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Ξεκινά η Απογραφή Πληθυσμού
Απογράφομαι στην Ναυπακτία
Δίνω δύναμη στον τόπο μου
Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής κτηρίων, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η
απογραφή πληθυσμού και στο Δήμο Ναυπακτίας.
Όπως κάθε δέκα χρόνια, η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών για τη συγκέντρωση
στοιχείων που αφορούν στα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του
πληθυσμού της χώρας.

Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι στην απογραφή.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα καθορίσουν, για την επόμενη
δεκαετία, πολύ σημαντικά πράγματα για την ανάπτυξη και την πρόοδο του
Δήμου μας και των τοπικών κοινωνιών.
Με την πεποίθηση πως κανένας δεν περισσεύει , σας καλούμε όλους να
στηρίξουμε τον τόπο μας, δίνοντας δύναμη στον Δήμο Ναυπακτίας .
Δεν ξεχνούμε : Όλοι μετράμε και όλοι πρέπει να μετρηθούμε.
Πώς θα διενεργηθεί η Απογραφή Πληθυσμού
Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσουν
έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό
που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού
θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr,
χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς TAXIS ώστε να
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την κατοικία και τα μέλη του νοικοκυριού του. Σε κάθε

βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους για
ερωτήσεις-διευκρινίσεις.
Από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για όσους πολίτες που για οποιονδήποτε
λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες) δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν
ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη
συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες απογραφές.

«Ο Δήμος Ναυπακτίας μας χρειάζεται όλους»
Με μήνυμά του ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Γκίζας καλεί όλους που είτε διαμένουν είτε
έλκουν την καταγωγή τους από τη Ναυπακτία να απογραφούν στο Δήμο Ναυπακτίας.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Αυτές τις ημέρες ξεκινά η απογραφή του πληθυσμού και στο Δήμο μας από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όλοι ανεξαιρέτως καλούμαστε να συμμετέχουμε, καθώς δε
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα στοιχεία και ο πληθυσμός που θα καταγραφούν θα
διαμορφώσουν ουσιαστικά την επόμενη μέρα για τον τόπο μας.
Βάσει αυτών των δεδομένων θα διεκδικήσουμε χρηματοδοτικά προγράμματα,
πόρους και κρατικά κονδύλια. Όλα εκείνα, δηλαδή, τα απαραίτητα και εξαιρετικά
αναγκαία εργαλεία που θα μας δώσουν ώθηση για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης και
σημαντικών παρεμβάσεων. Που θα οδηγήσουν εμάς και τα παιδιά μας σε ένα καλύτερο
αύριο.
Σε αυτή την απογραφή λοιπόν, καλούμαστε όλοι, που είτε διαμένουμε είτε έλκουμε
την καταγωγή μας από τη Ναυπακτία, να απογραφούμε στο Δήμο Ναυπακτίας.
Μαζί διαμορφώνουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και θέτουμε από κοινού τους
πυλώνες της ανάπτυξης για τον τόπο μας. Ο Δήμος Ναυπακτίας μας χρειάζεται όλους».

Με τήρηση των μέτρων προστασίας
Επισημαίνεται ότι, όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους
ταυτότητα, 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. Επίσης,
θα τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της
διασποράς του κορονοϊού COVID-19.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.statistics.gr
Ελλάδα

Απογραφή 2021
Όλες οι απαντήσεις στις
απορίες των πολιτών

ΠΗΓΗ : e-dimosio.gr

Η απογραφή του πλθυσμού έχει ήδη ξεκινήσει και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου
η ΕΛΣΤΑΤ αναμένει οι περίπου 60.000 απογραφείς της να εναποθέσουν έναν κλειστό
φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία.
Σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της απογραφής σημειώνεται πως μετά την παράδοση
του φακέλου, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική
εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν
κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την κατοικία
και τα μέλη του νοικοκυριού του. Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους για ερωτήσεις / διευκρινίσεις.
Πώς ξεχωρίζουμε τους απογραφείς;
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από
την αστυνομική τους ταυτότητα, 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. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του
Κορονοϊού COVID-19.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την απογραφή
πληθυσμού – κατοικιών 2021
Η ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει παράλληλα στη σελίδα της έναν αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και
απαντήσεις για την απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2021.
Είμαι φαντάρος. Πού θα απογραφώ; / Ο γιος μου είναι στρατιώτης, πού θα
απογραφεί;
Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, θα απογραφούν στη μονάδα τους, εάν
διαμένουν συνήθως σε αυτήν, ή στην κατοικία διαμονής τους, εάν συνήθως διαμένουν σε
αυτήν (π.χ. έφεδροι αξιωματικοί).
Είμαι φοιτητής και μένω μακριά από το πατρικό μου. Πού θα απογραφώ;
Ο φοιτητής θεωρείται μόνιμος κάτοικος εκεί όπου διαμένει κατά την περίοδο των σπουδών
του και εκεί θα απογραφεί.
Το παιδί μου είναι μαθητής πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μένει
μακριά από το σπίτι του κατά τη σχολική περίοδο. Πού θα απογραφεί;
Θα απογραφεί στο οικογενειακό του σπίτι (ως μέλος του νοικοκυριού).
Ο σύζυγός μου / το παιδί μου / ο γονιός μου εργάζεται μακριά από το
οικογενειακό σπίτι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και επιστρέφει σε αυτό τα
σαββατοκύριακα. Πού θα απογραφεί; Στο οικογενειακό σπίτι ή εκεί που διαμένει
τις ημέρες κατά τις οποίες εργάζεται;
Θα απογραφεί στο οικογενειακό του σπίτι (ως μέλος του νοικοκυριού), ανεξάρτητα εάν ο
τόπος της εργασίας του βρίσκεται οπουδήποτε αλλού στη Χώρα ή στο εξωτερικό.
Διαμένω σε δύο κατοικίες κατά τη διάρκεια του έτους, σε ποια θα απογραφώ;
Θα απογραφείτε εκεί όπου περνάτε τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους.
Μένω έξι μήνες στο σπίτι μου στην επαρχία και έξι μήνες στο σπίτι μου στην πόλη.
Πού θα απογραφώ;
Θα απογραφείτε σε όποια κατοικία βρίσκεστε κατά την ημερομηνία αναφοράς της
Απογραφής.
Κατά την περίοδο της Απογραφής βρίσκομαι στην εξοχική ή τη δευτερεύουσα
κατοικία μου. Μπορώ να απογραφώ σε αυτήν;
Επιθυμητό είναι να απογραφούν όλα τα άτομα στην κατοικία συνήθους διαμονής τους. Εάν
έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε τον κωδικό της κατοικίας συνήθους διαμονής σας,

