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Γενικά Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας είναι μία ευρείας κλίμακας περιοδική
στατιστική εφαρμογή για τη συγκέντρωση αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών
και τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της διάρθρωσης των
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Χώρας. Διενεργείται από το
1961 ανά 10 έτη.
Σκοπός Με την έρευνα αυτή, επιδιώκεται η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά
με τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που
αφορούν στη νομική μορφή τους, το καθεστώς κατοχής της γεωργικής γης, τη
διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων και
πτηνών, τις καλλιεργητικές τεχνικές κλπ.) και τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής.
Ο απογραφικός χαρακτήρας της έρευνας επιτρέπει τη διευρεύνηση περισσότερο
τεχνικών ζητημάτων. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής
πολιτικής της Χώρας και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ. Επιπρόσθετα, τα
στοιχεία αυτά καλύπτουν και άλλες εθνικές και διεθνείς ανάγκες και υποχρεώσεις.
Νομικό Το νομικό πλαίσιο των ερευνών καθορίζεται από την Εθνική και Κοινοτική
πλαίσιο Νομοθεσία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) 1166/2008. Η προκήρυξη και
εκτέλεση της Απογραφής Γεωργίας ‐ Κτηνοτροφίας 2009, διενεργήθηκε στο
πλαίσιο του Π.Δ.135 (ΦΕΚ 182/Α/23‐9‐09) με την υπ’ αρ. 8416/Γ2‐1158/27‐7‐09
κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και των αρμόδιων
Υπουργών Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 2111/Γ2‐421/16‐
3‐10.
Περίοδος Η περίοδος αναφοράς της Απογραφής Γεωργίας ‐ Κτηνοτροφίας του 2009 σε ό,τι
Αναφοράς αφορά τις καλλιέργειες, το εργατικό δυναμικό και άλλα χαρακτηριστικά ήταν η
καλλιεργητική περίοδος από 1η Οκτωβρίου 2008 μέχρι 30ή Σεπτεμβρίου 2009. Η
ημερομηνία αναφοράς σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης ήταν
η 1η Νοεμβρίου 2009.
Μεθοδολογία Η έρευνα ήταν απογραφική και συμπεριέλαβε το σύνολο των κατόχων γεωργικών
– Κάλυψη και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι στο σχετικό
Μητρώο.
Δημοσίευση Στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα για τα ακόλουθα έτη: 1961, 1971, 1981,
στοιχείων 1991, 2000 και 2009. Τα δεδομένα των ετών 2000 και 2009 είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή ενώ των προηγούμενων ετών σε έντυπη.
Παραπομπές Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών και την
ακολουθούμενη μεθοδολογία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της
ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr), στις επιλογές Στατιστικά θέματα>Γεωργία και
Στατιστικά θέματα>Κτηνοτροφία.

