
2.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

16. ΤΟΥΑΛΕΤΑ / WC ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (στο μπάνιο ή σε ξεχωριστό χώρο)

1

2

Υπάρχει, με καζανάκι

Υπάρχει, χωρίς καζανάκι

Δεν υπάρχει3

14. ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1

2

Υπάρχει, το εμβαδόν είναι 4τμ ή περισσότερο

Υπάρχει, το εμβαδόν είναι μικρότερο από 4τμ 

3 Δεν υπάρχει

15. ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Υπάρχει1 Δεν υπάρχει2

19. ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
(ισόγειο 0, πρώτος όροφος 1, δεύτερος όροφος 2, 
κ.λπ. υπόγειο 60, ημιυπόγειο 70, πατάρι 80)

18. ΕΙΔΟΣ ΠΗΓΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
       ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

(να δοθεί μόνο μία απάντηση) 

1

2

3

4

5

Κάρβουνο

Ξύλο, πέλλετ και παρόμοια προϊόντα ξύλου

Μαζούτ και πετρέλαιο θέρμανσης

Φυσικό αέριο

Ηλεκτρική ενέργεια (ρεύμα)

Άλλη πηγή ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμική, αιολική ενέργεια κ.λπ.)6

20. ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΟΦΟ (ΕΠΙΠΕΔΟ)

Ναι1 Όχι2

1 Διαμέρισμα

Κατοικούμενο επαγγελματικό χώρο

Χώρο που εγκαταστάθηκε από ανάγκη

2

3

Διαμέρισμα συλλογικής στέγασης4

Ερώτηση 12

Ερώτηση 24

11. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ

Ερώτηση 11.1

11.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

12. ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΣΟΣ (τμ)

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

2

3

Συνδέεται άλλα είδη ύδρευσης (τοπική, αγροτική κ.λπ.)

Συνδέεται με υδροφόρο κ.λπ.

Υπάρχει αλλά δεν έχει συνδεθεί4

Δεν υπάρχει 5

17.4. Φυσικό αέριο (για φυσικό 

2

17.3. Αποχέτευση

1 Συνδέεται με δημόσια αποχέτευση

Συνδέεται με σηπτική δεξαμενή

Συνδέεται με ποτάμι ή κανάλι3

Υπάρχει αλλά δεν έχει συνδεθεί4

Δεν υπάρχει5

17.5. Κεντρική θέρμανση / ορόφου

1

2

3

4

Τηλεθέρμανση (από δημόσια 

Κεντρική θέρμανση στην κατοικία 

Υπάρχει αλλά δεν έχει συνδεθεί

Δεν υπάρχει

Ερώτηση 18

Ερώτηση 19

21. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

27. ΜΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ 

1

2

3

Ιδιοκτησία

Μίσθωση / Ενοικίαση 

Συγγένεια (μένει στους γονείς, στα παιδιά ή συγγενείς)

4 Άλλο

28. ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΕΙΧΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 

22. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

Ιδιωτική ιδιοκτησία

Δημόσια ιδιοκτησία

Άλλη μορφή ιδιοκτησίας

23. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

Κατοικία (προσωρινή ή μόνιμη)

Μόνο για άσκηση δραστηριότητας

4

5 Δε χρησιμοποιείται προσωρινά

6 Το διαμέρισμα είναι εγκαταλελειμμένο 

Άλλο διαμέρισμα του νοικοκυριού στην ίδια διεύθυνση

Ανάπαυση και εποχιακές εργασίες (εξοχικό κ.λπ.)

Ερώτηση 24

24 ΠΟΙΟΣ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ. 

1

2

Ένα ή περισσότερα νοικοκυριά με / χωρίς 

Μόνο προσωρινά παρόντα άτομα

προσωρινά παρόντα άτομα

3

5

4

Άτομα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή 

Ένα ή περισσότερα συλλογικά νοικοκυριά

6 Άτομα που αρνούνται να καταγραφούν

Άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην 
απογραφή (διπλωμάτες, τουρίστες κ.λπ.))

26 ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ. 

25 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ. 

