
Θα δοθούν τα προσωπικά μου στοιχεία σε 
άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες; 
Όχι. Τα προσωπικά στοιχεία που θα παρέχετε στο Census 
δεν μοιράζονται με οποιεσδήποτε άλλες κυβερνητικές 
υπηρεσίες ή υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων της 
Αστυνομίας, της Αυστραλιανής Εφορίας ή του Centrelink.

Η ABS δεσμεύεται νομικά για να προστατέψει τα 
προσωπικά δεδομένα όλων των Αυστραλών και δεν 
θα δημοσιοποιήσει τα δικά σας στοιχεία με τρόπο που 
θα προσδιορίζουν οποιοδήποτε άτομο ή νοικοκυριό.

Τι θα γίνουν τα προσωπικά μου στοιχεία μόλις 
τελειώσει το Census;
Μετά από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, 
η ΑΒS θα αφαιρέσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
από άλλες πληροφορίες για τα νοικοκυριά. Τα 
ονόματα και οι διευθύνσεις θα αποθηκευτούν 
ξεχωριστά και με ασφάλεια από άλλα δεδομένα 
του Census. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις θα 
καταστραφούν τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα μετά από 
τη συλλογή, όταν πλέον δεν υπάρχει οποιοδήποτε 
κοινοτικό όφελος από τη διατήρησή τους.

Είναι υποχρεωτικό το Census;
Ναι. Όλοι στην Αυστραλία εκτός από ξένους διπλωμάτες 
και τις οικογένειές τους πρέπει να συμπληρώσουν το 
Census όπου και αν βρίσκονται τη βραδιά του Census. 
Αυτό συμπεριλαμβάνει τους κατόχους της βίζας 457 και 
τους επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οι πληροφορίες συλλέγονται δυνάμει του Νόμου 
περί Απογραφής και Στατιστικής 1905 (Census and 
Statistics Act 1905). Ίσως ισχύουν πρόστιμα εάν δεν 
συμπληρώσετε το Census όταν σας ζητηθεί. 

Σημαντικές ημερομηνίες
Σημαντικές ημερομηνίες για το Census:

•	 1	Αυγούστου	2016
 Έναρξη διανομής οδηγιών και εντύπων 

•	 9	Αυγούστου	2016
 Βραδιά Census 

•	 26	Αυγούστου	2016
 Έναρξη επισκέψεων επιτόπιων υπαλλήλων 

του Census

•	 Μέσα	του	2017
 Δημοσίευση πρώτων αποτελεσμάτων του 

2016 Census. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το                                  
census.abs.gov.au

#MyCensus

Census Australia @ABSCensus

@ABSCensus CensusAustralia

#MyCensus

H	ΣΤΙΓΜΗ	ΜΑΣ	ΝΑ	
ΣΤΑΘΟΥΜΕ	ΚΑΙ	
ΝΑ	ΚΑΝΟΥΜΕ	ΤΗ	
ΔΙΑΦΟΡΑ.

Η 9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΊΝΑΊ Η ΒΡΑΔΊΑ 
ΤΟΥ CENSUS (ΑΠΟΓΡΑΦΗ).

Μοιραστείτε τη δική σας στιγμή #MyCensus. 
Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις στο mycensus.abs.gov.au/terms



Χρειάζομαι διερμηνέα.                                              
Πού μπορώ να τηλεφωνήσω;
Αν χρειαστείτε διερμηνέα 
για να σας βοηθήσει 
καλέστε την Μεταφραστική 
και Διερμηνευτική 
Υπηρεσία (Translating and 
Interpreting Service – TIS 
National) στο 131	450.

Τι κάνει η ABS για να διασφαλίσει το απόρρητο 
των προσωπικών μου δεδομένων;
Η ABS λαμβάνει πολύ σοβαρά την προστασία 
απορρήτου. Χωρίς την πλήρη εμπιστοσύνη του 
κόσμου ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή, δεν θα 
μπορούσε να λειτουργήσει το Census.

Η ABS διασφαλίζει ότι δεν δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες με τρόπο που θα επέτρεπε στους 
χρήστες δεδομένων του Census να προσδιορίσουν την 
ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου ή νοικοκυριού. 

