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1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα
1.1 Υπηρεσία
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Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα, Τμήμα Ετήσιων
Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Στατιστικών Αλιείας
Γεωργία Κοτσίρη
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1.7 Αριθμός τηλεφώνου
1.8 Αριθμός fax

30 213 135 2050
30 213 135 2474

2. Ενημέρωση μεταδεδομένων
2.1 Μεταδεδομένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
2.2 Μεταδεδομένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
2.3 Μεταδεδομένα που
ενημερώθηκαν τελευταία

3. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόμενα

-

Περιεχόμενα

3.1 Σύντομη περιγραφή
Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις εκτάσεις των διαφόρων ειδών
καλλιέργειας, του αριθμού των δένδρων, των ζώων και των γεωργικών μηχανημάτων, της γεωργικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και του αριθμού των αλιέων και των σκαφών εσωτερικών υδάτων, της
παράκτιας αλιείας και της παραγωγής αλιευμάτων.
3.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
Οι γεωγραφικές περιοχές ταξινομούνται σύμφωνα με την ταξινόμηση NUTS και συγκεκριμένα: NUTS 3 και
LAU 2
3.3 Κάλυψη κλάδων
Μονάδα της έρευνας είναι η εδαφική έκταση, η οποία περιλαμβάνεται μέσα στα διοικητικά όρια κάθε
Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας της Χώρας. Η έρευνα καλύπτει απογραφικά το σύνολο των ανωτέρω
διοικητικών υποδιαιρέσεων, εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους, για την οποία δε συγκεντρώνονται
σχετικά στοιχεία
3.4 Έννοιες και ορισμοί (βασικές μεταβλητές)
Η έρευνα αποσκοπεί στην συλλογή στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών για τους τομείς της Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας και Αλιείας που αναφέρονται:
α)Στις εκτάσεις και στην συγκομισθείσα παραγωγή :
· αροτραίων καλλιεργειών,
· καλλιεργειών με λαχανικά,
· αμπελώνων,
· δενδρωδών καλλιεργειών και των συγκαλλιεργειών μέσα σε κανονικούς δενδρώνες,
· εκτάσεων αγρανάπαυσης και κηπευτικής γης (φυτώρια, σπορεία, εμπορικοί ανθόκηποι),
καθώς και όσων εκτάσεων από τις ανωτέρω ποτίστηκαν εντός του έτους. Συλλέγονται, επίσης
και στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή ελαιόλαδου,
β) Στον αριθμό εκτρεφομένων ζώων και στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων.
γ) Στα χρησιμοποιηθέντα γεωργικά μηχανήματα για τις διάφορες γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
δ) Σε στοιχεία αλιείας εσωτερικών υδάτων, της παράκτιας θαλάσσιας αλιείας και μηχανοκίνητων
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως ισχύος μέχρι και 19 ίππους
(HP).
3.5 Στατιστικές μονάδες
Μονάδα της έρευνας είναι η εδαφική έκταση, η οποία περιλαμβάνεται μέσα στα διοικητικά όρια κάθε
Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας της Χώρας. Η έρευνα καλύπτει απογραφικά το σύνολο των ανωτέρω
διοικητικών υποδιαιρέσεων, εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους, για την οποία δε συγκεντρώνονται
σχετικά στοιχεία.
3.6 Πληθυσμός αναφοράς
6.064 Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες
3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Kαλύπτονται όλες οι περιοχές NUTS III ( Νομοί) και LAU 2 ( Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες ) της Ελλάδος
με εξαίρεση την περιοχή του Αγίου Όρους.
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3.8 Χρονική κάλυψη
Η Ετήσια Γεωργική Στατιστική έρευνα παράγει αποτελέσματα από το 1961 σε ετήσια βάση.
3.9 Περίοδος βάσης
-

4. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

H μονάδα μέτρησης όταν πρόκειται για έκταση είναι τα στρέμματα, ενώ για την παραγωγή είναι οι τόνοι, για
το ζωικό κεφάλαιο είναι τα κεφάλια και για τις τιμές παραγωγού η μονάδα μέτρησης είναι το Ευρώ

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Για την ετήσια γεωργική έρευνα, το φυτικό κεφάλαιο αναφέρεται στην παραγωγή από την ανθοφορία του
ίδιου έτους, ενώ το ζωικό κεφάλαιο και τα γεωργικά μηχανήματα έχουν ημέρα αναφοράς την 31
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Τέλος το ελαιόλαδο αναφέρεται στην ανθοφορία του προηγούμενου έτους.