17.2. Ύδρευση

1 Συνδέεται με δημόσια ύδρευση

17. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

αέριο που παρέχεται μέσω 

17.1. Ηλεκτρική ενέργεια

10. ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Υπάρχει1

Δεν υπάρχει2

9. ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τούβλο, σκυρόδεμα, πέτρα

Ξύλο

1

2

Πατημένο χώμα, πλέγμα από κλαδιά, σανίδες και άλλα υλικό

3

4

Άψητο τούβλο

(να δοθεί μόνο μία απάντηση) 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 

(να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός διαμερισμάτων, 
 κατοικούμενων επαγγελματικών χώρων,  χώρων που 
εγκαταστάθηκαν από ανάγκη και διαμερισμάτων 

Εάν ο αριθμός των διαμερισμάτων = 0       

6. ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ίδρυμα κοινωνικής προστασίας (Οίκος ευγηρίας, ίδρυμα 2

3 Ειδικό νοσοκομείο ψυχιατρικών παθήσεων

Καταφύγιο για τους άστεγους4

Θρησκευτικό ίδρυμα (μοναστήρι, μονή κ.λπ.)5

6

Φοιτητική / μαθητική εστία, οικοτροφείο1

8

9

Κέντρο υποδοχής, κέντρο ασύλου

Εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας εργαζομένων 

10 Άλλο (ξενοδοχεία για εργένηδες και εργένισσες, στρατιωτικά 

Συλλογικό κέντρο προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων

7

5. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οικογενειακό σπίτι με δύο διαμερίσματα, 2

3 Οικογενειακό σπίτι με δύο διαμερίσματα, 

Κατοικία στη σειρά (με τουλάχιστον τρία 
διαμερίσματα, το ένα δίπλα στο άλλο με 4

Κατοικία με 3-9 διαμερίσματα

Κατοικία με 10 ή περισσότερα διαμερίσματα

5

6

Οικογενειακό σπίτι με ένα διαμέρισμα1

Ερώτηση 8

4. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δήμος Κατοικημένος τόπος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

28.1.  ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ Ή 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

28 2. ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ /.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΕ 5000τμ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

28 3. ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ (στις 30 Σεπτεμβρίου) .

Ναι1

Ναι1

Ναι1

Ναι1

Ναι1

Ναι1

Ναι1

Όχι2

Όχι2

Όχι2

Όχι2

Όχι2

Όχι2

Όχι2

Δύο βόδια

Πέντε πρόβατα ή πέντε κατσίκια

Τρία γουρούνια

50 πουλερικά 

20 κοινωνίες μελισσών

Ένα βόδι και δύο μικρότερα ζώα 
(γουρούνι, κατσίκα, πρόβατο - μαζί)

Τέσσερα μικρότερα ζώα (γουρούνι, 
κατσίκα, πρόβατο - μαζί)

3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ

3.1. ΠΟΣΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ 

(αριθμός)

(οδός)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Ερώτηση 3

Ερώτηση 2.1 

ΤΕΛΟΣ
Δεν υπάρχει κτίριο σε αυτή τη διεύθυνση 

4 (άδειο οικόπεδο, κατεδαφισμένο κτίριο, κ.λπ.)

Δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία του χάρτη

   

2

3 Διεύθυνση (οδός και αριθμός) δεν 

1 Ταυτίζονται με τα στοιχεία του χάρτη

υπάρχουν στο χάρτη

7. ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟΥ 

το ένα πάνω από το άλλο

Ίδρυμα εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων

Ερώτηση 3.1Ναι1

Όχι2 Ερώτηση 4

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

3.2. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΙΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ναι1 Όχι2

ΚΤΙΡΙΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

Ερώτηση 26

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

Ναι1 Ερώτηση 28.1 Όχι2

Ναι1 Όχι2 Ερώτηση 28.2

Ναι1 Όχι2 Ερώτηση 28.3

Εάν η απάντηση ήταν «Ναι» 

ΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Κτίριο συλλογικής στέγασης2

Κατοικία / σπίτι1

4
Κτίριο που δεν προορίζεται για 

3
Κτίριο / κτίσμα που εγκαταστάθηκε 
από έκτακτη ανάγκη (γκαράζ, 

Ερώτηση 5

Ερώτηση 6

Ερώτηση 7

Ερώτηση 8

Βοηθητικό κτίριο που δεν υπόκειται σε απογραφή

Κτίριο υπό κατασκευή που δεν υπόκειται σε απογραφή

5

6

ΤΕΛΟΣ

κατοίκηση (σχολείο, ξενοδοχείο, 

φιλοξενίας παιδιών χωρίς γονική μέριμνα κ.λπ.) 

ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

(π.χ. Δημοτικό σχολείο «Vuk Karadzic», μοναστήρι Σοπότσανι…)

Κωδικός αριθμός Δήμου Ζώνη απογραφής Διαμέρισμα ΝοικοκυριόΚτίριο

Τα στοιχεία του παρόντος εντύπου είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς

Δημοκρατία της Σερβίας 

Ο Περί απογραφής πληθυσμού, νοικοκυριών  

 Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σερβίας» 
και κατοικιών Νόμος ου 2022 («Επίσημη 

ταριθ. 9/2020, 35/2021)

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Έντυπο Π-2

 της Δημοκρατίας της Σερβίας

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από
 την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

συγχρηματοδοτείται από την κυβέρνηση 

Απογραφή πληθυσμού, νοικοκυριών και κατοικιών το έτος 2022

(οδός)

(αριθμός)

αποθήκη και τα παρόμοια)

εργοστάσιο και τα παρόμοια)

το ένα δίπλα στο άλλο

ξεχωριστή είσοδο για κάθε διαμέρισμα)

(στρατώνες, κατασκήνωση κ.λπ.)

και αστυνομικά κτίσματα κ.λπ.)

ΤΕΛΟΣ

ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ

συλλογικής στέγασης)

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

(εμβαδού 4τμ ή περισσότερο)

Υπάρχει1 Δεν υπάρχει2

Υπάρχει1 Δεν υπάρχει2

δικτύου) 

μονάδα θέρμανσης κ.λπ.)

(ή στο διαμέρισμα)

ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ

η συλλογή δεδομένων

ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
σε οποιαδήποτε ερώτηση                                       



3

ΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΟ, κατάσταση 30 Σεπτεμβρίου 2022 σε 24 ώρες (κρίσιμη στιγμή της απογραφής)

Υπό τον αύξοντα αριθμό 1 εγγράφεται το άτομο στο όνομα του οποίου είναι καταχωρημένο το νοικοκυριό (οποιοδήποτε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, ανεξαρτήτως φύλου), στη συνέχεια εγγράφονται τα μέλη της οικογένειας εκείνου του ατόμου, μετά τα μέλη 
    της δεύτερης, τρίτης κ.λπ. οικογένειας ενώπιον του νοικοκυριού. Έπειτα, εγγράφονται τα άλλα μέλη του νοικοκυριού που δεν ανήκουν σε καμία οικογένεια. Στο τέλος της Λίστας εγγράφονται τα προσωρινά παρόντα άτομα. 

Στη λίστα ατόμων εγγράφονται όλα τα μέλη του νοικοκυριού ανεξάρτητα από το αν κατά την κρίσιμη στιγμή της απογραφής ήταν όλα παρόντα ή ορισμένα είχαν τη διαμονή του σε άλλο μέρος στην χώρα ή στο εξωτερικό λόγω δουλειάς, εκπαίδευσης ή άλλο λόγο. 

(μήνας) (έτος) (λοιποί 6 αριθμοί του (μέρα)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Όνομα Επώνυμο
Όνομα 

ενός γονέα

Φύλο

1 άρρεν - 

2 θήλυ - 

Το άτομο είναι

1 μέλος του νοικοκυριού - 

2 προσωρινά παρόν  - 
άτομο

(12)

Θέση του 
μέλους στην 
οικογένεια

Όνομα 
συζύγου / εξώγαμου 

συντρόφου

Το μέλος του  
νοικοκυριού 

1 παρόν - 

2 απόν - 

(12)

είναι

Στήλη 9 – Θέση του μέλους στην οικογένειας

Άντρας / γυναίκα1
Σύντροφος στην εξώγαμη συμβίωση2
Κοινό παιδί3
Μητέρα με παιδί / παιδιά4
Πατέρας με παιδί / παιδιά5
Παιδί που μένει με μόνο ένα γονέα6
Παιδί της συντρόφου / συζύγου7
Παιδί του συντρόφου / συζύγου8

Άτομο που δεν ανήκει στην οικογένεια0

Στήλη 8 – Αύξων αριθμός της οικογένειας

Άντρας / γυναίκα2
Εξώγαμος σύντροφος 3
Γιος / κόρη4
Πατέρας / μητέρα5
Αδελφός / αδελφή6
Πεθερός / πεθερά (γονείς του συζύγου)7
Πεθερός / πεθερά (γονείς της συζύγου)8
Παππούς / Γιαγιά9

Άτομο στο όνομα του οποίου είναι 1

Εγγονός / εγγονή10
Γαμπρός / νύφη11
Ψυχογιός / ψυχοκόρη12
Άλλοι συγγενείς13

Δεν έχουν συγγένεια0

Στήλη 7 – Συγγένεια με το άτομο στο  όνομα 
 του οποίου είναι καταχωρημένο το νοικοκυριό