ΕΙΝΑΙ	Η	ΣΤΙΓΜΗ	ΓΙΑ	
ΟΛΟΥΣ	ΝΑ	ΣΤΑΘΟΥΝ, 
ΚΑΙ	ΝΑ	ΠΑΙΞΟΥΝ	ΚΑΠΟΙΟ	
ΡΟΛΟ	ΣΤΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	
ΤΟΥ	ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΗΣ	
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

Η 9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΊΝΑΊ Η 
ΒΡΑΔΊΑ ΤΟΥ CENSUS.

Τι είναι το Census;
Η Απογραφή Πληθυσμού και Στέγασης (Census) είναι 
η μεγαλύτερη συλλογή στατιστικών στοιχείων της 
Αυστραλίας και διεξάγεται από την Αυστραλιανή 
Στατιστική Υπηρεσία (ABS). Για περισσότερα από 
100 χρόνια, το Census παρέχει μια εικόνα της 
Αυστραλίας, που βοηθά στη διαμόρφωση των τομέων 
εκπαίδευσης, υγείας, μεταφορών και υποδομών του 
έθνους μας για το μέλλον.

Πότε είναι το Census;
Το επόμενο Census στην Αυστραλία θα διεξαχθεί στις 
9 Αυγούστου.

Τι	σημαίνει	το	Census	για	την	Αυστραλία;
Το Census παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον 
πληθυσμό της Αυστραλίας και τη στέγασή του. Βοηθά 
στο να υπολογιστεί ο πληθυσμός της Αυστραλίας, και 
χρησιμοποιείται για να διανεμηθούν οι κυβερνητικές 
χρηματοδοτήσεις και να σχεδιαστούν οι υπηρεσίες για 
όλες τις κοινότητες.

Το 2016, το Census αναμένεται να μετρήσει σχεδόν 10 
εκατομμύρια κατοικίες και περίπου 24 εκατομμύρια 
κόσμο, η μεγαλύτερη μέτρηση μέχρι στιγμής. 

Συμπληρώνοντας διαδικτυακά το δικό                  
σας Census
Το 2016, περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα 
αναμένεται να συμπληρώσουν το Census διαδικτυακά.

Τι θα πρέπει να περιμένω εγώ;
Από την 1η Αυγούστου, τα περισσότερα νοικοκυριά 
θα λάβουν επιστολή από την ABS, που θα έχει ως 
παραλήπτη τον ένοικο “To the Resident”.

Η επιστολή θα συμπεριλαμβάνει τον μοναδικό Κωδικό 
Πρόσβασης (Login) του νοικοκυριού σας στο Census 
και οδηγίες για το πώς να συμπληρώσετε διαδικτυακά 
το Census, καθώς επίσης και οδηγίες για το πώς να 
παραγγείλετε την έντυπη μορφή του.

Μπορώ	να	χρησιμοποιήσω	τη	φορητή												
συσκευή μου για να συμπληρώσω διαδικτυακά 
το Census;
Ναι. Μπορείτε να συμπληρώσετε το Census 
οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
χρησιμοποιώντας επιτραπέζιο υπολογιστή, λάπτοπ, 
ταμπλέτα ή κινητή συσκευή.

Γιατί ψηφιακά;
Η διαδικτυακή συμπλήρωση του Census είναι γρήγορη, 
απλή, ασφαλής, φιλική προς το περιβάλλον και 
βοηθά στη μείωση του κόστους του Census για την 
κοινότητα.

Μπορώ	ακόμα	να	συμπληρώσω	την	έντυπη	
μορφή του;
Ναι. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή 
προτιμάτε να συμπληρώσετε την έντυπη μορφή, απλά 
καλέστε την αυτοματοποιημένη υπηρεσία μας για 
να ζητήσετε την έντυπη μορφή. Θα χρειαστείτε τον 
12ψήφιο κωδικό πρόσβασης του Census Login από την 
επιστολή που θα λάβετε.

Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν και να 
επιστραφούν στον Προπληρωμένο Απαντητικό 
φάκελο χωρίς καθυστέρηση – μην περιμένετε να το 
παραλάβει κάποιος Επιτόπιος Υπάλληλος του Census.