μπορείτε να απογραφείτε σε αυτήν, διαφορετικά μπορείτε να απογραφείτε και στην εξοχική
κατοικία σας ως προσωρινά φιλοξενούμενος. Προσοχή! Στην περίπτωση που απογραφείτε
στην εξοχική ή τη δευτερεύουσα κατοικία σας, θα πρέπει να δηλώσετε οπωσδήποτε ότι
είστε προσωρινά φιλοξενούμενος σε αυτήν, προκειμένου να συμπληρώσετε στο ερώτημα 6
του δελτίου του ατόμου τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της μόνιμης κατοικίας σας.
Βρήκα φάκελο με τον Μοναδικό Κωδικό Απογραφής και στο εξοχικό μου. Πρέπει
να ξανααπογραφώ;
Με τον κωδικό της εξοχικής κατοικίας θα απογραφεί μόνο η εξοχική κατοικία σας. Το
νοικοκυριό απογράφεται μόνο μία φορά, στην κατοικία όπου διαμένει συνήθως.
Μένω έξι μήνες στην Ελλάδα και έξι μήνες στο εξωτερικό. Πού θα απογραφώ;
Εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα της Απογραφής, θα απογραφείτε
στην Ελλάδα.
Μένω μόνιμα στο εξωτερικό και είμαι αυτό τον μήνα / αυτό το διάστημα στην
Ελλάδα. Θα απογραφώ;
Όχι. Για να θεωρηθεί κάποιος μόνιμος κάτοικος της Χώρας και να απογραφεί, θα πρέπει να
διαμένει τουλάχιστον 12 μήνες σε κάποιον οικισμό της Ελλάδας ή να έχει έρθει πρόσφατα
και να έχει πρόθεση να μείνει. Όσοι έχουν έρθει στη Χώρα για τουρισμό, πρόσκαιρη
εργασία ή εργασία ορισμένου χρόνου κ.λπ. δεν απογράφονται.
Μένω στο εξωτερικό, αλλά κάνω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να
απογραφώ;
Όχι. Το κριτήριο για να απογραφεί κάποιο άτομο στη Χώρα είναι εάν διαμένει μόνιμα σε
αυτήν και όχι η φορολογική του δήλωση.
Ο/Η σύντροφός μου είναι ναυτικός και αυτό το διάστημα ταξιδεύει με το πλοίο
στο εξωτερικό. Πώς θα απογραφεί;
Οι ναυτικοί θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας και τους απογράφει κάποιο μέλος του
νοικοκυριού στη μόνιμη κατοικία τους.
Ο/Η σύντροφός μου είναι αξιωματικός του στρατού και είναι σε σεμινάριο στο
εξωτερικό. Πώς θα απογραφεί;
Εάν το σεμινάριο έχει διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, θα απογραφεί από κάποιο μέλος
του νοικοκυριού του στη μόνιμη κατοικία του.
Πώς απογράφονται οι οικογένειες και τα στελέχη των πρεσβειών και των
προξενικών αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και τα μέλη των
στρατιωτικών αποστολών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας;

Τα μέλη των διπλωματικών και προξενικών αρχών της Ελλάδος στο εξωτερικό με τις
οικογένειές τους, καθώς τα μέλη των στρατιωτικών αποστολών στο εξωτερικό,
απογράφονται με ειδικά ερωτηματολόγια μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής
Άμυνας, αντίστοιχα.
Μένω με το συγκάτοικό μου, πώς θα απογραφούμε;
Ως νοικοκυριό θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην ίδια κατοικία, είτε έχουν
συγγενική σχέση μεταξύ τους είτε όχι. Σύμφωνα με τον ορισμό του νοικοκυριού, θα
απογραφείτε με το συγκάτοικό σας στην κατοικία όπου διαμένετε.
Μένω (συζώ) με τον σύντροφό μου χωρίς να είμαστε παντρεμένοι ή να έχουμε
σύμφωνο συμβίωσης; Πώς θα απογραφούμε;
Θα απογραφείτε ως μέλη του ίδιου νοικοκυριού και στο ερώτημα της οικογενειακής
κατάστασης ο καθένας από εσάς θα αναφέρει το νόμιμο καθεστώς της οικογενειακής του
κατάστασης.
Με εγκατέλειψε/έχει εγκαταλείψει ο/η σύζυγός μου και δεν γνωρίζω που
είναι/μένει. Πώς θα απογραφεί;
Θα απογραφεί στην κατοικία όπου διαμένει πλέον μόνιμα.
Ένα μέλος του νοικοκυριού μου είναι αγνοούμενο. Πώς θα απογραφεί;
Εάν διαμένει σε κάποια άλλη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα θα απογραφεί εκεί, διαφορετικά
δεν θα απογραφεί.
Νοσηλεύομαι σε νοσοκομείο/κλινική. Πώς θα απογραφώ;
Εάν υπάρχει κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας στην κατοικία σας, θα σας απογράψει αυτό.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της
ΕΛΣΤΑΤ
Ένα μέλος του νοικοκυριού μου νοσηλεύεται. Πώς θα απογραφεί;
Θα το απογράψετε εσείς κανονικά ως μέλος του νοικοκυριού σας. Σε περίπτωση χρονίως
πάσχοντος που διαμένει σε ίδρυμα, θα απογραφεί από τον ειδικό Απογραφέα του
συγκεκριμένου ιδρύματος.
Πώς θα απογραφούν οι φυλακισμένοι;
Οι φυλακισμένοι θα απογραφούν από Ειδικό Απογραφέα που θα οριστεί από τη διοίκηση
του σωφρονιστικού καταστήματος.