Λόγος   
απουσίας /
προσωρινής
παρουσίας

Στήλη 12 – Λόγος απουσίας / 
 προσωρινής παρουσίας

29.  ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
   

Για όλα τα μέλη πρώτης οικογένειας

Για όλα τα μέλη δεύτερης οικογένειας

Για όλα τα μέλη τρίτης οικογένειας

2
3

1

Για όλα τα άτομα που δεν ανήκουν 0

Εάν στο νοικοκυριό ζουν 4 ή περισσότερες 
οικογένειες, δώστε αριθμούς σε καθεμία 
από αυτές με τη σειρά, μέχρι την τελευταία 
οικογένεια του νοικοκυριού.

σε καμία οικογένεια

Λόγος απουσίας / προσωρινής παρουσίας 
του ατόμου στη Δημοκρατία της Σερβίας 

Για εργασία στο εξωτερικό στον αλλοδαπό 
εργοδότη ή για ανεξάρτητη εργασία

5

Έχει αποσταλεί για εργασία στη διπλωματική-
 προξενική ή άλλη αντιπροσωπεία ή εταιρεία 
στο εξωτερικό, διεθνή οργανισμό κ.λπ.

6

Μένει στο εξωτερικό ως μέλος του νοικοκυριού 
(οικογένειας) του ατόμου που είναι απόν για 

7

Σπουδάζει στο εξωτερικό (μέλη του νοικοκυριού 9

Μένει στο εξωτερικό ως μέλος του νοικοκυριού 
(οικογένειας) του ατόμου που είναι απόν για 

8

Άλλοι λόγοι (φιλοξενία, τουριστικό ή 
επαγγελματικό ταξίδι, επαγγελματική 

10
 είναι στη χώρα)

Δουλειά1
Εκπαίδευση2
Οικογενειακοί λόγοι3
Άλλοι λόγοι (θεραπεία, ποινή φυλάκισης, 4
επαγγελματικό ταξίδι

Λόγος απουσίας του ατόμου στο εξωτερικό

λόγο 5

λόγο 6

εκπαίδευση κ.λπ.)

Το προσωρινά παρόν άτομο είναι το άτομο το οποίο διαμένει προσωρινά
στον τόπο απογραφής λόγω δουλειάς, εκπαίδευσης ή για κάποιο άλλο

  λόγο και είναι κάτοικος άλλου κατοικούμενου τόπου στη Δημοκρατία της   
Σερβίας ή σε μια ξένη χώρα όπου έχει το νοικοκυριό του.

Παιδί είναι το άτομο που ζει με έναν ή και τους 
δύο γονείς και το οποίο σε αυτό το νοικοκυριό δεν 
έχει σύζυγο / εξώγαμο σύντροφο ή παιδί.

2

Ως νοικοκυριό θεωρείται και κάθε άτομο που ζει ανεξάρτητα, 

  λεγόμενο μεμονωμένο νοικοκυριό).  

Νοικοκυριό είναι κάθε οικογένεια ή άλλη κοινότητα ατόμων 
  που ζουν μαζί και ξοδεύουν από κοινού τα έσοδά τους για  

 την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση, τροφή 
κ.λπ.).   

 δηλαδή δεν είναι μέλος κάποιου άλλου νοικοκυριού (το 

Ως νοικοκυριό θεωρείται και το λεγόμενο συλλογικό νοικοκυριό,
δηλ. νοικοκυριό που αποτελείται από άτομα που ζουν σε ιδρύματα 
φιλοξενίας ενηλίκων και ηλικιωμένων, ιδρύματα φιλοξενίας 
παιδιών χωρίς γονική μέριμνα, μοναστήρια κ.λπ.

Οικογένεια είναι κοινότητα που αποτελείται μόνο από ένα 
  παντρεμένο ή εξώγαμο ζευγάρι, ή από γονείς (και τους δύο ή 
   
  
μόνο έναν) και τα παιδιά τους.
  

Α
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Ημερομηνία γέννησης 
(προσωπικός αριθμός αναγνώρισης / 

αριθμός εγγραφής αλλοδαπού)

προσωπικού αριθμού αναγνώρισης)

Συγγένεια με το 
άτομο στο όνομα του 

вοποίου είναι 
καταχωρημένο 
το νοικοκυριό

Αύξων 
αριθμός 

οικογένειας

καταχωρημένο το νοικοκυριό
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