


O Δήμος Αγκιστρίου καλεί όλους τους δημότες και τους κατοίκους 
του Αγκιστρίου να συμμετάσχουν στην προσεχή απογραφή 
πληθυσμού. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όπως κάθε δέκα χρόνια, θα 
διενεργήσει, την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, την Απογραφή 
Πληθυσμού – Κατοικιών, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τα 
δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
της Ελλάδας, καθώς και για την σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες 
στέγασής τους. 

Μάλιστα εφέτος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά 
ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, μέσω της ψηφιακής πύλης 
www.gov.gr 

Πιο αναλυτικά: 

 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. Επειτα, 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 και 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. 

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. 

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 
και βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγραφών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμός ΕΚ 763/2008) 
καθώς και στοn Νόμο 4772/2021 (Α’ 17). 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω των 
Γενικών Απογραφών, είναι εμπιστευτικά και 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών 
στατιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ δεν θα ζητηθούν 
κανενός είδους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους 
απογραφόμενους. 

 Η απογραφή πληθυσμού , είναι μια εξαιρετικά σημαντική και απαραίτητη 
διαδικασία, στην οποία οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι με βάση τον πληθυσμό διαμορφώνονται οι πόροι που 
λαμβάνει ο Δήμος από τα κρατικά κονδύλια , ενώ με πληθυσμιακά επίσης 
κριτήρια, εντάσσονται οι Δήμοι σε σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα 
(ΕΣΠΑ κ.ά.), προκειμένου να υλοποιηθούν έργα που αναβαθμίζουν το νησί 
μας. Με την απογραφή στο νησί μας, δίνουμε δύναμη στον τόπο μας και 
τη δυνατότητα να διεκδικήσει τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που του 
αναλογούν. Σε αυτήν την απογραφή καλούμαστε λοιπόν όλοι οι 
Αγκιστριώτες να απογραφούμε στο Δήμο Αγκιστριού. 

 Απογράφομαι στον Δήμο Αγκιστρίου. 
 Στηρίζω τον τόπο μου.  

 


