Τι είναι η Απογραφή;

Τι θα ερωτηθώ;

Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών
αποτελεί μια ευρείας κλίμακας στατιστική
εργασία, που διενεργείται κάθε 10 χρόνια, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών
για τα άτομα που διαβιούν μόνιμα στην
Ελλάδα και τις κατοικίες όπου διαμένουν.
Η πρώτη Απογραφή της Χώρας μας έγινε το 1828 οπότε έγινε και η αναδρομική εκτίμηση του πληθυσμού για το 1821
(938.765 κάτοικοι).
Η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής θα γίνει με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών και όπου δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή, με συνέντευξη από τον απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Στην Απογραφή συλλέγονται στοιχεία όπως:
• χαρακτηριστικά της κατοικίας (π.χ. αριθμός δωματίων,
σύστημα θέρμανσης, πρόσβαση σε δίκτυο υδροδότησης),
• αριθμός μελών και σύνθεση νοικοκυριού (π.χ. συγγενικές
σχέσεις, συγκατοίκηση),
• οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, απασχόληση μελών
του νοικοκυριού,
• πληροφορίες για άτομα που μετανάστευσαν τα τελευταία
χρόνια στο εξωτερικό.
Στην Απογραφή δεν ζητείται κανένα ευαίσθητο προσωπικό
δεδομένο, δικό σας ή μελών του νοικοκυριού σας .

Περισσότερες πληροφορίες:

Γιατί να λάβω μέρος;

www.statistics.gr

Τα αποτελέσματα της Απογραφής, είναι απαραίτητα για τη χάραξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Χώρας και συμβάλλουν στην επιστημονική γνώση, τη λήψη αποφάσεων και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
όλων.
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Όλοι μετράμε
Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών
Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Στον φάκελο περιλαμβάνεται
ο Κωδικός Απογραφής
που αντιστοιχεί στην κατοικία σας
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EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ
Αυτοκόλλητο

Αυτοκόλλητο

Όλοι μετράμε
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021
Για να απογραφείτε εσείς και τα μέλη του νοικοκυριού σας, αρκεί ένας / μία
εκπρόσωπος του νοικοκυριού να επισκεφθεί, έως τις 26 Νοεμβρίου 2021,
την ειδική εφαρμογή της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 στην
ψηφιακή πύλη: https://www.gov.gr
Για την είσοδο στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η καταχώριση του παρακάτω “Κωδικού Απογραφής” και η πληκτρολόγηση του προσωπικού
σας κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (κωδικός taxisnet). Στη συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να απαντήσετε στις ερωτήσεις της Απογραφής.

Μοναδικός Κωδικός Απογραφής
Ο 12ψήφιος “Κωδικός Απογραφής” είναι μοναδικός και αντιστοιχεί
αποκλειστικά στη συγκεκριμένη κατοικία. Στην περίπτωση που στην κατοικία
αυτή δεν διαμένετε μόνιμα, τότε θα απαντήσετε μόνο στις ερωτήσεις για
την κατοικία αυτή. Εσείς και τα μέλη του νοικοκυριού σας θα απογραφείτε
με τον Κωδικό Απογραφής της κατοικίας όπου διαμένετε μόνιμα.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον /
την Απογραφέα της περιοχής σας:
Παρακαλείστε να φυλάξετε τον “Κωδικό Απογραφής” μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022 για την περίπτωση που χρειαστούν διευκρινίσεις από την ΕΛΣΤΑΤ.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να αυτοαπογραφείτε ή το
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που υποβάλατε δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο, ο / η Απογραφέας της περιοχής σας θα σας επισκεφθεί μετά
τις 27 Νοεμβρίου 2021 προκειμένου να σας απογράψει με τον παραδοσιακό τρόπο, με έντυπο ερωτηματολόγιο.

Γιατί να αυτοαπογραφώ
ηλεκτρονικά;

Είναι τα δεδομένα μου
ασφαλή;

Γιατί απαντώ γρήγορα, εύκολα και με
ασφάλεια, από τον υπολογιστή μου, οποτεδήποτε επιθυμώ έως τις 26/11/2021,
χωρίς την ανάγκη συνέντευξης με φυσική παρουσία του Απογραφέα.

Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας για την ακεραιότητα
και εμπιστευτικότητα των δεδομένων και
την πρόσβαση σε αυτά μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

