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 ,

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για τη συμπλήρωση  
του ερωτηματολογίου σας.

Ονοματεπώνυμο Απογραφέα: 

Τηλέφωνο Απογραφέα: 210 300 1515 - εσωτ.



Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, να στείλετε 
e-mail στο apografi_georgias@statistics.gr ή να καλέσετε 
στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Απογραφής, 210 300 1515.

Πώς θα γνωρίζω ότι αυτός που επικοινωνεί  
μαζί μου είναι Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ;

Κάθε Απογραφέας είναι πιστοποιημένος και θα φέρει 
ειδική ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση τηλεφωνικής 
επικοινωνίας μαζί του, μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία 
του και να τα επιβεβαιώσετε με την ΕΛΣΤΑΤ, είτε μέσω 
του Τηλεφωνικού Κέντρου της Απογραφής είτε απευθείας 
από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής της 
Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκετε.

Γιατί να λάβω μέρος; 

Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι χρήσιμα για τη χάραξη 
αγροτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα στοιχεία που 
θα υποβάλετε στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του ερωτηματολογίου 
σας, είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την 
παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.  
Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία, 
τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφο-
ριών αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα 
και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων. 

Τι θα ερωτηθώ;

Με το ερωτηματολόγιο της Απογραφής 
συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφό-
μενα ζώα, τις τεχνικές καλλιέργειας, τον 
τρόπο σταβλισμού των ζώων, καθώς και 
στοιχεία για την αγροτική απασχόληση.

Με αφορά; Πώς θα συμμετέχω;

Αν είστε κάτοχος γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευ-
σης, η παραγωγή της οποίας προορίζεται κυρίως για πώλη-
ση, θα ειδοποιηθείτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
ή τηλεφωνικά από τον Απογραφέα της περιοχής σας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Απογραφής 
Γεωργίας - Κτηνοτροφίας μπορεί να γίνει με τους ακόλου-
θους τρόπους:

α) αυτοαπογραφή ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της εκμε-
τάλλευσης, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr,

β) με τη βοήθεια Απογραφέα από την ΕΛΣΤΑΤ, με προσω-
πική συνέντευξη με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης,  
η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο δημόσιο 
κτίριο της περιοχής σας,

γ) σε ειδικές περιπτώσεις, από τον Απογραφέα με επίσκε-
ψη στο σπίτι σας, λαμβάνοντας, σε κάθε περίπτωση, 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 
(covid-19).

Τι είναι η Απογραφή  
Γεωργίας - Κτηνοτροφίας;

Η Απογραφή διενεργείται κάθε δέκα χρό-
νια σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων 
αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργι-
κών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς 
και την απασχόληση του αγροτικού  
πληθυσμού σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό, 
συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο 
από κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική  
εκμετάλλευση.

Συμμετέχουμε στην Απογραφή.
Στηρίζουμε το μέλλον της Γεωργίας - Κτηνοτροφίας της Χώρας μας.



ΑΠΟΓΡΑΦΗ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ - 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

210 300 1515

Αξιότιμη/ε κυρία/κύριε

 ,

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για τη συμπλήρωση  
του ερωτηματολογίου σας.

Ονοματεπώνυμο Απογραφέα: 

Τηλέφωνο Απογραφέα: 210 300 1515 - εσωτ.


