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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – 1η Οκτωβρίου 2021 
(Ενημερωτικό Σημείωμα) 

 
 

1. Σκοπός της Απογραφής: 
 

Η Στατιστική Υπηρεσία διενεργεί την Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021. Η Απογραφή άρχισε την 
1η Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2021. 

Σκοπός της Απογραφής είναι η πλήρης και ακριβής γεωγραφική κάλυψη των κατοικιών, των ιδρυμάτων, 
των νοικοκυριών και των ατόμων, Κυπρίων και ξένων υπηκόων, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις 
ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές.  

Στην Απογραφή, η οποία διενεργείται συνήθως σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, συλλέγονται στοιχεία για 
τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως φύλο, ηλικία, 
υπηκοότητα, τόπος γέννησης, επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, κ.ά. καθώς και 
στοιχεία για το μέγεθος και τις ανέσεις των κατοικιών, όπως αριθμός δωματίων, εμβαδό, τύπος κατοικίας, 
έτος ανέγερσης κ.ά. 

2. Νομοθετικό Πλαίσιο: 
 
Η Απογραφή Πληθυσμού 2021 διενεργείται σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ακολουθώντας κοινές έννοιες 
και ορισμούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης. 
 
Επίσης, η Απογραφή διέπεται από τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). 
Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τηρηθούν ως εμπιστευτικά και θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
 
Με βάση τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021, η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική. Όλοι οι 
ερωτώμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ακριβή δεδομένα στα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τη Στατιστική Υπηρεσία να συλλέξουν στοιχεία. 
 
3. Ιστορικό Απογραφών: 

Η Απογραφή του 2021 θα είναι η 15η Απογραφή που διενεργείται στην Κύπρο. Η πρώτη Απογραφή 
διενεργήθηκε το 1881 και κατέγραψε πληθυσμό 186.000 ενώ η πιο πρόσφατη Απογραφή διενεργήθηκε το 
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2011 και κατέγραψε πληθυσμό 856.960 ατόμων. Από το 1974 και μετά οι απογραφές διενεργούνται μόνο 
στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές.  

Η Απογραφή του 2021 θα είναι η τελευταία απογραφή που θα διενεργηθεί στην Κύπρο. Μελλοντικά η 
Στατιστική Υπηρεσία στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού Στατιστικού Πληθυσμιακού Μητρώου, το 
οποίο θα ενημερώνεται από διάφορες διοικητικές πηγές σε ετήσια βάση. Με τη δημιουργία του εν λόγω 
μητρώου, θα εκμηδενιστεί το κόστος διενέργειας απογραφών, οι απογραφόμενοι δεν θα επιβαρύνονται 
πλέον με τον φόρτο απόκρισης και τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα σε ετήσια βάση. 

4. Χρησιμότητα της Απογραφής: 

Η Απογραφή Πληθυσμού αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων. Τα στοιχεία 
που θα συλλεχθούν κατά την Απογραφή είναι απαραίτητα για την υποβοήθηση του σχεδιασμού πολιτικής 
και του προγραμματισμού του Κράτους τόσο σε κοινωνικούς όσο και σε οικονομικούς τομείς, όπως για 
παράδειγμα στον σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας, στην ανέγερση σχολείων, στην κατασκευή δρόμων,  στον 
σχεδιασμό της δημογραφικής πολιτικής του Κράτους κλπ. Επιπλέον, η ανάλυση και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας είναι απαραίτητη σε κάθε αρχή τοπικής διοίκησης.  

Τα στοιχεία της Απογραφής αξιοποιούνται συχνά και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μελετώντας 
το δημογραφικό προφίλ σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, μπορούν να εντοπίσουν τις ειδικότερες 
ανάγκες των πελατών τους. 

Ακόμη τα στοιχεία της Απογραφής θα αποτελέσουν τη βάση για ένα ενημερωμένο δειγματοληπτικό 
πλαίσιο για τη Στατιστική Υπηρεσία και θα χρησιμοποιηθούν στον καθορισμό συντελεστών στάθμισης των 
δειγμάτων στις διάφορες έρευνες για ακριβέστερες εκτιμήσεις σημαντικών δεικτών όπως η ανεργία, η 
απασχόληση, η φτώχια, η ανισότητα κ.ά.  
 
Επομένως, η συμμετοχή όλων στην Απογραφή Πληθυσμού αφορά το κοινό καλό δεδομένου ότι, τα 
στατιστικά στοιχεία επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τη ζωή όλων. 
 
