ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΛΣΤΑΤ

Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020
Διμερής διασυνοριακή συνάντηση ΕΛΣΤΑΤ – BNSI
Ξάνθη, 23 Απριλίου 2019

Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας
Νομικό Πλαίσιο
Ενωσιακό Νομικό Πλαίσιο:
 Κανονισμός

(EΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Εθνικό Νομικό Πλαίσιο :
Η Απογραφή θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Εθνική Τομεακή Νομοθεσία περί Απογραφών και
τις Αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Μέθοδος: Απογραφική έρευνα, θα ερευνηθεί το σύνολο των γεωργικών, κτηνοτροφικών και
μικτών εκμεταλλεύσεων
Πληθυσμός-πλαίσιο: Στατιστικό Μητρώο Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Στατιστική Μονάδα: Γεωργικές ή Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις
Συχνότητα συλλογής δεδομένων: Η Απογραφή διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη

κάθε 10 έτη
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Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας
Περίοδος αναφοράς:
Καλλιέργειες: 1η Οκτωβρίου 2019 – 30η Σεπτεμβρίου 2020
Ζωικό κεφάλαιο: 1η Νοεμβρίου 2020

Περίοδος συλλογής δεδομένων: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020
Κύριες μεταβλητές: Οι πληροφορίες που συλλέγονται για κάθε εκμετάλλευση ομαδοποιούνται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
Γενικά χαρακτηριστικά:

τοποθεσία της γεωργικής εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούμενο σύστημα
καλλιέργειας (βιολογική γεωργία, τύπος γαιοκτησίας κ.λπ)
Γεωργική γη και χρήσης γης: έκταση και κατανομή

της γης της εκμετάλλευσης και ειδικότερα της ΧΓΕ (αρόσιμη
γη, μόνιμες καλλιέργειες και οικογενειακοί κήπο, μόνιμοι βοσκότοποι και λιβάδια), καθώς και εξειδικευμένες
καλλιέργειες
Κτηνοτροφία:

ζώα που εκτρέφονται στην εκμετάλλευση (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χήροι, πουλερικά, άλογα και

άλλα ζώα)
Μεταβλητές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως Εργατικό

Δυναμικό, θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σταβλισμός

των ζώων και διαχείριση της κοπριάς .
Επίπεδο ανάλυσης δεδομένων: Επίπεδο χώρας (NUTS), Περιφερειακό επίπεδο (NUTS 2 και NUTS 3)
και επίπεδο Δήμου (LAU)
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Γεωγραφική θέση της γεωργικής εκμετάλλευσης
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Μέθοδος συλλογής στοιχείων:
Τα στοιχεία θα συλλεχθούν από τους απογραφείς με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συσκευών(tablets). Έχει δημιουργηθεί
εξειδικευμένη εφαρμογή για τη συλλογή των στοιχείων και τα συλλεγόμενα στοιχεία μεταφέρονται ηλεκτρονικά σε μια
ενδιάμεση ασφαλή βάση δεδομένων όπου διεξάγεται σειρά προκαθορισμένων ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί:
 η γεωγραφική θέση κάθε εκμετάλλευσης
 η έγκαιρη παραγωγή των στατιστικών

αποτελεσμάτων

Πιλοτική Έρευνα
Σκοπός
Σκοπός της έρευνας είναι η πιλοτική (δοκιμαστική) εφαρμογή της νέας μεθόδου
συλλογής ερωτηματολογίων με ηλεκτρονικά μέσα (CAPI), η επιλογή της θέσης
της εκμετάλλευσης μέσω ηλεκτρονικών χαρτών (GIS), η ηλεκτρονική αποστολή
των ερωτηματολογίων και η υποδοχή τους στους server της ΚΥ και η
ηλεκτρονική επεξεργασίας τους.
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