6. Θεσμική εντολή

Περιεχόμενα

6.1 Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες
Το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόμος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του
Νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», από το
Άρθρο 45 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», από το άρθρο
22 παράγραφος 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 51 του Νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄): «Ενισχυμένα μέτρα
εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού
χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή
Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής
(Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των
εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, μετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε στις 28
Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
Προεδρικό Διάταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ.
ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση
θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»
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Το νομικό πλαίσιο της έρευνας καθορίζεται με τo υπ΄αριθ. 111/15-2-1962 Βασιλικό Διάταγμα και την
υπ΄αριθ. 10674/Β2-504/29-8-01 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και με την κατ' έτος σχετική κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα " Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας,
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους"
6.2 Διεθνείς συμφωνίες για ανταλλαγή δεδομένων
Δεν υπάρχουν συμφωνίες

7. Εμπιστευτικότητα

Περιεχόμενα

7.1 Πολιτική εμπιστευτικότητας
Τα θέματα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθμίζονται
με τα άρθρα 6, 7 και 8 του Νόμου 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφος 8 του
Νόμου 3842/2010 και το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010, καθώς και με το άρθρο 8 του Νόμου 2392/1996,
το οποίο επανήλθε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Νόμου 3842/2010.
Επιπλέον, η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ με την τήρηση των στατιστικών αρχών
του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως με την τήρηση της αρχής του
στατιστικού απορρήτου.

7.2 Εμπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδομένων
−

Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων που τα
παρείχαν με την αποκάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για στατιστικούς
σκοπούς ή έμμεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε
να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων με τα τεχνικά ή άλλα μέσα
που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά αποτελέσματα, που ενδέχεται να
καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της μονάδας των στατιστικών στοιχείων διαδίδονται από την
ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και μόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσματα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών
Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), με τέτοιο τρόπο, ώστε η
διάδοσή τους να μη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η μονάδα των στατιστικών στοιχείων συμφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδομένων.

Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το
προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με πράξη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
−

Ζητήματα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να
εισηγείται:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο μπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην
είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώμενης μονάδας, είτε άμεσα είτε έμμεσα,

•

κριτήρια ανωνυμοποίησης για τα μικροδεδομένα που παρέχονται σε χρήστες,

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς.

8. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόμενα

8.1 Ημερολόγιο ανακοινώσεων
Στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει ετήσιο προγραμματισμό των στατιστικών εργασιών
για το επόμενο έτος. Ο προγραμματισμός αυτός είναι προσβάσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:http://
www.statistics.gr
8.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
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Στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει ετήσιο προγραμματισμό των στατιστικών εργασιών
για το επόμενο έτος. Ο προγραμματισμός αυτός είναι προσβάσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:http://
www.statistics.gr
8.3 Πρόσβαση χρηστών
Τα στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα (http:// www.statistics.gr)

9. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

Προσωρινά στοιχεία εκτάσεων εντός του έτους αναφοράς και προσωρινά στοιχεία παραγωγής τρεις μήνες
μετά το έτος αναφοράς. Οριστικά στοιχεία δέκα μήνες μετά το έτος αναφοράς

