
   

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ 

 

                           ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ – ΒΟΟΕΙΔΩΝ – ΠΡΟΒΑΣΩΝ – ΑΙΓΩΝ  
Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 

 
Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα των 
Ειδικϊν Ερευνϊν Ζωικοφ Κεφαλαίου για το ζτοσ 2015.  
 
Το χρονικό διάςτθμα 2014-2015, παρατθροφνται οι ακόλουκεσ μεταβολζσ ωσ προσ τον 
αρικμό των ηϊων, κακϊσ και των εκμεταλλεφςεων:   
 
Αριιμόσ ζώων 
 
Μείωςθ ςτον αρικμό των βοοειδϊν κατά 11,7% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. 
Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των βοοειδϊν ιταν 658.943 το 2014 και 582.176 
το 2015 (Πίνακασ 1, Διάγραμμα 1α). 
 
Μείωςθ ςτον αρικμό των χοίρων κατά 16,1% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. 
Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των χοίρων ιταν 1.045.598 το 2014 και 876.929 
το 2015 (Πίνακασ 1, Διάγραμμα 1α). 
 
Μείωςθ ςτoν αρικμό των προβάτων κατά 2,4% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. 
Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των προβάτων ιταν 9.071.959 το 2014 και 
8.852.398 το 2015 (Πίνακασ 1, Διάγραμμα 1β). 
 
Μείωςθ ςτον αρικμό των αιγϊν κατά 5,6% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. Συγκεκριμζνα, 
θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των αιγϊν ιταν 4.254.499 το 2014 και 4.017.171 το 2015 
(Πίνακασ 1, Διάγραμμα 1β). 
 
Αριιμόσ εκμεταλλεφςεων 

 

Μείωςθ των εκμεταλλεφςεων με βοοειδι κατά 7,2% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. 
Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των εκμεταλλεφςεων με  βοοειδι ιταν 16.812 
το 2014 και 15.609 το 2015 (Πίνακασ 1, Διάγραμμα 2α). 
 
Μείωςθ των εκμεταλλεφςεων με χοίρουσ κατά 3,7% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. 
Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των εκμεταλλεφςεων με χοίρουσ ιταν 19.168 το 
2014 και 18.455 το 2015 (Πίνακασ 1, Διάγραμμα 2α). 
 
Αφξθςθ των εκμεταλλεφςεων με πρόβατα κατά 2,6% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. 
Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των εκμεταλλεφςεων με πρόβατα ιταν 86.491 
το 2014 και 88.761 το 2015 (Πίνακασ 1, Διάγραμμα 2β). 
 
Μείωςθ των εκμεταλλεφςεων με αίγεσ κατά 1,2% το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014. 
Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των εκμεταλλεφςεων με αίγεσ ιταν 69.576 το 
2014 και 68.766 το 2015 (Πίνακασ 1, Διάγραμμα 2β). 
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Αριιμόσ ζώων ανά εκμετάλλευςη 
 
Μείωςθ ςτον αρικμό των βοοειδϊν ανά εκμετάλλευςθ κατά 4,8% το 2015 ςε ςχζςθ με 
το 2014. Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των βοοειδϊν ανά εκμετάλλευςθ ιταν 
39,2 το 2014 και 37,3 το 2015 (Πίνακασ 1). 
 
Μείωςθ ςτον αρικμό των χοίρων ανά εκμετάλλευςθ κατά 12,9% το 2015 ςε ςχζςθ με το 
2014. Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των χοίρων ανά εκμετάλλευςθ ιταν 54,5 
το 2014 και 47,5 το 2015 (Πίνακασ 1). 
 
Μείωςθ ςτον αρικμό των προβάτων ανά εκμετάλλευςθ κατά 4,9% το 2015 ςε ςχζςθ με 
το 2014. Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των προβάτων ανά εκμετάλλευςθ ιταν 
104,9 το 2014 και 99,7 το 2015 (Πίνακασ 1). 
 
Μείωςθ ςτον αρικμό των αιγϊν ανά εκμετάλλευςθ κατά 4,5% το 2015 ςε ςχζςθ με το 
2014. Συγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των αιγϊν ανά εκμετάλλευςθ ιταν  61,1 
το 2014 και  58,4 το 2015 (Πίνακασ 1). 