Μένω σε οίκο ευγηρίας. Πώς θα απογραφώ;
Εάν έχετε ζήσει ή προβλέπεται να ζήσετε 12 μήνες και άνω στο ίδρυμα, θα απογραφείτε σε
αυτό, διαφορετικά θα απογραφείτε στο οικογενειακό σας σπίτι (ως μέλος του νοικοκυριού).
Είμαι υπερήλικας και με φιλοξενούν τα παιδιά μου. Πώς θα απογραφώ;
Εάν στη μόνιμη κατοικία σας υπάρχει κάποιο άτομο θα σας απογράψει αυτό. Εάν αποτελείτε
μονομελές νοικοκυριό και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε τον κωδικό απογραφής
της μόνιμης κατοικίας , μπορείτε να αυτοαπογραφείτε. Σε διαφορετική περίπτωση θα
απογραφείτε από τα παιδιά σας ως προσωρινά φιλοξενούμενο άτομο.
Πώς θα απογραφούν οι άστεγοι;
Οι άστεγοι θα απογραφούν είτε στα κέντρα φιλοξενίας των Δήμων είτε στον δρόμο από τον
Απογραφέα της περιοχής όπου θα εντοπιστούν.
Πώς θα απογραφούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που βρίσκονται στην
Ελλάδα;
Τα άτομα που διαμένουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες στη Χώρα ή έχουν εγκατασταθεί στη
Χώρα το τελευταίο δωδεκάμηνο με την πρόθεση να παραμείνουν, απογράφονται όπως και
οι υπόλοιποι μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας/ιθαγένειας.
Πώς θα απογραφούν όσοι μετανάστες και πρόσφυγες μένουν σε δομές
μεταναστών/ προσφύγων;
Θα οριστούν Ειδικοί Απογραφείς από τις δομές φιλοξενίας οι οποίοι, με τη βοήθεια
Συνοδών-Διερμηνέων, θα απογράψουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
Είμαι σεισμόπληκτος / πλημμυροπαθής / πυροπαθής και ζω σε πρόχειρο
καταυλισμό. Πώς θα απογραφώ;
Από τον Απογραφέα που θα οριστεί να απογράψει τον πληθυσμό του καταυλισμού όπου
διαμένετε. Το κάθε νοικοκυριό θα απογραφεί στη σκηνή ή στο τροχόσπιτο που του έχει
διατεθεί.
Είμαι παράνομος μετανάστης (δεν έχω χαρτιά). Πώς θα απογραφώ;
Κατά την Απογραφή, δεν ζητείται κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο παραμονής στη Χώρα. Ο
απογραφόμενος θα κληθεί να απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις όπως όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι
της Χώρας.
Στην περιοχή μου έχουμε δομή προσφύγων. Θα επηρεάσει ο αριθμός τους την
κατανομή των βουλευτικών εδρών;
Όχι. Ο Νόμιμος Πληθυσμός, με βάση τον οποίο γίνεται η κατανομή των βουλευτικών
εδρών, προκύπτει από τους έχοντες ελληνική ή ελληνική και άλλη υπηκοότητα/ ιθαγένεια.

Έχω κάνει γάμο στο εξωτερικό με τον/τη σύντροφό μου, ο οποίος δεν
αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Τί κάνω;
Ο απογραφόμενος καλείται να δηλώσει τη νόμιμη οικογενειακή κατάσταση με βάση το
καθεστώς που ισχύει στη Χώρα μας. Στην περίπτωση αυτή θα δηλώσει άγαμος.
Είμαστε διαζευγμένοι. Ποιος απογράφει τα παιδιά μας και σε ποιο νοικοκυριό;
Τα παιδιά των διαζευγμένων γονέων απογράφονται στην κατοικία που περνάνε τον
περισσότερο χρόνο τους. Εάν ο χρόνος τους μοιράζεται εξίσου και στους δύο γονείς, τότε
θα απογραφούν εκεί όπου βρέθηκαν την 22α Οκτωβρίου 2021.
Διαμένω με τον φίλο μου σε κατοικία της οποίας εκείνος είναι ιδιοκτήτης και εγώ
του πληρώνω ενοίκιο. Ποια απάντηση πρέπει να δώσουμε στο ερώτημα 18 «Το
νοικοκυριό σας κατοικεί στην απογραφόμενη κατοικία ως: «ιδιοκτήτης ή
ενοικιαστής;»;
Στην περίπτωσή σας, όπως και σε κάθε άλλο νοικοκυριό στο οποίο τουλάχιστον ένα μέλος
είναι ιδιοκτήτης της κατοικίας που διαμένει και κάποια άλλα μέλη ενοικιαστές,
προτεραιότητα έχει η απάντηση «ιδιοκτήτης».
Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ και έχω δύο πτυχία, ποιον τίτλο σπουδών αναγράφω στο
ερώτημα 14 «Αν απαντήσατε σε κάποια από τις περιπτώσεις 1 έως 5 του
ερωτήματος 13α, ποιος είναι ο βασικός τίτλος σπουδών σας;»
Συμπληρώστε τον τίτλο σπουδών που σχετίζεται με το επάγγελμα που κάνετε. Εάν δεν
εργάζεστε ή το επάγγελμά σας δεν έχει σχέση με το πτυχίο σας και συνεχίζετε τις σπουδές
σας σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, συμπληρώστε τον τίτλο ο οποίο σας οδήγησε σε
αυτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώστε αυτόν που εσείς θεωρείτε σημαντικότερο.
Είμαι φοιτητής/τρια / σπουδαστής/τρια και παράλληλα εργάζομαι. Τι πρέπει να
απαντήσω στο ερώτημα 15 «Ποια ήταν η κύρια ασχολία σας κατά το χρονικό
διάστημα 16 έως 22 Οκτωβρίου 2021;»
Όλα τα άτομα τα οποία, το διάστημα 16 έως 22 Οκτωβρίου 2021, εργάστηκαν έστω και μία
(1) ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος σε μετρητά ή σε είδος ή είχαν μία θέση εργασίας
από την οποία απουσίαζαν προσωρινά και παράλληλα είχαν και άλλη ασχολία, π.χ.
φοιτητές, οικιακά, κ.λπ., θα απαντήσουν ότι ήταν εργαζόμενοι.
Είμαι φοιτητής/τρια / σπουδαστής/τρια και παράλληλα ψάχνω για εργασία. Τι
πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα 15, «Ποια ήταν η κύρια ασχολία σας κατά το
χρονικό διάστημα 16 έως 22 Οκτωβρίου 2021;»
Όλα τα άτομα τα οποία, το διάστημα 16 έως 22 Οκτωβρίου 2021, έψαχναν για εργασία
κάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες και ήταν έτοιμα να αναλάβουν την εργασία που θα τους
προσφερόταν, θα απαντήσουν «ζητούσαν εργασία» ή «ζητούσαν για πρώτη φορά