10. Μορφή διάχυσης

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τύπου
1.Ετήσιο δελτίο τύπου προσωρινών αποτελεσμάτων γεωργικών εκτάσεων,
2.Ετήσιο δελτίο τύπου προσωρινών αποτελεσμάτων παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
10.2 Δημοσιεύματα
1. «Εκτάσεις Γεωργικών Καλλιεργειών (Προσωρινά Αποτελέσματα) » 2.«Παραγωγή Γεωργικών και
Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων ( Προσωρινά Αποτελέσματα)» 3. «Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος», 4.
«Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος», 5. «Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος», και 6. « Μηνιαίο
Στατιστικό Δελτίο ».
10.3 Βάση δεδομένων on-line
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
10.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα
Με έγκριση της επιτροπής στατιστικού απορρήτου
10.5 Άλλη διάχυση δεδομένων
1.Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, 2. Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, 3 Μηνιαίο Στατιστικό
Δελτίο
και http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/

11. Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης

Περιεχόμενα

11.1 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας
Σύντομο μεθοδολογικό σημείωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμo στη διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0401/Other/A0401_SPG06_MT_AN_00_1991_0
0_2099_01_F_GR.pdf.
11.2 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας
Δεν υπάρχουν εκθέσεις ποιότητας της έρευνας.
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12. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

12.1 Διασφάλιση ποιότητας
Υπάρχουν οδηγίες για την συμπλήρωση και τον έλεγχο του δελτίου ΕΟΠ -1, έκδοση 2007 και επιπλέον
πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις στα όργανα που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Επίσης
πραγματοποιούνται λεπτομερείς έλεγχοι στα ερωτηματολόγια, καθώς και έλεγχοι στα πινακοποιημένα
στοιχεία.
Οι ποιοτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στηρίζονται στις συγκρίσεις των στοιχείων με τα στοιχεία του
προηγούμενου έτους με γνώμονα και το βαθμό μεταβολής που προκύπτει μεταξύ δύο ετών ( ± 10 % ).
Ακολουθεί επικοινωνία με τους συναδέλφους των ΥΣΝ για τη διόρθωση ή την παραδοχή της μεταβολής, οι
οποίοι στη συνέχεια συνεργάζονται με τον αρμόδιο στατιστικό ανταποκριτή που έχει συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία και με αρμόδιους υπαλλήλους από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με άλλους φορείς που σχετίζονται με τα στοιχεία που
συλλέγονται από την έρευνα, όπως ΕΛΟΓΑΚ ( Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος ), ΟΠΕΚΕΠΕ,
αμπελουργικά μητρώα, Συνεταιρισμούς κλπ.
12.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Έλεγχος και έγκριση των στοιχείων από τους ελεγκτές Γεωπόνους των Διευθύνσεων Αγροτικής
Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Επίσης τα παραγόμενα στοιχεία είναι υψηλής
ποιότητας, διό τι εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων.

13. Χρησιμότητα
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13.1 Ανάγκες χρηστών
Βασικοί χρήστες των στοιχείων της έρευνας είναι το Υπουργείο Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
μέσω του υπουργείου η Eurostat.καθώς επίσης Κεντρική κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιχειρήσεις,
Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, Mελετητές, Φοιτητές κλπ.
13.2 Ικανοποίηση χρηστών
H Βιβλιοθήκη διενεργεί έρευνα χρηστών όπου καταγράφονται οι ανάγκες τους και ο βαθμός κάλυψης των
αναγκών τους. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/library_news_letter.pdf
13.3 Πληρότητα
H έρευνα καλύπτει όλες τις μεταβλητές που καθορίζονται με βάσει τις εθνικές ανάγκες.

