Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις
Ο δείκτης «αγροτικές εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζεται για το σύνολο της χώρας, για τις διοικητικές
περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρεια
Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε αυτές.
Στο σύνολο της χώρας, οι συνολικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήλθαν στις 709.449, με την έκταση που
καλύπτει η αγροτική γη να ανέρχεται σε 29.779 χιλιάδες στρέμματα και τα βοσκοτόπια σε 4.036 χιλιάδες
στρέμματα.
Οι πέντε περιφέρειες εμβέλειας του Παρατηρητηρίου (Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων) αντιπροσώπευαν το 2013 το 24,1% της συνολικής αγροτικής γης και το 16,5%
της συνολικής έκτασης των βοσκοτόπων. Τα μεγέθη αυτά καταδεικνύουν τη σημαντική θέση αυτής της
μείζονος γεωγραφικής περιοχής στο σύνολο της αγροτικής δραστηριότητας της χώρας.
Στην Περιφέρεια Αττικής, οι συνολικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις έφτασαν τις 27.032, οι οποίες
κάλυπταν σε αγροτική γη και βοσκοτόπια 470 και 38 χιλιάδες στρέμματα αντίστοιχα, ενω σε ποσοστά να
αντιστοιχούσαν σε 1,6% και 0,9% του συνόλου της χώρας.

Η έκταση της αγροτικής γης και των βοσκότοπων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κάλυπτε 2.624 και
95 χιλιάδες στρέμματα, αντίστοιχα. Η ποσοστιαία συμμετοχή της αγροτικής γης και των βοσκοτόπων σε
σχέση με το σύνολο της χώρας υπολογίστηκε σε 8,8% και 2,4%, αντιστοίχως, με τον αριθμό των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων να ξεπερνά τις 83.703.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εντοπίζεται η μεγαλύτερη σε έκταση αγροτική γη και βοσκοτόπια, που
φτάνουν τα 2.820 και 300 χιλιάδες στρέμματα, αντιστοίχως (9,5% και 7,4% της χώρας), με το συνολικό
αριθμό των εκμεταλλεύσεων να ανέρχεται σε 92.162.

Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει σε γεωργική έκταση το 2,4% της αγροτικής γης και το 2,4% των
βοσκότοπων (711 και 98 χιλιάδες στρέμματα αντίστοιχα) της χώρας, και αντιστοιχούν συνολικά σε 30.559
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, η έκταση αγροτικής γης και βοσκοτόπων ήταν αντίστοιχα 540 και 135
χιλιάδες στρέμματα, και ο αριθμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων 28.383. Η ποσοστιαία συμμετοχή της
αγροτικής γης και των βοσκοτόπων της Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας υπολογίστηκε σε
1,8% και 3,3%, αντιστοίχως

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (νομών), ανά εξεταζόμενη Περιφέρεια, η υψηλότερη συμμετοχή
της αγροτικής γη αντιστοιχεί στην Αιτωλοακαρνανία (3,4%), στην Μεσσηνία και Λακωνία (2,5%), στην
Πρέβεζα (0,7%) και στην Κεφαλληνία και Κέρκυρα (0,6%). Αναφορικά με τους βοσκότοπους, τα
υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται σε Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα και Κεφαλληνία.