εργασία», ανάλογα αν είχαν εργαστεί στο παρελθόν ή όχι, και ανεξάρτητα εάν το διάστημα
αυτό είχαν και άλλη ασχολία, π.χ. φοιτητές, οικιακά κ.λπ.
Είμαι εργαζόμενος/η σε δύο εργασίες. Οι απαντήσεις που θα δώσω στα ερωτήματα
16, 17, 18, 19 που αφορούν στο είδος της επιχείρησης, το επάγγελμα, τη θέση στο
επάγγελμα και τον τόπο εργασίας, αντίστοιχα, σε ποια από τις δύο εργασίες μου
θα αναφέρονται;
Οι απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα θα αφορούν στην κύρια εργασία σας, δηλαδή σε
αυτή που αφιερώνετε τον περισσότερο χρόνο. Σε περίπτωση που ο χρόνος που αφιερώνετε
στις δύο εργασίες μοιράζεται ισόποσα, οι απαντήσεις θα αφορούν στην εργασία που σας
αποδίδει το μεγαλύτερο εισόδημα.
Δεν βρήκα τον φάκελο με τον Μοναδικό Κωδικό Απογραφής για το νοικοκυριό
μου. Τι πρέπει να κάνω;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Απογραφέα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της
ΕΛΣΤΑΤ.
Δεν πέρασε από το σπίτι μου ο Απογραφέας. Τι πρέπει να κάνω;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Απογραφέα σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της
ΕΛΣΤΑΤ.
Δεν γνωρίζω από υπολογιστές, ούτε έλαβα φάκελο με τον Μοναδικό Κωδικό
Απογραφής για το νοικοκυριό μου. Τι πρέπει να κάνω;
Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοαπογραφής, θα τους επισκεφθεί ο Απογραφέας της
περιοχής τους προκειμένου να τους απογράψει με έντυπο ερωτηματολόγιο, λαμβάνοντας
όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Έχασα τον Μοναδικό Κωδικό Απογραφής για το νοικοκυριό μου, τί πρέπει να
κάνω;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Απογραφέα σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της
ΕΛΣΤΑΤ.
Έκανα πριν λίγες ημέρες την αυτοαπογραφή και σήμερα έγινα μητέρα. Θα πρέπει
να συμπληρώσω ξανά το ερωτηματολόγιο;
Δεν θα απογραφούν τα άτομα που θα γεννηθούν μετά την 12η νυκτερινή της 22ας
Οκτωβρίου 2021.
Ένα μέλος του νοικοκυριού απεβίωσε αυτόν τον μήνα. Θα πρέπει να απαντηθούν
τα σχετικά ερωτήματα για το μέλος αυτό;

Η ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 είναι η
22α Οκτωβρίου 2021. Συνεπώς, συμπληρώνονται τα στοιχεία όλων των ατόμων που
απεβίωσαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
Μετανάστευση στο εξωτερικό. Το 2010 έμενε μαζί μου η κόρη μου. Παντρεύτηκε
το 2015, έμεινε σε δικό της σπίτι με τον σύζυγό της και ακολούθως έφυγε και
διαμένει μέχρι σήμερα στο εξωτερικό. Πώς θα απογραφεί;
Εάν έφυγε για το εξωτερικό μόνο η κόρη σας, θα την απογράψει ο σύζυγός της στο δικό
τους νοικοκυριό με δελτίο Π-1.3 (εκροής μεταναστών). Εάν έφυγαν στο εξωτερικό όλα τα
μέλη του νοικοκυριού της, δεν θα απογραφούν.

Μετανάστευση στο εξωτερικό
Το 2010 έμενε μαζί μου η κόρη μου και ο σύζυγός της και το 2015 έφυγαν μαζί
στο εξωτερικό όπου εκεί διαμένουν μέχρι σήμερα. Πώς θα απογραφούν;
Αφού ήταν μέλη του νοικοκυριού σας έως το 2015, θα τους απογράψετε και τους δύο εσείς
με δελτία Π-1.3 (εκροής μεταναστών).
Ο γιος μου και η γυναίκα του μετανάστευσαν μέσα στην τελευταία δεκαετία. Θα
τους απογράψω εγώ ή οι γονείς της νύφης μου (οι συμπέθεροι);
Εάν αποτελούσαν μέλη του νοικοκυριού σας, θα τους απογράψετε εσείς. Εάν αποτελούσαν
μέλη του νοικοκυριού των συμπέθερων, θα τους απογράψουν εκείνοι. Εάν είχαν δικό τους
νοικοκυριό και μετανάστευσαν όλοι, δεν θα τους απογράψει κανείς.
Πόσο κοστίζει η Απογραφή; Χρειάζεται να πληρώσω κάτι;
Οι Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών χρηματοδοτούνται από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Κανένα άτομο δε χρειάζεται να πληρώσει προκειμένου να
απογραφεί.
Χρειάζομαι λογιστή, δικηγόρο κ.λπ. για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της
Απογραφής ή μπορώ και μόνος;
Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει κάθε άτομο είναι πολύ απλά και αφορούν το ίδιο,
τα μέλη του νοικοκυριού του και τα χαρακτηριστικά της κατοικίας του. Δεν χρειάζεται η
βοήθεια λογιστή, δικηγόρου ή άλλου επαγγελματία.
Πόση ώρα χρειάζεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου;
Ο χρόνος συμπλήρωσης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε νοικοκυριό και εξαρτάται
από τον αριθμό των μελών του. Ενδεικτικά, για ένα τετραμελές νοικοκυριό δεν θα
χρειαστούν περισσότερα από 30΄ της ώρας.