14. Ακρίβεια και αξιοπιστία
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14.1 Συνολική ακρίβεια
Η έρευνα καλύπτει όλες τις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Χώρας ( 6.064)
14.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα
Η έρευνα είναι απογραφική
14.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα
Δεν παρουσιάζονται σφάλματα μη ανταπόκρισης στην έρευνα. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος
Στατιστικός Ανταποκριτής δεν ανταποκριθεί στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λόγω ασυνέπειας ή
έκτακτης ανάγκης αντικαθίσταται από άλλο άτομο ή το δελτίο συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο
της ΥΣΝ.
Σχετικά με σφάλματα που προκύπτουν από λανθασμένη εγγραφή στο ερωτηματολόγιο σε ποσότητες,
στρέμματα κλπ ή εγγραφή σε λάθος γραμμή του ερωτηματολογίου ακολουθείται διαδικασία συνεννόησης
με τους υπαλλήλους των ΥΣΝ και με τους υπεύθυνους στατιστικούς ανταποκριτές για τη διόρθωση των
λαθών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα σφάλματα που προκύπτουν κατά την εισαγωγή των
δεδομένων στον Η/Υ.

15. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια
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15.1 Επικαιρότητα
Προσωρινά στοιχεία εκτάσεων εντός του έτους αναφοράς και προσωρινά στοιχεία παραγωγής τρεις μήνες
μετά το έτος αναφοράς. Οριστικά στοιχεία δέκα μήνες μετά το έτος αναφοράς
15.2 Χρονική ακρίβεια
Υπάρχει καθυστέρηση στη δημοσίευση των στοιχείων τόσο στα προσωρινά αποτελέσματα όσο και στα
οριστικά. Οι λόγοι των εκπρόθεσμων δημοσιεύσεων είναι ποικίλοι και πολλές φορές σύνθετοι π.χ.
Καθυστέρηση συμπλήρωσης από τους αρμόδιους φορείς, βλάβη του συστήματος εισαγωγής δεδομένων,
φόρτος εργασίας από τους υπαλλήλους που καταχωρούν και ελέγχουν τα ερωτηματολόγια και σε πολλές
περιπτώσεις χρονική επικάλυψη πολλών εργασιών - ερευνών.

16. Συγκρισιμότητα
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16.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα
Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν συγκρίνονται με άλλες χώρες
16.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα
Πρόβλημα δημιουργεί η εισαγωγή περισσότερων μεταβλητών ή νέων δυσνόητων εννοιών όπως "γη σε καλή
γεωργική κατάσταση". Επιπλέον τα στοιχεία συγκρίνονται διαχρονικά και όταν διαπιστωθούν μεγάλες
μεταβολές γίνονται περαιτέρω έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων.

17. Συνοχή
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17.1 Διατομεακή συνοχή
Υπάρχουν διαφορές με την έρευνα διάθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων και με τις
έρευνες του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι οι μονάδες έρευνας είναι διαφορετικές και επίσης
είναι διαφορετική η μέθοδος συλλογής των στοιχείων. Η έρευνα διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών
Εκμεταλλεύσεων και οι έρευνες ζωικού και φυτικού κεφαλαίου έχουν μονάδα έρευνας τη γεωργική και
κτηνοτροφική εκμετάλλευση και είναι δειγματοληπτικές έρευνες, ενώ η ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα
είναι απογραφική και η μονάδα έρευνας είναι η εδαφική έκταση, η οποία περιλαμβάνεται μέσα στα διοικητικά
όρια κάθε Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας της Χώρας.
Οι μεταβλητές των άλλων ερευνών που συγκρίνονται με την ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα έχουν
κοινούς ορισμούς.
17.2 Εσωτερική συνοχή
Υπάρχουν συγκεκριμένες μεταβλητές οι οποίες παρουσιάζουν συνάφεια και συνοχή μεταξύ τους

18. Κόστος και επιβάρυνση
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Οι δαπάνες για την ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα κυμαίνονται στις 356.000 Ευρώ ετησίως.

19. Αναθεώρηση δεδομένων
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19.1 Πολιτική αναθεώρησης

19.2 Πρακτική αναθεώρησης
Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα στο προηγούμενο έτος κατά τη διαδικασία ελέγχου του επόμενου
έτους, τα στοιχεία μπορούν να υποστούν διόρθωση.