5. Τρόπος Διεξαγωγής της Απογραφής:  
 
Η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί  από εκπαιδευμένους απογραφείς, οι οποίοι θα 
καταχωρούν τις πληροφορίες σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η συλλογή των στοιχείων θα μπορεί να 
γίνει με προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ή ακόμη και με τη συμπλήρωση έντυπου 
ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους απογραφόμενους. 
 
Οι απογραφείς θα έχουν ευδιάκριτη ενδυμασία – θα φορούν κίτρινο γιλέκο με το λογότυπο της 
Απογραφής, θα κρατούν μαύρη τσάντα με το λογότυπο της Απογραφής  και θα φέρουν κονκάρδα με 
ειδική ταυτότητα της Υπηρεσίας, η οποία θα πιστοποιεί την εξουσιοδότηση που τους έχει δοθεί για τη 
συλλογή των στοιχείων με βάση τη Νομοθεσία. 
 
Κατά τη διαδικασία συλλογής στοιχείων, οι απογραφείς θα τηρούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά της 
διασποράς της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19). Συγκεκριμένα, θα φέρουν μαζί τους το πιστοποιητικό 
SafePass, θα χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα και αντισηπτικό και θα εφαρμόζουν το πρωτόκολλο το 
οποίο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Υγείας ειδικά για την Απογραφή Πληθυσμού, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα μέτρα θα είναι σε ισχύ κατά την περίοδο της Απογραφής. 
 
6. Τεχνολογικές Καινοτομίες: 

Η Στατιστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας, έχουν αναπτύξει από κοινού 
το πληροφοριακό σύστημα Cyprus Blaise Integrated Census System (CY-BICS). Το εν λόγω σύστημα 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Απογραφή Πληθυσμού 2011 και έχει τύχει αναβάθμισης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί και στην Απογραφή 2021.  
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Το πληροφοριακό αυτό σύστημα δίνει τη δυνατότητα χρήσης tablet για την καταχώρηση των στοιχείων, 
ενώ παράλληλα έχει ενσωματωμένους ελέγχους οι οποίοι περιορίζουν τα λάθη κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης. Τα στοιχεία που συλλέγονται μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου, 
στην κεντρική βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας με αποτέλεσμα την άμεση και συνεχή 
παρακολούθηση της εξέλιξης της Απογραφής και του πληθυσμού που καταγράφεται.  

Επομένως με το εν λόγω σύστημα, επιτυγχάνεται η συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων άμεσα και με 
χαμηλό κόστος.  

Στην Απογραφή 2021 θα καταγραφούν για πρώτη φορά οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κατοικιών. 
Αυτό θα επιτρέπει την απεικόνιση των αποτελεσμάτων της Απογραφής γεωκωδικοποιημένων σε δίκτυο 
1km2 και σε μορφή θεματικών χαρτών. 

7. Προστασία Δεδομένων: 

Η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει αυστηρά το στατιστικό απόρρητο. Οι εσωτερικές διαδικασίες που 
απορρέουν από την εφαρμογή του στατιστικού απορρήτου, καλύπτουν πλήρως τις πρόνοιες του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), διασφαλίζοντας την προστασία των 
δεδομένων σε κάθε στάδιο, από τη συλλογή έως και τη δημοσίευση. Τα στοιχεία που παράγονται 
δημοσιοποιούνται πάντοτε σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην μπορεί να αποκαλυφθεί άμεσα ή 
έμμεσα η ταυτότητα οποιωνδήποτε προσώπων. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Η Στατιστική Υπηρεσία απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό όπως συνεργαστεί με τους απογραφείς 
που θα τους επισκεφθούν και όπως δώσει όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν. 

 

Συμμετέχουμε γιατί όλοι μετράμε 
----------------------------------------------------------------- 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 
http://www.census2021.cystat.gov.cy 
 
e-mail: census2021@cystat.mof.gov.cy 
 

Λευκωσία: 
Μάρκου Δράκου 10, 1040 Λευκωσία  
Τηλ.: 22308902, 22602157, 22605113  
 
Λεμεσός: 
Γλάδστωνος 84, 3040 Λεμεσός  
Τηλ.: 25270621, 25270603, 25270638  
 
Λάρνακα: 
Αγίων Αναργύρων 42, 6057 Λάρνακα 
Τηλ.: 24205852, 24205859  
 
Πάφος: 
Νεόφυτου Νικολαΐδη, 8011 Πάφος, Νέα Κυβερνητικά Κτίρια 
Τηλ.: 26804440, 26804436 
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