Απογραφέας
Τί διακριτικά φέρει ο Απογραφέας; Πώς μπορώ να ελέγξω ότι είναι όντως
απεσταλμένος από την ΕΛΣΤΑΤ;
Οι Απογραφείς φέρουν ειδική κονκάρδα με το ονοματεπώνυμό τους, τον κωδικό τους, το
λογότυπο της ΕΛΣΤΑΤ και φορούν μη ιατρική, μαύρη μάσκα με το λογότυπο της ΕΛΣΤΑΤ,
στην οποία αναγράφεται με λευκά γράμματα «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 2021». Επίσης, οι
Απογραφείς έχουν βεβαίωση ορισμού τους από την ΕΛΣΤΑΤ με φωτογραφία τους.
Ποια μέτρα ασφάλειας λαμβάνει η ΕΛΣΤΑΤ για την προστασία των πολιτών
απέναντι στην πανδημία της νόσου του κορωνοϊού Covid-19;
Η ΕΛΣΤΑΤ συστήνει στους πολίτες και κατοίκους της Χώρας, εφόσον είναι εφικτό, να
προβούν σε ηλεκτρονική αυτοαπογραφή μέσω της ειδικής (web) εφαρμογής που έχει
σχεδιάσει, κάνοντας χρήση του υπολογιστή ή του τάμπλετ τους από τον προσωπικό τους
χώρο. Για όσους αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα ακολουθηθεί η παραδοσιακή διαδικασία
της συνέντευξης και απογραφής με έντυπο ερωτηματολόγιο με κατ’ οίκον επίσκεψη του
Απογραφέα. Η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθεί και εφαρμόζει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις
κατευθύνσεις που τίθενται από την Πολιτεία. Οι Απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φορούν καθ’ όλη
τη διάρκεια των εργασιών τους μη ιατρική, σκούρα μπλε ή μαύρη μάσκα στην οποία
αναγράφεται με λευκά γράμματα «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 2021» και φέρει το σήμα της
ΕΛΣΤΑΤ.
Με ποιους τρόπους θα επικοινωνεί ο Απογραφέας με τους απογραφόμενους;
Ο Απογραφέας, στο πρώτο στάδιο της εργασίας του, θα επισκεφθεί όλες τις κατοικίες και τα
νοικοκυριά της περιοχής του προκειμένου να αφήσει σε κάθε κατοικία μία επιστολή με τον
Μοναδικό Κωδικό Απογραφής κάθε νοικοκυριού. Ο Κωδικός Απογραφής είναι απαραίτητος
για τους εκπροσώπους των νοικοκυριών που θα προβούν σε ηλεκτρονική αυτοαπογραφή.
Ο Απογραφέας θα είναι διαθέσιμος τηλεφωνικά προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του
απογραφόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου. Σε επόμενο στάδιο, όσα νοικοκυριά δεν καταστεί δυνατόν να
αυτοαπογραφούν, θα τα επισκεφτεί ο Απογραφέας για να τα απογράψει με τη διαδικασία
της συνέντευξης με έντυπο ερωτηματολόγιο. Ο Απογραφέας, κατά την επίσκεψή του στα
νοικοκυριά, ενδέχεται να ζητήσει έναν τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας για τον
προγραμματισμό της συνάντησης διεξαγωγής της συνέντευξης ή/και την παροχή τυχόν
διευκρινίσεων μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Πρέπει να δώσω προσωπικά μου στοιχεία επικοινωνίας στον Απογραφέα;
Ο Απογραφέας, κατά τη διανομή των ειδικών επιστολών στα νοικοκυριά, θα αναζητήσει το
ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του νοικοκυριού και προαιρετικά ένα τηλέφωνο, ώστε να
επικοινωνήσει μαζί τους, εάν χρειαστεί. Το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου είναι
απαραίτητο προκειμένου να ταυτοποιηθεί το νοικοκυριό που δεν θα καταστεί δυνατόν να
αυτοαπογραφεί, για να το επισκεφτεί στη συνέχεια ο Απογραφέας και να το απογράψει. Σε
περίπτωση απογραφής του νοικοκυριού με έντυπο ερωτηματολόγιο, θα ζητηθεί από τον
Απογραφέα κατά το τέλος της συνέντευξης υποχρεωτικά ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ή,
εναλλακτικά, ένα e mail.

Ερωτηματολόγιο
Τί χαρτιά χρειάζεται να έχω μαζί μου /μπροστά μου για να συμπληρώσω το
ερωτηματολόγιο; Χρειάζεται να έχω τα συμβόλαια και την κάτοψη του σπιτιού
μου; Χρειάζεται να έχω την ταυτότητά μου, τα πιστοποιητικά γεννήσεως των
παιδιών μου κ.λπ.;
Ο απογραφόμενος δεν χρειάζεται να έχει κάποια χαρτιά για να συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο, αρκεί να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ (το δικό του και των μελών του
νοικοκυριού του). Τα υπόλοιπα στοιχεία που θα κληθεί να συμπληρώσει του είναι γνωστά.
Γιατί είναι απαραίτητος ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ);
Αξιοποιώντας τον ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ των απογραφόμενων, η ΕΛΣΤΑΤ είναι σε θέση να συνδέει
και αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί για τις έρευνές της.
Οι Απογραφές, και ειδικά η Απογραφή Πληθυσμού, είναι το βασικό εργαλείο και πλαίσιο για
τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ (π.χ. Έρευνες Εργατικού
Δυναμικού της Ελλάδας, Συνθηκών Διαβίωσης, Οικογενειακών Προϋπολογισμών). Mε βάση
τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2021 θα επικαιροποιηθούν τα πλαίσια
δειγματοληψίας, βάσει των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός των δειγματοληπτικών ερευνών
της ΕΛΣΤΑΤ σε νοικοκυριά.

Γιατί είναι απαραίτητος ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ);
Η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις
της, μετά τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών θα καταρτίσει
στατιστικά μητρώα κτιρίων και πληθυσμού. Ο ΑΦΜ ή εναλλακτικά ο ΑΜΚΑ θα αποτελέσει
ένα από τα κλειδιά με τα οποία θα ενημερώνονται τα στατιστικά μητρώα από διάφορες
διοικητικές πηγές.