20. Στατιστική επεξεργασία
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20.1 Τύπος των πρωτογενών δεδομένων
Όλα τα συλλεγόμενα στοιχεία προέρχονται από υποκειμενικές εκτιμήσεις των τοπικών οργάνων, εκτός από
τα αναφερόμενα στην παραγωγή ελαιόλαδου, τα οποία οι Στατιστικοί Ανταποκριτές λαμβάνουν από τους
κατόχους των ελαιοπιεστηρίων, ανεξάρτητα από τη Δημοτική / Τοπική Κοινότητα προέλευσης του
ελαιοκάρπου.
20.2 Συχνότητα συλλογής των δεδομένων
Ετήσια
20.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδομένων
Για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται τοπικά όργανα και συγκεκριμένα, υπάλληλοι
Δήμων, και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιδιώτες – συνεργάτες, ως Συντονιστές Στατιστικοί Ανταποκριτές και ως Στατιστικοί Ανταποκριτές.
Η έρευνα διενεργείται σε δύο φάσεις, ως εξής :
α) Κατά τους μήνες Ιούνιο έως Δεκέμβριο, κάθε Στατιστικός Ανταποκριτής , βοηθούμενος και από άλλα
τοπικά όργανα, συμπληρώνει, προοδευτικώς, για τη Δημοτική / Τοπική Κοινότητα στο οποίο έχει οριστεί
Ανταποκριτής, ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο αναφέρεται στις εκτάσεις των διαφόρων καλλιεργειών με διάκριση των ποτιστικών -, τον αριθμό των καρποφόρων δένδρων, τη γεωργική παραγωγή, το ζωικό
κεφάλαιο, την κτηνοτροφική παραγωγή, τη δασική παραγωγή, τον αριθμό των γεωργικών μηχανημάτων,
την αλιεία εσωτερικών υδάτων, την παράκτια αλιεία με επαγγελματικά σκάφη με μηχανή κινήσεως μέχρι 19
ίππων.
β) Κατά τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο, οι Στατιστικοί Ανταποκριτές συμπληρώνουν,
σύμφωνα με τα καταχωρημένα σε ενιαίο ερωτηματολόγιο στοιχεία, τα αποσπάσματα (έντυπα) Α΄
και Β΄, τα οποία αναφέρονται, αντίστοιχα, στις εκτάσεις και την παραγωγή των σπουδαιότερων γεωργικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων.
20.4 Επικύρωση δεδομένων
Μηχανογραφική διασταύρωση σχετιζόμενων ερωτημάτων στο ερωτηματολόγιο και έλεγχος ακραίων τιμών
(μηχανογραφικοί και ποιοτικοί έλεγχοι)
20.5 Κατάρτιση δεδομένων
Μηχανογραφικοί έλεγχοι πληρότητας, συνοχής και διασταύρωσης των δεδομένων. Λογικοί έλεγχοι,
διαχρονική εξέλιξη μέσων τιμών απόδοσης ανά νομό. Λογικός συσχετισμός αποδόσεων, συσχέτιση
πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων.
Οι πίνακες που καταρτίζονται αφορούν: α) στη γεωργία, δηλαδή στην έκταση των διάφορων καλλιεργειών ,
τον αριθμό των καρποφόρων δένδρων, τον αριθμό των γεωργικών μηχανημάτων ( που βρίσκονται σε
λειτουργία ), την πρωτογενή γεωργική παραγωγή και την παραγωγή μερικών δευτερογενών γεωργικών
προϊόντων, β) στην κτηνοτροφία, δηλαδή στον αριθμό ζώων κάθε ηλικίας και στην παραγωγή
κτηνοτροφικών προϊόντων, γ) στην παραγωγή δασικών προϊόντων και δ) στην αλιεία εσωτερικών υδάτων
και παράκτιας αλιείας με κωπήλατες λέμβους ή μηχανοκίνητα σκάφη ιπποδύναμης 19 ίππων (HP) και
κάτω.
20.6 Προσαρμογές

21. Σχόλια
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