 
 
 

              Πίνακασ 1: Εκμεταλλεφςεισ  και αρικμόσ ηϊων,  2014 - 2015 
 
 

      Μεταβολή (%) 

  2014 2015 2015/2014 

   Αριθμός ζώων 
   Βοοειδι 658.943 582.176 -11,7 

Χοίροι 1.045.598 876.929 -16,1 

Πρόβατα 9.071.959 8.852.398 -2,4 

Αίγεσ 4.254.499 4.017.171 -5,6 

        

   Εκμεταλλεφσεις  2014 2015 2015/2014 

Βοοειδι 16.812 15.609 -7,2 

Χοίροι 19.168 18.455 -3,7 

Πρόβατα 86.491 88.761 2,6 

Αίγεσ 69.576 68.766 -1,2 

        

   Αριθμός ζώων / Εκμετάλλευση 2014 2015 2015/2014 

Βοοειδι 39,2 37,3 -4,8 

Χοίροι 54,5 47,5 -12,9 

Πρόβατα 104,9 99,7 -4,9 

Αίγεσ 61,1 58,4 -4,5 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Διάγραμμα 1α: Αρικμόσ βοοειδϊν – χοίρων                Διάγραμμα 1β: Αρικμόσ προβάτων - αιγϊν, 
                             2014-2015                                                                            2014-2015 
 
 

                  
 
 

 
 

Διάγραμμα 2α: Εκμεταλλεφςεισ με βοοειδι - χοίρουσ,   Διάγραμμα 2β: Εκμεταλλεφςεισ με πρόβατα - αίγεσ, 
                             2014-2015                                                                                  2014-2015 

 
 

            



 
 
Το ςφνολο του ηωικοφ κεφαλαίου (βοοειδι, χοίροι, πρόβατα, αίγεσ) εκφραςμζνο ςε ηωικζσ μονάδεσ 
(ΖΜ)1 παρουςίαςε μείωςθ 6,4% ςε ςχζςθ με το 2014. Συγκεκριμζνα, το ςφνολο των ΖΜ το 2015 ιταν 
1.939.740 οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 419.322 ΖΜ αντιςτοιχοφν ςτα βοοειδι, 233.461 ΖΜ ςτουσ 
χοίρουσ, 885.240 ΖΜ ςτα πρόβατα και 401.717 ΖΜ ςτισ αίγεσ (Πίνακασ 2, Διάγραμμα 3). 
 

 
Πίνακασ 2: Ζωικζσ μονάδεσ, 2014-2015 

 
                Μεταβολή (%) 

      2014 (%) 2015 (%)   2015/2014 

Βοοειδι 
  

475.758 23,0 419.322 21,6 
 

-11,9 

Χοίροι 
  

264.313 12,8 233.461 12,0 
 

-11,7 

Πρόβατα 
  

907.196 43,8 885.240 45,6 
 

-2,4 

Αίγεσ 
  

425.450 20,5 401.717 20,7 
 

-5,6 

Σφνολο     2.072.718 100,0 1.939.740 100,0   -6,4 

 
 
 

Διάγραμμα 3: Κατανομι του ηωικοφ κεφαλαίου (βοοειδι, χοίροι, πρόβατα, αίγεσ), 2015 
 

 

                                                      
1 Η ηωικι μονάδα είναι μια κοινι μονάδα αναφοράσ των διάφορων κατθγοριϊν ηϊων, ςε ςχζςθ με τισ 
διατροφικζσ τουσ απαιτιςεισ. Η ποςότθτα διατροφικισ ενζργειασ που απαιτείται για τθ ςυντιρθςθ και κάλυψθ 
των απαιτιςεων παραγωγισ (αναπαραγωγι, ανάπτυξθ κλπ.) οποιουδιποτε ηϊου, ςυςχετίηεται με τθν τιμι αυτι. 
Η μονάδα αυτι χρθςιμοποιείται, εκτόσ των άλλων, και για τθν ομαδοποίθςθ των διάφορων ειδϊν ηϊων. Οι 
ςυντελεςτζσ οι οποίοι χρθςιμοποιικθκαν για τθ μετατροπι του ηωικοφ πλθκυςμοφ ςε ηωικζσ μονάδεσ είναι οι 
ακόλουκοι: 

Βοοειδι κάτω του ενόσ ζτουσ 0,4 
Βοοειδι μεταξφ 1 και 2 ετϊν, αρςενικά 0,7 
Βοοειδι μεταξφ 1 και 2 ετϊν, κθλυκά 0,7 
Βοοειδι 2 ετϊν και άνω, αρςενικά 1,0 
Βοοειδι 2 ετϊν και άνω, δαμάλια 0,8 
Βοοειδι 2 ετϊν και άνω, γαλακτοπαραγωγισ 1,0 
Βοοειδι 2 ετϊν και άνω, λοιπζσ αγελάδεσ 0,8 
Πρόβατα 0,1 
Αίγεσ 0,1 
Χοίροι με ηων βάροσ κάτω των 20 kg (ανά 100 κεφάλια) 2,7 
Χοίροι αναπαραγωγισ 50 kg  και άνω 0,5 
Λοιπά χοιρινά 0,3 