Έχω δύο Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Ποιον θα
χρησιμοποιήσω;
Θα χρησιμοποιήσετε τον ΑΜΚΑ του οποίου τα ψηφία που αντιστοιχούν στο έτος γέννησης
ταυτίζονται με το έτος γέννησής σας.
Έχω χάσει τους κωδικούς gov.gr (κωδικούς taxis). Τι κάνω;
Για να εισέλθετε στην ψηφιακή πύλη gov.gr χρειάζονται οι κωδικοί taxis. Θα πρέπει ή να
απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση νέων κωδικών ή να απογραφείτε από τον
Απογραφέα της περιοχής σας με έντυπο ερωτηματολόγιο.
Δεν γνωρίζω τους κωδικούς gov.gr (κωδικούς taxis) των ηλικιωμένων γονιών μου
ώστε να κάνω εγώ την απογραφή του νοικοκυριού τους. Τι κάνω;
Για να εισέλθετε στην ψηφιακή πύλη gov.gr χρειάζονται οι κωδικοί taxis. Εναλλακτικά, οι
γονείς σας θα απογραφούν από τον Απογραφέα της περιοχής τους με έντυπο
ερωτηματολόγιο, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία.
Δεν έχω Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Μπορώ να απογραφώ;
Φυσικά, αρκεί να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ.
Δεν έχω Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορώ να απογραφώ;
Φυσικά, αρκεί να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ.
Δεν έχω Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αλλά ούτε Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Μπορώ να απογραφώ;
Εφόσον είστε αλλοδαπός και δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ ούτε ΑΦΜ, μπορείτε, εάν σας έχει
χορηγηθεί ΠΑΑΥΠΑ, να τον συμπληρώσετε στη θέση του ΑΜΚΑ. Σε διαφορετική περίπτωση,
δεν θα συμπληρώστε τίποτα.
Ένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ). Πώς θα το απογράψω;
Θα απογραφεί κανονικά χωρίς να συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο, εφόσον συμπληρωθεί
το ΑΦΜ του.
Γιατί ζητάτε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των παιδιών
μου;
Στην Απογραφή καταγράφονται τα στοιχεία όλων των κατοίκων της Χώρας ανεξαρτήτως
ηλικίας. Για όλους είναι απαραίτητη η καταγραφή του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ. Αξιοποιώντας το
ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ των απογραφόμενων η ΕΛΣΤΑΤ είναι σε θέση να συνδέει και αξιοποιεί με
βέλτιστο τρόπο τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί για τις έρευνές της. Όλα τα ατομικά
στοιχεία που παρέχονται στην ΕΛΣΤΑΤ εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο.

Πού βρίσκω τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των παιδιών μου;
Μπορείτε να βρείτε τον ΑΜΚΑ στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ και τον ΑΦΜ (εάν έχουν) μέσω
της εφαρμογής του taxis ή της Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.
Γιατί ρωτάτε για τα παιδιά μου; Θα μου τα πάρετε;
Στην Απογραφή Πληθυσμού γίνεται καταγραφή όλων των ατόμων που διαμένουν μόνιμα
στη Χώρα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους («Όλοι μετράμε»). Η Απογραφή έχει ως στόχο
την καταγραφή του πληθυσμού της Χώρας.
Γιατί δεν παίρνετε τα στοιχεία κατευθείαν από την εφορία και ταλαιπωρείτε εμένα;
Οι Απογραφές διενεργούνται με βάση τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο τα στοιχεία που θα συλλεγούν
πρέπει να είναι σε επίπεδο κατοικίας, νοικοκυριού και ατόμου. Τα στοιχεία που διαθέτει η
εφορία αφ’ ενός δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και αφ’ ετέρου δεν αφορούν όλους
τους μόνιμους κατοίκους της Χώρας.
Γιατί δεν υπάρχει ερώτηση για το θρήσκευμα;
Η ΕΛΣΤΑΤ δε συλλέγει στοιχεία που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ.
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις), η παροχή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική
από τον Κανονισμό αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
την εθνική νομοθεσία που διέπει τις Απογραφές Πληθυσμού-Κατοικιών.
Γιατί δεν υπάρχει ερώτηση για τη μητρική γλώσσα;
Η ΕΛΣΤΑΤ δεν συλλέγει στοιχεία που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ.
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή), η παροχή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική από τον
Κανονισμό αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
εθνική νομοθεσία που διέπει τις Απογραφές Πληθυσμού-Κατοικιών.
Ποιος πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο της Απογραφής;
Οποιοδήποτε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού που γνωρίζει να χειριστεί ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Πρέπει να είμαστε παρόντα όλα τα μέλη του νοικοκυριού για να συμπληρωθεί το
ερωτηματολόγιο της Απογραφής;
Δεν είναι απαραίτητο να είναι παρόντα όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Αρκεί ένα ενήλικο
μέλος που γνωρίζει τα στοιχεία των υπόλοιπων μελών του νοικοκυριού.

Γιατί ρωτάτε πόσα δωμάτια έχει το σπίτι μου;
Ο αριθμός των δωματίων είναι μια από τις βασικές πληροφορίες για τις ανέσεις του
νοικοκυριού και είναι κρίσιμη πληροφορία για την αποτύπωση των συνθηκών διαβίωσης
των μελών του.
Γιατί ρωτάτε εάν η τουαλέτα είναι μέσα ή έξω από το σπίτι;
Για να γνωρίζουμε τις ανέσεις και τις συνθήκες διαβίωσης του νοικοκυριού.
Είμαι αγνώστου πατρός. Τι γράφω;
Στο όνομα του πατρός απαντήστε με τη λέξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ».
Έχω ένα μωρό που δεν έχει βαπτιστεί ακόμη. Τι θα δηλώσω στο όνομα;
Στο όνομα απαντήστε με τη λέξη «ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ».

