Ετήσια Γεωργική Έρευνα (Ε.Γ.Ε.)
Η Ετήσια Γεωργική Έρευνα (Ε.Γ.Ε.) είναι μία ευρείας κλίμακας περιοδική απογραφική
στατιστική έρευνα η οποία παράγει στατιστικές από το 1961 και διενεργείται σε ετήσια
βάση και η μόνη έρευνα που συλλέγει δεδομένα γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής της χώρας, στο χαμηλότερο διοικητικά επίπεδο της χώρας, παρέχοντας κατ’
αυτό, μία εκ των ων ουκ άνευ βάση τεκμηρίωσης για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με
την Αγροτική Πολιτική της Ελλάδας.
Αποστολή της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας είναι η συλλογή ποσοτικής πληροφόρησης
καθώς και η συστηματική παραγωγή στατιστικών με σκοπό την εξακρίβωση των
εκτάσεων των διαφόρων ειδών καλλιέργειας, του αριθμού των δένδρων, της γεωργικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής και παράγωγων προϊόντων, καθώς και του αριθμού των
γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην αγροτική παραγωγή της χώρας
στο εκάστοτε έτος αναφοράς.
Η συλλογή των σχετικών δεδομένων πραγματοποιείται στο γεωγραφικό επίπεδο LAU
(Τοπικές Κοινότητες), προκειμένου να δημιουργηθούν χρονοσειρές δεδομένων
ποικίλων μεταβλητών και τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται σε γεωγραφικό επίπεδο
NUTS 0 (σύνολο Ελλάδας) και NUTS 2 (επίπεδο Περιφέρειας).
Από το έτος αναφοράς 2014 και βάσει νέου σχεδιασμού που στόχο είχε την επίτευξη
του μέγιστου βαθμού ποιότητας των στατιστικών της Ε.Γ.Ε., ενεργοποιήθηκε η
προϋπόθεση της κατοχής από τους Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) ακαδημαϊκού τίτλου
σπουδών με ειδικότητα γεωπόνου ή γεωτεχνικού από Ελληνικό ή αλλοδαπό
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Προς τον σκοπό αυτό οι ΙΣ που πληρούν την ανωτέρω
προϋπόθεση και αποτελούν τα όργανα της έρευνας, υποχρεούνται στην
παρακολούθηση μη αμειβόμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τους υπεύθυνους και
το προσωπικό τόσο της κεντρικής υπηρεσίας της Διεύθυνσης Στατιστικών Πρωτογενή
Τομέα της όσο και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Στατιστικής Νομού (ΥΣΝ) της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., αναλόγως της χωρικής αρμοδιότητας και της γεωγραφικής κατανομής τους
μετά την ανάθεση του σχετικού έργου.
Επιπλέον, στους ανωτέρω ΙΣ με ευθύνη της Διεύθυνσης Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
της ΕΛΣΤΑΤ, παρέχεται σχετικό υλικό τεκμηρίωσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που
αναφέρεται: α) σε αναλυτικές οδηγίες διενέργειας της έρευνας, β) οδηγίες
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, καθώς και γ) των ερωτηματολογίων της έρευνας τα
οποία από το έτος αναφοράς 2014 συμπληρώνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
μορφή.
Αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι στη διάθεση των ΙΣ καθ΄ όλη τη διενέργεια της
έρευνας για την επίλυση τυχόν αποριών ή άλλων ζητημάτων που δύναται να
προκύψουν.
Έργο των ΙΣ είναι η έγκαιρη, πλήρης και ορθή συλλογή των σχετικών στατιστικών
δεδομένων για την διενέργεια της Ε.Γ.Ε. στους Δήμους που τους έχουν ανατεθεί.
Προς τον σκοπό αυτό, οι ΙΣ της Ε.Γ.Ε. οφείλουν να αναζητήσουν τα σχετικά στατιστικά
δεδομένα σε σχετικές πηγές οι οποίες για τους σκοπούς του παρόντος ενδεικτικά
δύνανται να είναι: α) Διοικητικές (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
αποσυγκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Διευθύνσεις Γεωργίας των Δήμων, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΕΛΟΓΑΚ, κ.α.), β) Θεματικοί
συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων, γ) Κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κλπ.
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Στην περίπτωση επισκέψεων σε κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να
λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνσή τους.
Ως περιοχή προτίμησης ορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα που ο ΙΣ επιλέγει βάσει του
τόπου κατοικίας του, με το σύνολο ή τμήμα των Δήμων που η εκάστοτε Περιφερειακή
Ενότητα περιλαμβάνει.
Ως εκ τούτου κάθε ΙΣ δύναται να υποβάλλει αίτηση για την επιλογή του σε έναν ή
περισσότερους Δήμο/Δήμους έως και στο σύνολο των Δήμων που γεωγραφικά και
διοικητικά ανήκουν αποκλειστικά εντός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων της
ίδιας με τον τόπο κατοικίας του Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.
Αναφορικά με τον διαθέσιμο χρόνο συμμετοχής στην Ε.Γ.Ε., οι ΙΣ δύνανται να
δηλώσουν στην αίτησή τους κατά μήνα 90 ή 120 ή 160 ώρες.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, οι ΙΣ πρέπει να είναι
ευπρεπείς, ευγενικοί και συνεργάσιμοι, καθώς εκπροσωπούν την ΕΛΣΤΑΤ.
Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους ΙΣ είναι εμπιστευτικά, δεν δημοσιοποιούνται
και δεν είναι διαθέσιμα σε οιονδήποτε βάσει του Νόμου 3832/2010. Ως εκ τούτου,
κάθε ΙΣ οφείλει να διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που συλλέγει.
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