Ετήσια Γεωργική Έρευνα
Ι. Γενικά
Η Ετήσια Γεωργική Έρευνα που διενεργεί η Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή
Τομέα της ΕΛΣΤΑΤ, καλύπτει απογραφικά το σύνολο των Δημοτικών
Ενοτήτων/Δήμων της Χώρας, εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους (Καρυές
Χαλκιδικής), για την οποία δεν συγκεντρώνονται σχετικά στοιχεία.
Η έρευνα στοχεύει στην χαρτογράφηση, ανάλυση και συστηματική παρακολούθηση
των στοιχείων που αφορούν την Ελληνική Γεωργία, Κτηνοτροφία, την Αλιεία
εσωτερικών υδάτων και την Παράκτια Αλιεία με αλιευτικά σκάφη ιπποδύναμης
μέχρι και 19 ίππων.
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 την κατ’ έτος σχετική κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
«Ανάθεση, έγκριση, προκήρυξη, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας
της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και
καθορισμός της αμοιβής τους».
ΙΙ. Αντικειμενικοί σκοποί
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.
Ειδικότερα, η έρευνα αποσκοπεί στη 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),
 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, παράκτιας θαλάσσιας αλιείας και
μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας με μηχανή
κινήσεως ισχύος μέχρι και 19 ίππους (HP).

ΙΙΙ. Μέθοδος διενέργειας της έρευνας (συνοπικά)
Ως στατιστική μονάδα ορίζεται η εδαφική έκταση, η οποία περιλαμβάνεται μέσα
στα διοικητικά όρια κάθε Δημοτικού/Κοινοτικού Διαμερίσματος της Χώρας. Για τη
συλλογή των στατιστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται ιδιώτες κάτοχοι τίτλων
σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σχολών γεωτεχνικών επιστημών
Ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή άλλοι
κατάλληλοι αντικαταστάτες τους (επίσης απόφοιτοι σχολών γεωτεχνικών
επιστημών), οι οποίοι έχουν ορισθεί ως ιδιώτες συνεργάτες.
Η έρευνα διενεργείται κατά την περίοδο Φεβρουάριο έως Μάϊο του έτους που
έπεται του έτους αναφοράς και κάθε ιδιώτης συνεργάτης, επικουρούμενος και από
άλλα τοπικά όργανα (Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών), συμπληρώνει για την Δημοτική
Ενότητα στην οποία έχει οριστεί ως Ανταποκριτής, ένα ενιαίο (ηλεκτρονικό)
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, τον αριθμό των
γεωργικών μηχανημάτων, την αλιεία εσωτερικών υδάτων, την παράκτια αλιεία με
επαγγελματικά σκάφη με μηχανή κινήσεως μέχρι 19 ίππων.
ΙV. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Η Ετήσια Γεωργική Έρευνα διενεργείται και παράγει στατιστικές από το 1961 σε
ετήσια βάση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας από το έτος 2010 έως και το 2017 είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ σε εθνικό επίπεδο σε μορφότυπο
δημοσιευμένων δελτίων τύπου (αρχεία pdf) και σε Περιφερειακό επίπεδο με τη
μορφή αναλυτικών δεδομένων σε μορφότυπο πινάκων (αρχεία excel) στο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06/-