Γενικού περιεχομένου / προβληματισμού
Γιατί να αυτοαπογραφώ; Αν δεν αυτοαπογραφώ, θα έρθει κάποιος απογραφέας να
με επισκεφθεί;
Με την αυτοαπογραφή δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κάτοικο της Χώρας να απογράψει την
κατοικία του και τα μέλη του νοικοκυριού του ηλεκτρονικά, μέσω ειδικά σχεδιασμένης
ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής, αποφεύγοντας την προσωπική επαφή με τον Απογραφέα
της περιοχής του. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, ο Απογραφέας θα
επισκεφθεί την κατοικία του να τον απογράψει με τη γνώριμη διαδικασία με έντυπο
ερωτηματολόγιο.
Δεν θέλω να απογραφώ. Έχω συνέπειες; Θα μου επιβληθεί πρόστιμο;
Η συμμετοχή των κατοίκων της Χώρας στην Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών είναι
υποχρεωτική για την κατάρτιση έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την
Ελλάδα. Η ΕΛΣΤΑΤ προσβλέπει στην ειλικρινή διάθεση και την υποχρέωση των
απογραφόμενων να παρέχουν έγκυρες πληροφορίες.
Γιατί πρέπει να απογραφώ;
Η συμμετοχή των κατοίκων της Χώρας στην Απογραφή είναι υποχρεωτική για την
κατάρτιση έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την Ελλάδα. Τα στατιστικά
δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή στο
σύνολο της Χώρας, είναι κρίσιμα για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των

πολιτών (ενδεικτικά αναφέρονται ο τομέας της υγείας, π.χ. λειτουργία νέων δομών υγείας,
ο τομέας της εκπαίδευσης, π.χ. αριθμός σχολείων, ο τομέας των μεταφορών, π.χ.
σχεδιασμός συγκοινωνιακού έργου κ.λπ.).
Θα είναι ασφαλή τα δεδομένα που παρέχω στην ΕΛΣΤΑΤ;
Η ΕΛΣΤΑΤ δεν επεξεργάζεται ποτέ προσωπικά δεδομένα για σκοπό άλλο από εκείνον για
τον οποίο τα έχει συλλέξει. Τα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο των Απογραφών
αξιοποιούνται αποκλειστικά από την ΕΛΣΤΑΤ και μόνο για τις στατιστικές εργασίες που
σχετίζονται με την Απογραφή.
Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι ιδιώτες συνεργάτες και οι
δημόσιοι υπάλληλοι που χρησιμοποιούνται κατά την Απογραφή για τη συλλογή στατιστικών
στοιχείων ως απογραφείς και μέλη οργάνων των Απογραφών και αποκτούν με
οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία, δεσμεύονται από το απόρρητο και
έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για τους στατιστικούς
σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών των στοιχείων από τα
ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Η
παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων ή/και του στατιστικού απορρήτου από
οποιονδήποτε υπάλληλο ή εργαζόμενο στην ΕΛΣΤΑΤ συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της
παράβασης καθήκοντος και μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, καθώς και
την επιβολή χρηματικού προστίμου.
Τα στοιχεία των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών καταχωρίζονται σε ειδική
ασφαλή βάση δεδομένων. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα
τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία,
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των
αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010. Τα αρχεία της βάσης είναι
απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε να προστατεύονται από κάθε
μη νόμιμη ή χωρίς εξουσιοδότηση επεξεργασία. Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση
μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, περιλαμβανομένων των διαχειριστών αυτών, που ορίζονται
με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Τα έντυπα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν με στοιχεία των απογραφόμενων
φυλάσσονται ασφαλώς σε χώρους φύλαξης έντυπου υλικού της ΕΛΣΤΑΤ, στην Κεντρική
Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής, και διατηρούνται εκεί για όσο
χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Μετά την παρέλευση αυτού του
διαστήματος, το έντυπο υλικό καταστρέφεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πώς συνδέεται η Απογραφή με τις εκλογές;
Με βάση το άρθρο 54 του Συντάγματος, ένα έτος μετά από κάθε Απογραφή Πληθυσμού
δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ο Νόμιμος Πληθυσμός της Χώρας, βάσει του οποίου πραγματοποιείται
η κατανομή των βουλευτικών εδρών. Ο Νόμιμος Πληθυσμός προκύπτει βάσει της δήλωσης
του απογραφόμενου, με ελληνική ή ελληνική και άλλη υπηκοότητα, για τον Δήμο και τη
Δημοτική Ενότηταόπου είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά δημοτολόγια.
Πώς επηρέασε η πανδημία την Απογραφή του 2021;
Η ανάγκη για έγκυρη και αξιόπιστη στατιστική πληροφορία σε συντομότερους χρόνους
επεξεργασίας των συλλεγέντων δεδομένων, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ασφαλώς οι
συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
συνέβαλαν στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής ως βασικής μεθόδου για τη
διενέργεια της φετινής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.
Οι Απογραφείς, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε κτίρια της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και
σε χώρους συναντήσεων με πολίτες, φέρουν μη ιατρική μάσκα και τηρούν όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της πανδημίας και την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός, η οργάνωση και οι διαδικασίες διενέργειας της
Απογραφής και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της δύνανται να τροποποιηθούν με
απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται επιβεβλημένο
από τις υγειονομικές ή άλλες συνθήκες.
Πώς θα ωφελήσει η Απογραφή τους κατοίκους ή τον Δήμο/Κοινότητά τους;
Τα στατιστικά δεδομένα του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή στο
σύνολο της Χώρας, είναι κρίσιμα για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με στις συνθήκες διαβίωσης των
πολιτών (ενδεικτικά αναφέρεται ο τομέας της υγείας, π.χ. λειτουργία νέων δομών υγείας, ο
τομέας της εκπαίδευσης, π.χ. αριθμός σχολείων, ο τομέας των μεταφορών, π.χ. σχεδιασμός
συγκοινωνιακού έργου κ.λπ.). Με βάση στατιστικά δεδομένα του Νόμιμου Πληθυσμού
(εγγεγραμμένοι Δημότες) γίνεται από την Πολιτεία η κατανομή των βουλευτικών εδρών,
δηλαδή η εκπροσώπηση των κατοίκων κάθε Δήμου/Κοινότητας στη Βουλή των Ελλήνων.

