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Θέμα : «Απογραφόμαςτε ςτον τόπο που ηοφμε.  Όλοι μετράμε. 

Η απογραφι κακορίηει το μζλλον του Διμου μασ για τα επόμενα 10 χρόνια.» 

 

Στο πλαίςιο τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ απογραφισ ςτο Διμο μασ, που είναι ο 

μόνοσ αξιόπιςτοσ τρόποσ καταγραφισ του πραγματικοφ πλθκυςμοφ, βάςει των οποίων 

λαμβάνονται μία ςειρά κρίςιμων αποφάςεων από τθν Πολιτεία ςασ ενθμερώνουμε για τισ 

εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ που υπάρχουν. 

Α. Ηλεκτρονικι Απογραφι / Αυτοαπογραφι  

Μζςω τθσ πλατφόρμασ https://gov.gr ςτθν ενότθτα Πολίτθσ και Κακθμερινότθτα  

ι  μζςω  αναηιτθςθσ  Απογραυή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 - Gov.gr 

Για τθν θλεκτρονικι αυτοαπογραφι  είναι απαραίτθτοσ ο μοναδικόσ « Κωδικόσ 

Απογραφισ» τθσ  κατοικίασ/νοικοκυριοφ ςασ . Εάν δεν ζχετε τον κωδικό, παρακαλοφμε 

ςτείλτε email με τα ςτοιχεία ςασ (ονοματεπώνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο) ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ t.dimou@statistics.gr  ι τθλεφωνιςτε ςτο Διμο Μυκόνου καλώντασ τον αρικμό 

22893 60141 για να λάβετε ενθμζρωςθ ςε ςχζςθ με τον μοναδικό κωδικό απογραφισ που 

ςασ αντιςτοιχεί. 

B. Φυςικι απογραφι / Πόρτα-Πόρτα 

Ο Απογραφζασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ επιςκζπτεται κάκε κατοικία που δεν απογράφθκε 

θλεκτρονικά εφαρμόηοντασ υποχρεωτικά τα εκάςτοτε ιςχφοντα μζτρα για τθν προςταςία 

τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

 

https://gov.gr/
mailto:t.dimou@statistics.gr


 Αν το νοικοκυριό επικυμεί ςυνζντευξθ δια ηώςθσ, θ ςυμπλιρωςθ 

του    ερωτθματολογίου κα γίνει είτε εντόσ είτε εκτόσ τθσ κατοικίασ, τθρώντασ τα 

ιςχφοντα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Στο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ κα 

δοκοφν και τα Βεβαιωτικά Απογραφισ για τα άτομα που κα απογραφοφν.  

 

 Αν το νοικοκυριό δεν επικυμεί ςυνζντευξθ δια ηώςθσ: 

 

- Ο Απογραφζασ κα αφιςει το ζντυπο ερωτθματολόγιο ςτο 

νοικοκυριό και κα ςυμφωνιςει για τθν θμζρα και ώρα παραλαβισ του 

ςυμπλθρωμζνου ερωτθματολογίου οπότε και κα δώςει και τα Βεβαιωτικά 

Απογραφισ για τα άτομα που κα απογραφοφν.  

 

ι 

 

- Ο Απογραφζασ κα κλείςει τθλεφωνικό ραντεβοφ για τθ 

ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, με τθλεφωνικι ςυνζντευξθ και κα 

ςυμφωνιςει για τθν θμζρα και ώρα που κα παραδώςει τα Βεβαιωτικά Απογραφισ 

για τα άτομα που κα απογραφοφν.  

 Αν δεν ζχει περάςει ακόμθ ο απογραφζασ, τθλεφωνιςτε ςτο 22893 60141. 

Σε περίπτωςθ που τα τθλζφωνα δεν απαντοφν, παρακαλοφμε να επιμείνετε, διότι 

όταν είναι κατειλθμμζνθ θ γραμμι, δείχνει ςαν να καλεί κανονικά. 

 Αν ο απογραφζασ ζχει περάςει και δεν ςασ βρικε, επικοινωνιςτε μαηί του ςτο 

τθλζφωνο που ςασ ζχει αφιςει ςτο ςχετικό ζγγραφο (ζχετε τθ δυνατότθτα να απογραφείτε 

και τθλεφωνικά)  ι καλζςτε ςτα τθλζφωνα 2289360141 ι ςτείλτε email με τα ςτοιχεία ςασ 

(ονοματεπώνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ  

t.dimou@statistics.gr και κα επικοινωνιςουμε μαηί ςασ. 

Επίςθσ ενθμερώνουμε τουσ πολίτεσ, πωσ ο Διμοσ Μυκόνου κα φιλοξενιςει τθν  

Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςίασ  ςτο ιςόγειο του κτιρίου Βοϊνοβιτσ, με ώρεσ λειτουργίασ του 

Γραφείου 08:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00. 

Τζλοσ, ςασ ενθμερώνουμε πωσ τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται παραμζνουν ςτθν Ελλθνικι 

Στατιςτικι Αρχι, αποτελοφν προςωπικά δεδομζνα και δεν παραδίδονται ςε άλλεσ αρχζσ.  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