 



 
ΕΠΕΞΘΓΘΜΑΣΙΚΕ ΘΜΕΙΩΕΙ 

 
Γενικά 

 

 
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι διενεργεί ειδικζσ ζρευνεσ βοοειδϊν, χοίρων, προβάτων 
και αιγϊν, για τθ ςυλλογι λεπτομερϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθ ηωικι παραγωγι. Οι 
εν λόγω ζρευνεσ διενεργοφνται  ετθςίωσ, χωρίσ διακοπι, από το 1982.  

 
κοπόσ 

 
Σκοπόσ των ερευνϊν αυτϊν είναι θ ςυλλογι λεπτομερϊν ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων που αφοροφν ςτθ ηωικι παραγωγι. Τα ςτοιχεία είναι απαραίτθτα 
για τθ χάραξθ τθσ αγροτικισ πολιτικισ τθσ Χϊρασ και τθσ Κοινισ Αγροτικισ 
Πολιτικισ τθσ ΕΕ. Επιπρόςκετα, τα ςτοιχεία αυτά καλφπτουν και άλλεσ 
εκνικζσ και διεκνείσ ανάγκεσ και υποχρεϊςεισ. 

 
Νομικό πλαίςιο 

 

 
Το νομικό πλαίςιο των ερευνϊν κακορίηεται από τθν Εκνικι και τθν 
Κοινοτικι Νομοκεςία (Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1165/2008 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τισ ςτατιςτικζσ για το ηωικό 
κεφάλαιο και το κρζασ).  
 

Περίοδοσ 
αναφοράσ 

Η περίοδοσ αναφοράσ είναι θ 1θ Νοεμβρίου κάκε ζτουσ. 
 

 
Μεθοδολογία - 

 Κάλυψη 

 
Πρόκειται για δειγματολθπτικζσ ζρευνεσ με μονάδα ζρευνασ τθν 
γεωργοκτθνοτροφικι εκμετάλλευςθ. 
Η δειγματολθπτικι μζκοδοσ που εφαρμόηεται είναι θ μονοςταδιακι 
ςτρωματοποιθμζνθ δειγματολθψία. Οι εκμεταλλεφςεισ οι οποίεσ 
περιλαμβάνονται ςτθν ζρευνα ςτρωματϊνονται ωσ εξισ:  

 Κατά Περιφζρεια - NUTS 2  

 Κατά τάξθ μεγζκουσ των εκμεταλλεφςεων. Σε κάκε γεωγραφικι 
περιοχι οι εκμεταλλεφςεισ ςτρωματϊνονται ςφμφωνα με το μζγεκοσ 
τουσ, το οποίο προςδιορίηεται από τον αρικμό των ηϊων ςτο 
ενθμερωμζνο μθτρϊο κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων ωσ εξισ: ςε L 
= 11 τάξεισ μεγζκουσ για τα βοειδι, L = 12 τάξεισ μεγζκουσ για τουσ 
χοίρουσ και L = 10 τάξεισ μεγζκουσ για τα πρόβατα και τισ αίγεσ. 

Οι κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ που ανικουν ςτθ 10
θ

,
 

11
θ 

και 12
θ 

τάξθ 
ερευνϊνται απογραφικά. 
Αναφορικά με τθν ακρίβεια των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, οι εκτιμιςεισ 
του αρικμοφ των ηϊων εμφανίηουν μικρά ςφάλματα δειγματολθψίασ 
(μικρότερα του 1% ςε ςφνολο χϊρασ). Ωςτόςο ενδζχεται να παρουςιάηουν 
ςφάλματα κάλυψθσ ωσ προσ τον αρικμό των εκμεταλλεφςεων, το μζγεκοσ 
των οποίων δε δφναται να υπολογιςτεί χρθςιμοποιϊντασ μόνο τα ςτοιχεία 
του δείγματοσ.  

 
Δημοςίευςη 

ςτοιχείων 
 

 
Διακζςιμα αποτελζςματα των ερευνϊν ςε ετιςια βάςθ, ςε θλεκτρονικι 
μορφι, από το 1998. 

Παραπομπζσ 
 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα των ςχετικϊν 
ερευνϊν και τθν ακολουκοφμενθ μεκοδολογία μποροφν να αναηθτθκοφν 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) ςτον ςφνδεςμο «Στατιςτικά 
κζματα»>Κτθνοτροφία>. 
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