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1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα

1.1 Υπηρεσία

ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή)

1.2 Μονάδα Υπηρεσίας

Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών – Τμήμα Τριμηνιαίων,
Περιφερειακών και Δορυφορικών Λογαριασμών

1.3 Όνομα υπευθύνου

Μαρία Οικονομάκου

1.4 Αρμοδιότητα υπευθύνου

Προϊσταμένη Τμήματος Τριμηνιαίων, Περιφερειακών και Δορυφορικών
Λογαριασμών

1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.6 Διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Πειραιώς 46 & Επονιτών 18510 Πειραιάς
maroik@statistics.gr
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1.7 Αριθμός τηλεφώνου

(+30) 213 135 2084

1.8 Αριθμός fax

(+30) 213 135 2552

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

που

Οκτώβριος 2013

που

Οκτώβριος 2013

που

Οκτώβριος 2013

3. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

3.1 Σύντομη περιγραφή δεδομένων
Οι Περιφερειακοί Λογαριασμοί Γεωργίας αποτελούν προσαρμογή των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας
(που παρέχουν στοιχεία σε εθνικό επίπεδο) σε επίπεδο περιφέρειας. Χρησιμοποιούν μία ακολουθία
αλληλένδετων λογαριασμών για να καταγράψουν τις συναλλαγές που συνδέονται με τις διάφορες πτυχές
της γεωργικής δραστηριότητας. Η ακολουθία λογαριασμών αποτελείται από τους τρέχοντες λογαριασμούς
και από τον λογαριασμό κεφαλαίου (έναν από τους λογαριασμούς συσσώρευσης). Οι τρέχοντες λογαριασμοί
καταγράφουν την παραγωγή, τη δημιουργία, τη διανομή και τη χρήση του εισοδήματος, ενώ ο λογαριασμός
κεφαλαίου καταγράφει τις μεταβολές των μη χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, η
ακολουθία των τρεχόντων λογαριασμών δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού τριών εξισωτικών μεγεθών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μακροοικονομικό μέγεθος του εισοδήματος για τον γεωργικό κλάδο:
α) Την καθαρή προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής (εισόδημα των
συντελεστών στη γεωργία).
β) Το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (καθαρό μεικτό εισόδημα)
γ) Το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα.
3.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
Ακολουθούνται οι ταξινομήσεις που ορίζονται από το ΕΣΛ 95.
Ταξινόμηση κατά εδαφική μονάδα
Για την ταξινόμηση κατά εδαφική μονάδα (γεωγραφική ταξινόμηση) ακολουθείται η ονοματολογία NUTS και
συγκεκριμένα τα επίπεδα 0: σύνολο χώρας, 1: μεγάλη γεωγραφική περιοχή, 2: περιφέρεια.
Ταξινόμηση κατά οικονομική δραστηριότητα
Για την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται η ταξινόμηση Nace Rev.2.
3.3 Κάλυψη κλάδων
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες.
3.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών
Οι βασικές μεταβλητές που παρακολουθούνται από την ακολουθία λογαριασμών των Περιφερειακών
Λογαριασμών Γεωργίας και οι μεταξύ τους σχέσεις απεικονίζονται ως εξής:
α) Τρέχοντες Λογαριασμοί:
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής σε Βασικές Τιμές
- Ενδιάμεση Ανάλωση
= Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε Βασικές Τιμές

-
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- Ανάλωση Παγίου Κεφαλαίου
= Καθαρή Προστιθέμενη Αξία σε Βασικές Τιμές
+ Λοιπές Επιδοτήσεις Παραγωγής
- Λοιποί Φόροι Παραγωγής
= Καθαρή Προστιθέμενη Αξία σε Τιμές Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής (Εισόδημα των Συντελεστών
στη Γεωργία)
- Εισόδημα Εξαρτημένης Εργασίας
= Καθαρό Λειτουργικό Πλεόνασμα (Καθαρό Μεικτό Εισόδημα)
- Καταβληθέντες Τόκοι
- Πληρωτέα Γαιοπρόσοδος
= Καθαρό Επιχειρηματικό Εισόδημα,
όπου,
Αξία παραγωγής σε βασικές τιμές
= Αξία παραγωγής σε τιμές παραγωγού
+ Επιδοτήσεις προϊόντων (εισπρακτέες επιδοτήσεις που χορηγούνται στους παραγωγούς ως συνέπεια
της παραγωγής ή των πωλήσεών τους )
- Φόροι επί των προϊόντων (φόροι πληρωτέοι από τους παραγωγούς ως συνέπεια της παραγωγής ή των
πωλήσεών τους),
και "τιμή παραγωγού" είναι η τιμή που εισπράττει ο παραγωγός από τον αγοραστή για μία μονάδα αγαθού.
β) Λογαριασμός Κεφαλαίου:
Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου
3.5 Στατιστικές μονάδες
Γεωργική Εκμετάλλευση (Η Τοπική Μονάδα Οικονομικής Δραστηριότητας που είναι κατάλληλη για τον
γεωργικό κλάδο δραστηριότητας).
3.6 Πληθυσμός αναφοράς
Σκοπός των Περιφερειακών Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας είναι να περιγραφεί και να μετρηθεί η
δημιουργία εισοδήματος από τη περιφερειακή γεωργική οικονομική δραστηριότητα, με πληθυσμό που
δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην γεωργία.
3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Το σύνολο της Ελλάδας με τη διαίρεση σε επίπεδο περιφέρειας.
3.8 Χρονική κάλυψη
Σε ετήσια βάση τα έτη της περιόδου 1995 έως 2011.
3.9 Περίοδος βάσης
Δεν υφίσταται.

4. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

Eκατομμύρια ευρώ.

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Το ημερολογιακό έτος.
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6. Θεσμική εντολή

Περιεχόμενα

6.1 Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες
• 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).

•

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».

•

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου περί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών και
Περιφερειακών Λογαριασμών της Κοινότητας (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L310 της 30.11.1996).

•

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους
οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας στην Κοινότητα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης L 33 της 5.2.2004).

6.2 Διεθνείς συμφωνίες για ανταλλαγή δεδομένων
Δεν υφίστανται.

7. Εμπιστευτικότητα

Περιεχόμενα

7.1 Πολιτική εμπιστευτικότητας
Τα θέματα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την 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
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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
Τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Λογαριασμών Γεωργίας για το έτος (t) εκτιμώνται το Σεπτέμβριο του
έτους t+2 και ανακοινώνονται τον Οκτώβριο του ιδίου έτους.
8.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
Δεν υφίσταται.
8.3 Πρόσβαση χρηστών
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των περιφερειακών λογαριασμών γεωργίας μέσω της
ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ:
Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ

9. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

Η διάχυση γίνεται σε ετήσια βάση.

10. Μορφή διάχυσης

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τύπου
Δεν υφίσταται.
10.2 Δημοσιεύματα
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Δημοσιεύματα της EUROSTAT, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
Επετηρίδα Περιφερειακών της Eurostat
10.3 Βάση δεδομένων on-line
Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
Ιστοσελίδα της EUROSTAT:
Ιστοσελίδα της Eurostat
10.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα
Δεν υφίσταται.
10.5 Άλλη διάχυση δεδομένων
Δεν υφίσταται.

11. Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης

Περιεχόμενα

11.1 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας
Αναλυτική περιγραφή της κοινής μεθοδολογίας για όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
κατάρτιση των Περιφερειακών Λογαριασμών Γεωργίας, περιέχεται στα εξής έγγραφα:
α) "Εγχειρίδιο των Οικονομικών Λογαριασμών της Γεωργίας και της Δασοκομίας (ΟΛΓ/ΟΛΔ) 1997,
(Αναθεώρηση 1.1)".
β) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
11.2 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας
Στο "Εγχειρίδιο των Οικονομικών Λογαριασμών της Γεωργίας και της Δασοκομίας" περιγράφονται οι πηγές
και οι μέθοδοι υπολογισμού των αποτελεσμάτων.

12. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

12.1 Διασφάλιση ποιότητας
Η ποιότητα διασφαλίζεται με την αυστηρή εφαρμογή των εννοιών και ορισμών του ΕΣΛ 95 σε συνδυασμό με
ενδελεχείς ελέγχους των πρωτογενών δεδομένων και των παραγόμενων αποτελεσμάτων.
12.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Τα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασμών Γεωργίας υπολογίζονται με βάση στοιχεία από τις έρευνες
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από
διοικητικές πηγές, των οποίων η ποιότητα κρίνεται ικανοποιητική.

13. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

13.1 Ανάγκες χρηστών
Σύμφωνα με τη γενική πολιτική της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ανάγκες των χρηστών διατυπώνονται
σε συνέδρια χρηστών που διεξάγονται κατά τακτά διαστήματα. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει επίσης τις ανάγκες
των χρηστών μέσα από την καθημερινή επικοινωνία του ιδρύματος με τους χρήστες. Η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει
τα ετήσια προγράμματά της καθώς και το τριετές πρόγραμμα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με
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σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών.
13.2 Ικανοποίηση χρηστών
Σχετική έρευνα χρηστών διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
της ΕΛΣΤΑΤ:
Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης
13.3 Πληρότητα
Το κριτήριο της πληρότητας ικανοποιείται όπως ορίζεται από το μεθοδολογικό εγχειρίδιο και τον Κανονισμό
(ΕΚ) 138/2004.

14. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

14.1 Συνολική ακρίβεια
Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων εξαρτάται από την ακρίβεια και την
πληρότητα των δεδομένων που προέρχονται από τις πρωτογενείς πηγές.
Τα δεδομένα από τις πρωτογενείς πηγές ελέγχονται ως προς την ακρίβεια και πληρότητά τους και έως ότου
οριστικοποιηθούν γίνονται συνεχείς αναθεωρήσεις για την επίτευξη όσο δυνατόν μεγαλύτερης ακρίβειας και
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.
14.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα
Δεν υφίσταται.
14.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα
Δεν υφίσταται.

15. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόμενα

15.1 Επικαιρότητα
Το Σεπτέμβριο κάθε έτους παράγονται τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο που έχει ολοκληρωθεί δύο έτη
πριν (π.χ. τον Σεπτέμβριο του 2013 παράχθηκαν στοιχεία για το έτος 2011).
15.2 Χρονική ακρίβεια
Η διαβίβαση των στοιχείων είναι εμπρόθεσμη.

16. Συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

16.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα
Τα στοιχεία που καταρτίζονται είναι συγκρίσιμα στα επίπεδα Περιφέρειας και Μεγάλης Γεωγραφικής
Περιοχής (NUTS 2, 1 αντίστοιχα).
Επιπλέον τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ, επειδή υπολογίζονται με βάση
την κοινή μεθοδολογία της EUROSTAT, η οποία περιγράφεται στο "Εγχειρίδιο των Οικονομικών
Λογαριασμών της Γεωργίας και της Δασοκομίας (ΟΛΓ/ΟΛΔ) 1997, (Αναθεώρηση 1.1)" και στον Κανονισμό
(ΕΚ) 138/2004.
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16.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα
Τα στοιχεία για τα έτη της περιόδου 2005-2011 είναι διαχρονικά συγκρίσιμα.

17. Συνοχή

Περιεχόμενα

17.1 Διατομεακή συνοχή
Οι Περιφερειακοί Λογαριασμοί Γεωργίας αποτελούν δορυφορικό λογαριασμό του κεντρικού πλαισίου των
Εθνικών Λογαριασμών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφ' ενός μεν έχουν ως σημείο αφετηρίας τις έννοιες,
τις τεχνικές και τις ταξινομήσεις των Εθνικών Λογαριασμών, αφ' ετέρου δε παρέχουν συμπληρωματικά
στοιχεία και χρησιμοποιούν έννοιες κατάλληλα προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
γεωργικού κλάδου δραστηριότητας.
17.2 Εσωτερική συνοχή
Το σύνολο των μεταβλητών των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας υπολογίζονται με βάση τις κοινές
έννοιες, τεχνικές και ταξινομήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο "Εγχειρίδιο των Οικονομικών
Λογαριασμών της Γεωργίας και της Δασοκομίας" και στον Κανονισμό (ΕΚ) 138/2004.

18. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος από την κατάρτιση των Περιφερειακών Λογαριασμών Γεωργίας.

19. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

19.1 Πολιτική αναθεώρησης
Τα οριστικά αποτελέσματα για κάθε έτος αναφοράς (t), είναι διαθέσιμα όταν οριστικοποιούνται τα στοιχεία
από όλες τις χρησιμοποιούμενες πηγές στοιχείων (έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, διοικητικές πηγές, κλπ).
19.2 Πρακτική αναθεώρησης
Τα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασμών Γεωργίας αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, λόγω
της οριστικοποίησης προσωρινών στοιχείων ή ενσωμάτωσης νέων στοιχείων που έχουν προκύψει.

20. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

20.1 Τύπος των πρωτογενών δεδομένων
Τα πρωτογενή στοιχεία προέρχονται από έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από διοικητικές πηγές δεδομένων.
20.2 Συχνότητα συλλογής των δεδομένων
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε ετήσια βάση.
20.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδομένων
Τα πρωτογενή στοιχεία λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή.
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20.4 Επικύρωση δεδομένων
Πραγματοποιούνται λογικοί έλεγχοι των πρωτογενών στοιχείων, οι οποίοι κυρίως βασίζονται στη σύγκρισή
τους με τα αντίστοιχα στοιχεία των προηγουμένων ετών ή από άλλες πηγές στατιστικής πληροφόρησης.
Τυχόν σημαντικές διαφορές ελέγχονται για την ορθότητά τους.
20.5 Κατάρτιση δεδομένων
Τα αποτελέσματα από τις στατιστικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, όπως η Ετήσια Γεωργική Έρευνα, και τις
διοικητικές πηγές, πινακοποιούνται ανά περιφέρεια και υπολογίζεται περιφερειακός δείκτης που
χρησιμοποιείται για την περιφερειακή κατανομή των μεγεθών που καταρτίζονται και διατίθενται για το
σύνολο της χώρας από τους Οικονομικούς Λογαριασμούς Γεωργίας.
20.6 Προσαρμογές
Όπου είναι αναγκαίο, τα πρωτογενή δεδομένα της παραγωγής προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να
εναρμονιστούν προς τις έννοιες των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας. Συγκεκριμένα, σε όσα προϊόντα
η περίοδος συγκομιδής εκτείνεται σε δύο διαδοχικά ημερολογιακά έτη, τα δεδομένα για την παραγωγή τους
προσαρμόζονται στο ημερολογιακό έτος αναφοράς των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας. Αυτό ισχύει
για τα εσπεριδοειδή, τις επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο.

21. Σχόλια

Περιεχόμενα
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