Πρέπει να απαντήσω σε κάθε ερώτηση υποχρεωτικά;
Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές και πρέπει να τις απαντήσετε. Δεν υπάρχει
υποχρέωση απάντησης στις προαιρετικές ερωτήσεις, οι οποίες όμως συστήνεται να
απαντηθούν, καθώς θα βοηθήσουν σημαντικά στην ποιότητα και την πληρότητα των
πληροφοριών που θα συλλεχθούν.
Θα απογραφούν όλοι οι κάτοικοι της Χώρας; Θα πάει η ΕΛΣΤΑΤ σε κάθε νησί και
χωριό;
Η ΕΛΣΤΑΤ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταγράψει όλους τους μόνιμους
κατοίκους της Χώρας στέλνοντας εκπροσώπους της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Τι είναι ο Νόμιμος και τι ο Μόνιμος Πληθυσμός;
Μόνιμος Πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας/ιθαγένειας,
που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας, έως το επίπεδο
του οικισμού.
Νόμιμος Πληθυσμός είναι ο αριθμός των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας ανά Δημοτική
Ενότητα που έχουν ελληνική ή ελληνική και άλλη υπηκοότητα/ιθαγένεια και διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα.
Τι εννοείτε με τον όρο ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ΠληθυσμούΚατοικιών
Ως ημερομηνία αναφοράς νοείται το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα
που συλλέγονται από τους απογραφόμενους. Η ημερομηνία αναφοράς είναι απαραίτητη για
κάθε στατιστική έρευνα και σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων
της. Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 έχει ως ημερομηνία αναφοράς την 22α
Οκτωβρίου 2021 και πρόκειται να διενεργηθεί κατά το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.
Αντιμετωπίζω ζητήματα όρασης και δεν μπορώ να αυτοαπογραφώ. Πώς θα γίνει η
διαδικασία;
Τα άτομα με προβλήματα όρασης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτό να
απογραφούν από εκπρόσωπο του νοικοκυριού τους, θα απογραφούν από εντεταλμένα
όργανα της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία θα επισκεφθούν όλο τον πληθυσμό της Χώρας προκειμένου
να τον απογράψουν.

Δεν μιλάω καλά ελληνικά και δεν καταλαβαίνω τις ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο
δεν είναι διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες. Τι θα κάνω;
Τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας και δεν δύνανται να
αυτοαπογραφούν, θα απογραφούν από τον Απογραφέα με έντυπο ερωτηματολόγιο με
υποστήριξη από Συνοδό-Διερμηνέα. Οι Συνοδοί–διερμηνείς που θα συνδράμουν τους
Απογραφείς θα έχουν ως βοήθημα το ερωτηματολόγιο μεταφρασμένο σε βασικές ξένες
γλώσσες.
Μπορώ να απογράψω τα κατοικίδιά μου;
Δεν προβλέπονται τέτοια ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών.
Πώς ελέγχεται η ειλικρίνεια των απαντήσεων;
Η ΕΛΣΤΑΤ προσβλέπει στην ειλικρινή διάθεση και την υποχρέωση των απογραφόμενων να
παρέχουν έγκυρες πληροφορίες για την κατάρτιση έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών
στοιχείων για τη Χώρα. Μια σειρά λογικών ελέγχων κατά τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων συμβάλλει στην
αποφυγή εκούσιας ή ακούσιας λανθασμένης καταχώρισης / αναφοράς.

Ασφάλεια Δεδομένων
Πού πάνε τα δεδομένα μου;
Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια διαφόρων
διαδικασιών, όπως η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διενέργεια των
Απογραφών. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν επεξεργάζεται ποτέ προσωπικά δεδομένα για σκοπό άλλο από
εκείνον που τα έχει συλλέξει.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των
επεξεργασιών για τις οποίες είναι υπεύθυνη, δεν διαβιβάζονται σε καμία άλλη δημόσια
Υπηρεσία ή ιδιωτική εταιρεία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρες εκτός ΕΕ ή σε διεθνείς
Οργανισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα
των απογραφόμενων σε τρίτους, για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου;
Στις εφαρμογές που αφορούν στις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, καθώς
και στις σχετικές βάσεις δεδομένων, έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα,
περιλαμβανομένων των διαχειριστών αυτών, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της
ΕΛΣΤΑΤ. Τα εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση μόνο στα αναγκαία πεδία των
εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων και μόνο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται
απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους.
Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;
Τα δεδομένα που θα συλλεγούν στο πλαίσιο των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε εξυπηρετητές (servers) της ΕΛΣΤΑΤ,
σε ασφαλές περιβάλλον.
Τα έντυπα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν με στοιχεία των απογραφόμενων
φυλάσσονται ασφαλώς σε χώρο φύλαξης έντυπου υλικού σε κτίρια της ΕΛΣΤΑΤ και
διατηρούνται εκεί για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Μετά
την παρέλευση αυτού του διαστήματος, το έντυπο υλικό καταστρέφεται με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες.
Σε ποιον ανήκουν οι servers όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα που παρέχω στην
ΕΛΣΤΑΤ;
Τα δεδομένα που θα συλλεγούν στο πλαίσιο των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε εξυπηρετητές (servers) της ΕΛΣΤΑΤ,
σε ασφαλές περιβάλλον.
Σε ποιον θα δοθούν τα δεδομένα μου; Θα δώσετε τα στοιχεία μου στην εφορία;
Στην ΕΕ; Σε Υπουργεία; Στη στρατολογία;
Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια διάφορων
επεξεργασιών, όπως η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διενέργεια των
Απογραφών. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν επεξεργάζεται ποτέ προσωπικά δεδομένα για σκοπό άλλο από
εκείνον που τα έχει συλλέξει.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των
επεξεργασιών για τις οποίες είναι υπεύθυνη, δεν διαβιβάζονται σε καμία άλλη δημόσια
Υπηρεσία ή ιδιωτική εταιρεία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρες εκτός ΕΕ ή σε διεθνείς
Οργανισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα

των απογραφόμενων σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα όργανα της ΕΕ και των
διεθνών Οργανισμών, κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης και φορέας έχει πρόσβαση μόνο σε
συγκεντρωτικούς στατιστικούς πίνακες και όχι σε προσωπικά δεδομένα.
Πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων; Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται
για την επεξεργασία των δεδομένων;
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, οι
οποίοι έχουν υπογράψει δήλωση τήρησης στατιστικού απορρήτου.
Πού θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μου;
Τα δεδομένα όλων των ερωτηματολογίων συγκεντρώνονται, τυγχάνουν σχετικής
επεξεργασίας και ακολούθως από αυτά παράγονται συγκεντρωτικοί πίνακες με πληροφορίες
για τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Χώρας.

Απογράφομαι στην Ναυπακτία
Δίνω δύναμη στον τόπο μου
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Ο Ταμίας
Κώστας Σαλτός

Η Γραμματέας
Ιωάννα Πια

