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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021  
 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ   
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
 
Η Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Οκτωβρίου 2021. Σκοπός της 
Απογραφής είναι η πλήρης και ακριβής γεωγραφική κάλυψη του πληθυσμού, των κατοικιών και των 
ιδρυμάτων στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές. 
 
Τα στοιχεία συλλέγονται από εκπαιδευμένους απογραφείς, μέσω προσωπικών ή τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων με τη χρήση φορητού υπολογιστή, ή με τη συμπλήρωση έντυπου ερωτηματολογίου από 
τους ίδιους τους απογραφόμενους.  
 
Κατά τη συλλογή των στοιχείων τηρούνται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού (COVID-19). 
 
Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό η Απογραφή Πληθυσμού θα απασχολούσε συνολικά 1.000 άτομα 
ως απογραφείς. Λόγω του ότι δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον από υποψήφιους, το έργο 
διενεργείται στο παρόν στάδιο με 500 περίπου απογραφείς παγκύπρια, έχοντας επιπτώσεις στο 
χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσής του. Συνεπώς, η συλλογή των στοιχείων η οποία αναμενόταν να 
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2021, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα μετατίθεται εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2022. 
 
Η ανταπόκριση του κοινού στην παροχή στοιχείων κρίνεται θετική. Στις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου οι 
απογραφόμενοι εκφράζουν επιφυλακτικότητα να παρέχουν δεδομένα, επιτυγχάνεται η συνεργασία τους με 
κατάλληλη ενημέρωση από τους απογραφείς και από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας. 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία απευθύνει εκ νέου θερμή έκκληση προς το κοινό όπως συνεργαστεί με τους 
απογραφείς που θα τους επισκεφθούν και όπως δηλώσει όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν.  
 
Τονίζεται ότι η συμμετοχή στην Απογραφή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Περί Επίσημων Στατιστικών 
Νόμο του 2021 (Ν.25(Ι)/2021). Επίσης, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, η Στατιστική Υπηρεσία 
υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία που θα συλλεχθούν ως εμπιστευτικά και να τα αξιοποιήσει 
αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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Προκαταρκτικά Στοιχεία μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021 
 
Κατοικίες 
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021 είχαν καταγραφεί συνολικά 118.967 κατοικίες. Η κατανομή κατά επαρχία 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 1    

Επαρχία Αστική Αγροτική Σύνολο 

Λευκωσία 25.712 14.246 39.958 

Αμμόχωστος … 7.453 7.453 

Λάρνακα 14.444 7.703 22.147 

Λεμεσός 21.404 8.957 30.361 

Πάφος 11.928 7.120 19.048 

Σύνολο 73.488 45.479 118.967 
                                           …: Μη διαθέσιμα στοιχεία 
 
Από τον συνολικό αριθμό των 118.967 κατοικιών που καταγράφηκαν, ποσοστό 75,3% ήταν κατοικημένες, 
11,3% ήταν κενές, 13,0% χρησιμοποιούνταν ως εξοχικές/δεύτερες κατοικίες ή ως τουριστικές ενώ οι 
υπόλοιπες είχαν άλλη χρήση.  
 

 
 
Πληθυσμός 
Στις κατοικημένες κατοικίες έχουν καταγραφεί συνολικά 221.155 άτομα τα οποία διαμένουν μόνιμα στις 
ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον πληθυσμό που 
καταγράφηκε κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή: 

 
Πίνακας 2    

Επαρχία Αστική Αγροτική Σύνολο 

Λευκωσία 51.442 29.509 80.951 

Αμμόχωστος … 13.674 13.674 

Λάρνακα 27.244 14.621 41.865 

Λεμεσός 45.099 12.755 57.854 

Πάφος 20.561 6.250 26.811 

Σύνολο 144.346 76.809 221.155 

                                     …: Μη διαθέσιμα στοιχεία 
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Από τον πληθυσμό που καταγράφηκε, ποσοστό 48,5% ήταν άντρες και 51,5% ήταν γυναίκες. Επίσης, 
ποσοστό 15,0% των ατόμων ανήκουν στις ηλικίες 0-14 ετών, 18,5% ανήκουν στις ηλικίες 15-29 ετών, 
21,6% στις ηλικίες 30-44 ετών, 18,9% στις ηλικίες 45-59 ετών και ποσοστό 26,0% είναι 60 ετών και άνω. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Επικοινωνία  
Λουκία Μακρή: Τηλ:+35722602150, Ηλ. Ταχ.: lmakri@cystat.mof.gov.cy 
 
 
 
 
 
 
 
 


