Ελλάδος (1970) 
Επαρχίαι, δήμοι, κοινότητες και οικισμοί. Περιέχει τας διοικητικάς μεταβολάς και μετονομασίας 
μέχρι της 30ης Ιουνίου 1970  

- - 

Συνοπτικός γεωγραφικός κώδιξ της Ελλάδος βάσει της απογραφής πληθυσμού της 14-3-
1971 (1971) 

- - 

Γεωγραφικός κώδικας της Ελλάδος (1980) 
Επαρχίες, δήμοι, κοινότητες και οικισμοί. Περιέχει τις διοικητικές μεταβολές και μετονομασίες 

- - 
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μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1980  

Γεωγραφικός κώδικας της Ελλάδος κατά νομό, επαρχία, δήμο ή κοινότητα και οικισμό (1990) 
Περιέχει τις διοικητικές μεταβολές και μετωνομασίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1990  

- - 

Γεωγραφικοί κωδικοί νομών, δήμων-κοινοτήτων, δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών της 
Ελλάδος (2001) 
Ενημέρωση 2001  

- - 

      

Ελληνική και 
Εκθέσεις 

Αγγλική Γαλλική
Έκθεσις περί του τρόπου επεξεργασίας των δελτίων της απογραφής του πληθυσμού της 
18ης Δεκεμβρίου 1920  

- - 

Έκθεσις επί της γενομένης γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής του έτους 1929  - - 

Προκαταρκτική έκθεσις επί της ερεύνης οικογενειακών προϋπολογισμών της διεξαχθείσης 
κατά το έτος 1957-58 εις τας αστικάς περιοχάς της Ελλάδος  

x - 

Έκθεσις επί της δειγματοληπτικής ερεύνης της χρησιμοποιήσεως του εδάφους εν Ελλάδι, 
Μαΐου 1958 (1958) 

x - 

Έκθεσις δοκιμαστικής ερεύνης επί των κινήτρων και των συνθηκών μεταναστεύσεως του 
πληθυσμού των αγροτικών περιοχών (1961) 

x - 

Έκθεσις επί της επεξεργασίας των δελτίων της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας της 
19ης/3/61 (1961) 

- - 

Προκαταρτική έκθεσις επί της ερεύνης οικογενειακών προϋπολογισμών της διεξαχθείσης 
κατά το έτος 1963-64 εις τας ημιαστικάς και αγροτικάς περιοχάς της Ελλάδος  

x - 

Έκθεση επί της γενικής απογραφής πληθυσμού της 5ης Απριλίου 1981 - - 
Έκθεση επί της γενικής απογραφής πληθυσμού κατοικιών και οικοτεχνίας της 17ης Μαρτίου 
1991  

- - 

      

Ελληνική και 
Μελέτες 

Αγγλική Γαλλική

Ελληνικοί πίνακες επιβιώσεως (1926-1930, 1940, 1955-1962) 
I: 1926-30, II: 1940, III: 1955-59, IV: 1960-62  

x - 

Αναλυτικοί πίνακες της μεταναστευτικής και τουριστικής κινήσεως της Ελλάδος μετά του 
εξωτερικού κατά τα έτη 1931-1940 (1931-1940) 

- x 

Η ελληνική οικοτεχνία κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951  - x 

Δημογραφικαί ροπαί και μελλοντικαί προεκτάσεις του πληθυσμού της Ελλάδος 1960-1985  x - 

Ετήσια βιομηχανική έρευνα έτους 1961 
Ειδικαί οδηγίαι προς τας επιχειρήσεις  

- - 

Η στατιστική στην Ελλάδα (1961) - - 

Main results of the recent censuses and manpower surveys in Greece  x - 
Κυριώτερα αποτελέσματα των τελευταίων απογραφών πληθυσμού και ερευνών 
απασχολήσεως εν Ελλάδι (1967) 

- - 

Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος (1980) x - 

The NSSG in the year 2000 (1994) 
International conference 6-9 December 1994  

x - 

The NSSG in the year 2000 (1994) 
International conference 6-9 December 1994  

x - 
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The NSSG in the year 2000 (1994) 
International conference 6-9 December 1994  

x - 

Η Ε.Σ.Υ.Ε. προς το 2000 (1994) 
Διεθνές Συνέδριο 6-9 Δεκεμβρίου 1994  

- - 

Η Ε.Σ.Υ.Ε. προς το 2000 (1994) 
Διεθνές Συνέδριο 6-9 Δεκεμβρίου 1994  

- - 

Η Ε.Σ.Υ.Ε. προς το 2000 (1994) 
Διεθνές συνέδριο 6-9 Δεκεμβρίου 1994  

- - 

      

Ελληνική και 
Χάρτες - Άτλας 

Αγγλική Γαλλική

Άτλας της Ελλάδος (1975) x x 

Άτλας της Ελλάδος (1965) x x 

Άτλας των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος - x 

Άτλας των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος - x 

Βιομηχανικός άτλας της Ελλάδος (1966) x x 

Οικονομικός και κοινωνικός άτλας της Ελλάδος (1964) x x 

 
 

 
 


