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Συνοπτική Περίληψη  
Η διαδικασία απόκτησης πρόσβασης σε δεδομένα που δεν είναι δημόσια διαθέσιμα είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρα. Τα δεδομένα αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους ερευνητές που θέλουν να προχωρήσουν στην 
εκτίμηση των επιπτώσεων από τις μεταρρυθμίσεις της αγροτικής πολιτικής είτε σε εθνικό είτε σε 
διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το παραδοτέο 1.2 παρέχει στον ερευνητή που επιθυμεί να αποκτήσει 
πρόσβαση σε επιλεγμένες και διαθέσιμες αλλά μη δημόσιες συλλογές δεδομένων μερικές λεπτομέρειες 
σχετικά με τις διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να αναλάβει για να ολοκληρώσει 
τα απαραίτητα αιτήματα πρόσβασης. Ως εκ τούτου, το παραδοτέο 1.2 ελπίζει να βοηθήσει την 
ερευνητική κοινότητα στο σχεδιασμό και, ενδεχομένως, στην επιτάχυνση της διαδικασίας απόκτησης 
(επιλεγμένων) μη δημοσίως διαθέσιμων συλλογών δεδομένων, έτσι ώστε να εξοικονομείται επαρκής 
χρόνος και πόροι σε αυτή τη δραστηριότητα και συνολικά η ερευνητική προσπάθεια να γίνεται πιο 
επαρκής και αποτελεσματική. 
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Συμπέρασμα 

Το παραδοτέο 1.2 αποδεικνύει την αναγκαιότητα χρήσης μη δημόσιων διαθέσιμων δεδομένων 
για την κατασκευή υποδειγμάτων και την εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις 
της αγροτικής πολιτικής, ιδιαίτερα αν αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν το σύνολο 
μίας χώρας ή και ολόκληρη την ΕΕ. Μάλιστα, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι στόχοι του 
ερευνητικού έργου AGRICORE προβλέπουν την εφαρμογή και επίδειξη χρήσης του ερευνητικού 
εργαλείου AGRICORE σε δύο εθνικές μελέτες περιπτώσεων (Πολωνία και Ελλάδα) και μία 
περιφερειακή (Ανδαλουσία), τα απαιτούμενα δεδομένα υπερβαίνουν αυτά που παρέχονται στην 
εθνική ή ευρωπαϊκή έκδοση ΕΕ του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - ΔΙΓΕΛΠ. Τα 
δεδομένα του ΔΙΓΕΛΠ χρησιμοποιούνται συχνά από ερευνητές που είναι σχετικοί με την 
αγροτική οικονομική ανάλυση για την κατασκευή υποδειγμάτων την αξιολόγηση 
τροποποιήσεων και αλλαγών στην αγροτική πολιτική. Μάλιστα ένα χαρακτηριστικό που 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ερευνητικό έργο είναι η συγκέντρωση εδαφολογικών και κλιματικών 
χαρακτηριστικών και δεδομένων που, για παράδειγμα, στην Πολωνία δεν είναι δημόσια 
διαθέσιμα και η απόκτηση πρόσβασης σε αυτά απαιτεί αποδεδειγμένα πολύ χρόνο και 
σημαντική προσπάθεια. 
Τέλος, το παραδοτέο 1.2 αναδεικνύει την σημαντικότητα των ισχυρών επαγγελματικών και 
προσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται διαχρονικά ανάμεσα σε ευρέως αναγνωρισμένους 
ερευνητές, που συχνά συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα του πλαισίου Η2020 όπως το AGRICORE, 
και στη δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε μη δημόσια δεδομένα και στοιχεία. 


