ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕ
ΕΣΗΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
Ετήςια Γεωργική Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ), με τθ ςυνεργαςία των Κεντρικϊν
τατιςτική Ζρευνα και Περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
(ΕΓΕ) Τροφίμων, των Τοπικϊν Αρχϊν και των οργάνων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
κακϊσ και ζμπειρων κατοίκων των αγροτικϊν οικιςμϊν, διενεργεί από το
1961 τθν Ετιςια Γεωργικι Στατιςτικι Ζρευνα (ΕΓΕ) για τθ ςυγκζντρωςθ
βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ.
κοπόσ Η ζρευνα ζχει ςκοπό τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που αφοροφν
ςτισ εκτάςεισ των διαφόρων ειδϊν καλλιζργειασ, τθν παραγωγι
γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων και χρθςιμοποιοφμενων
γεωργικϊν μθχανθμάτων. Τα ςτοιχεία είναι απαραίτθτα για τθ χάραξθ τθσ
αγροτικισ πολιτικισ τθσ Χϊρασ, κακϊσ και για τθν κάλυψθ άλλων εκνικϊν
και διεκνϊν αναγκϊν και υποχρεϊςεων.
Νομικό πλαίςιο Το νομικό πλαίςιο των ερευνϊν κακορίηεται με το 111/15-2-1962
Βαςιλικό Διάταγμα και τισ κοινζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Εκνικισ
Οικονομίασ και του Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ 8710/Γ2-1246/5-8-2010 και 2198/Γ2-248/24-02-2012,
κακϊσ και με τθν κατ' ζτοσ ςχετικι απόφαςθ του Προζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ
με κζμα «Ζγκριςθ, προκιρυξθ, ανάκεςθ διενζργειασ τθσ Ετιςιασ
Γεωργικισ Στατιςτικισ Ζρευνασ, ζγκριςθ χρθςιμοποίθςθσ ςτατιςτικϊν
οργάνων και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ».
Περίοδοσ Ζτοσ 2015.
αναφοράσ
Οριςμοί Λοιπά ςιτθρά: βρϊμθ, ςίκαλθ, ςόργο, ςμιγάδι, κεχρί, φαλαρίδα κ.λπ.
Λοιπά βρϊςιμα όςπρια: κουκιά, λακοφρια, μπιηζλια κ.λπ.
Λοιπά βιομθχανικά φυτά: ςουςάμι, ςόργο, ςόγια, κολοκφκεσ για
παςατζμπο κ.λπ.
Λοιπά λαχανικά: μπρόκολο, ςπανάκι, πράςο, κρεμμφδι, ςζλινο, ςκόρδο,
μπιηζλια, ραπανάκι, αρακάσ, κουκιά, παντηάρια, αντίδια, ραδίκια,
ςζςκουλα, καρότα, μπάμιεσ, κολοκυκάκια, αγγοφρια, κολοκφκεσ,
μελιτηάνεσ, πιπεριζσ, αγκινάρεσ, ςπαράγγια, φράουλεσ, άνθκοσ,
μαϊντανόσ, ρόκα και μανιτάρια.
Λοιπά εςπεριδοειδι: νεραντηιζσ, κιτριζσ, φραπιζσ, περγαμοτιζσ και γκρζιπ
φρουτ.
Λοιπά οπωροφόρα: βυςςινιζσ, κυδωνιζσ, κορομθλιζσ, δαμαςκθνιζσ,
ακτινίδια και ροδιζσ.
Λοιποί ξθροί καρποί: λεπτοκαρυζσ, και καςτανιζσ.
Μεθοδολογία Ωσ μονάδα τθσ ζρευνασ λαμβάνεται θ εδαφικι ζκταςθ που
και γεωγραφική περιλαμβάνεται μζςα ςτα διοικθτικά όρια κάκε Δθμοτικισ Ενότθτασ τθσ
κάλυψη Χϊρασ, ςφμφωνα με το «Σχζδιο Καλλικράτθσ». Η ζρευνα καλφπτει
απογραφικά το ςφνολο των ανωτζρω διοικθτικϊν υποδιαιρζςεων, εκτόσ
από τθν περιοχι του Αγίου Όρουσ, για τθν οποία δε ςυγκεντρϊνονται
ςχετικά ςτοιχεία. Στο πλαίςιο τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των
ςτατιςτικϊν δεδομζνων τθσ ΕΓΕ από το ζτοσ 2014 και ζπειτα, τα όργανα

τθσ ζρευνασ (ιδιϊτεσ ςυνεργάτεσ και ςτατιςτικοί ανταποκριτζσ) που είναι
αρμόδια για τθ ςυλλογι και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, αποτελοφνται
από ιδιϊτεσ κατόχουσ τίτλων ςπουδϊν (πτυχίο, μεταπτυχιακό ι
διδακτορικό) Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων Γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ. Η
ςυλλογι και ειςαγωγι των δεδομζνων ςτο ΟΠΣ τθσ ΕΛΣΤΑΤ
πραγματοποιικθκε με τθν χριςθ ερωτθματολογίου ςε μορφι
θλεκτρονικοφ βιβλίου εργαςίασ (excel). Η ςυλλογι των δεδομζνων
πραγματοποιικθκε από πλικοσ διοικθτικϊν πθγϊν, κακϊσ και ςε
ςυνεργαςία με τοπικοφσ παράγοντεσ (μεγάλουσ καλλιεργθτζσ, γεωπόνουσ
που ςυνεργάηονται με τουσ αγρότεσ κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό είχε
προθγθκεί επικοινωνία για ςυνεργαςία τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο όςο και με τα αρμόδια Υπουργεία
(ΥΠΑΑΤ, Εςωτερικϊν) με ζκδοςθ ςχετικϊν εγκυκλίων, κακϊσ και
μνθμονίου ςυνεργαςίασ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλζον, για τον ζλεγχο
ποιότθτασ των δεδομζνων που επρόκειτο να ςυλλεχκοφν
πραγματοποιικθκε ςχετικι προετοιμαςία μζςω επικοινωνίασ και
επαφϊν με όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που κα μποροφςαν να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ πθγζσ επιβεβαίωςθσ κατά τον ζλεγχο
ςυγκριςιμότθτασ των δεδομζνων που τα όργανα τθσ ζρευνασ κα
ςυνζλεγαν κατά τθ διενζργεια τθσ ΕΓΕ του ζτουσ 2015.
Δημοςίευςη Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι διακζςιμα ςε ετιςια βάςθ, από το
ςτοιχείων 1961.
Παραπομπζσ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr,
ςτον
ςφνδεςμο
http://www.statistics.gr/el/statistics//publication/SPG06/-

