
                                           

  

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Πειραιάς,  22 Απριλίου 2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ   

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε εξέλιξη η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 
 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, η οποία διενεργείται από τις 22 Μαρτίου 2021, 

σε όλη τη Χώρα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας υλοποιείται, 

με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, κάθε δέκα χρόνια σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 

ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021. 

Οι κάτοχοι, εκπρόσωποι ή διαχειριστές γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η παραγωγή των οποίων 

προορίζεται για πώληση, ειδοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή 

τηλεφωνικά από τον Απογραφέα της περιοχής τους και καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο της Απογραφής, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην Ψηφιακή 

Πύλη Gov.gr. Στην Απογραφή συγκεντρώνονται βασικές πληροφορίες για το είδος των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων, το είδος των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών, τις τεχνικές καλλιέργειας, τον σταβλισμό των ζώων και 

την απασχόληση σε κάθε εκμετάλλευση.  

Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική για τη χάραξη Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής από τη Χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα στοιχεία που 

συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή 

συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και 

οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα και 

εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων. 

Απογραφείς 

Το έργο της Απογραφής συνδράμουν περισσότεροι από 3.000 απογραφείς, οι οποίοι κατόπιν παρακολούθησης 

σχετικού σεμιναρίου και ακολουθώντας ανάλογες οδηγίες και μεθοδολογικές κατευθύνσεις δύνανται να 

συνδράμουν όλους τους εκπροσώπους γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη συμπλήρωση του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η συλλογή των δεδομένων 

μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, οι Απογραφείς πραγματοποιούν συνεντεύξεις με τους κατόχους των 

εκμεταλλεύσεων, σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους ανά Δήμο ή μέσω 

τηλεφώνου ή κατ’ εξαίρεση στην οικία του απογραφόμενου, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση, όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.  

Οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ που επικοινωνούν ή επισκέπτονται τους εκπροσώπους των απογραφόμενων 

εκμεταλλεύσεων φέρουν ειδική ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι 

απογραφόμενοι, μπορούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του απογραφέα μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της 

Απογραφής (τηλ. 210-3001515).  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-3001515 ή να απευθύνονται στο e-mail: 

apografi_georgias@statistics.gr.  

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.statistics.gr/el/agricultural-2021  

Σχετικό ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό: https://www.statistics.gr/el/press-kit  
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